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Proloog
Op 16 februari 2008 vloog ik naar Suriname, waar ik vier maanden zou verblijven, om mijn
afstudeeronderzoek te doen voor mijn Masterstudie Culturele Antropologie. Ik was nog nooit zo ver
van huis geweest en was erg nerveus maar vol verwachting. Ik had geen idee wat me te wachten
stond en keek er naar uit om in een nieuw avontuur te duiken. Eenmaal aangekomen in Suriname na
een lange vlucht viel de spanning van mij af. Hier zou ik mij wel een aantal maanden vermaken! De
tropische warmte, de relaxte sfeer, de vriendelijke mensen, de mooie natuur, de ruimte, de houten
huisjes naast de enorme mooie paleizen….ik keek mijn ogen uit. Maar ik was niet in Suriname
gekomen om vakantie te vieren. De eerste weken was het wennen en had ik zo mijn twijfels over mijn
onderzoek. Zou ik wel genoeg mensen bereid vinden om mij te helpen? Zouden ze me wel in
vertrouwen nemen? Zou ik genoeg diepgang krijgen om mijn afstudeerscriptie te schrijven? Maar al
snel verdwenen mijn twijfels en liep mijn onderzoek op rolletjes.
Ik werd uitgenodigd bruiloften bij te wonen, om op feesten aanwezig te zijn, om eens een kijkje te
komen nemen in een tempel, om bij mensen thuis te komen en eens van dat heerlijke Hindostaanse
eten te proeven of om gewoon eens gezellig te kletsen. Ik ben hierdoor in zeer veel verschillende
huishoudens geweest. Families die met meerdere generaties in één huis woonden, maar ook kleine
gezinnen, gezinnen met veel geld en met weinig geld, huizen die met houten planken in elkaar
getimmerd waren en betonnen huizen met grote tv’s en mooie meubels. Dit contrast tussen armoede
en rijkdom is mij het meeste bij gebleven. Hoewel Suriname een prachtig land is met een rijkdom aan
verschillende soorten mensen, die vredig met elkaar samenleven, en een tropisch regenwoud dat het
mooiste is wat ik ooit heb gezien, blijft de armoede wel het zwarte schaap van het land. Ondanks dat
sommige van mijn informanten mij vertelden soms moeilijk rond te komen, van hun magere verdiende
loon, waren zij altijd erg gastvrij en zorgden zij dat het mij aan niets ontbrak. Ik wil dan ook als eerste,
alle informanten bedanken die mij een kijkje in hun leven hebben gegeven, voor hun enorme
gastvrijheid en hun vertrouwen in mij. Zonder hen had ik mijn onderzoek niet kunnen uitvoeren. Mijn
speciale dank gaat uit naar Shakita en Airish. Ik hoop dat jullie heel gelukkig worden in je huwelijk.
Daarnaast wil ik ook mijn sleutelinformant Chandra heel hartelijk danken. Zij heeft mij regelmatig naar
vrienden, familie of bekenden gebracht en ik heb vele gezellige gesprekken met haar gevoerd. Tevens
heeft Sabine mijn verblijf in Suriname veel kleur gegeven. We hebben veel gedeeld samen tijdens
deze periode wat ik niet zal vergeten. Verder wil ik graag mijn familie en vrienden, en in het bijzonder
mijn ouders en mijn vriend Atze bedanken voor hun steun en vertrouwen in mij om dit onderzoek uit te
voeren. Wanneer ik geen heil meer zag in het schrijven van deze scriptie, spraken zij mij
bemoedigend toe. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn zus Jorien, die mijn hele scriptie heeft
gecorrigeerd op taalkundig gebied. Tevens wil ik Lily bedanken voor de mooie voorkant van mijn
scriptie. En als laatste, maar niet minder belangrijk, wil ik graag mijn begeleidster Yvon van der Pijl
bedanken voor haar deskundigheid en hulp bij de vorming van deze scriptie. Ik heb erg veel gehad
aan haar geduld en heldere visie op dingen.
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Glossarium
Baraat: Bruidstoet met de bruidegom en alle mannelijke familieleden.
Barchekki: Verloving
Bhattwan: Dag voor het huwelijk waarbij pandit de man en vrouw wijst op de verplichtingen die het
huwelijk met zich meebrengt.
Choli: Strakke witte blouse onder de Sarie gedragen.
Dharm: Verplichtingen die de mens heeft
Dhoti: Een wat lagere lungi met een extra stukje stof tussen de benen.
Endogamie: Het trouwen binnen de eigen (etnische) groep
Exogamie: Het trouwen buiten de eigen groep om het netwerk te vergroten.
Fernandez: Groene of oranje limonade.
Grahast Ashram: Tweede overgangsfase volgens de Veda’s waarbij oude orde (die van jeugd) wordt
verlaten en volwassenheid en ‘onafhankelijkheid’ wordt binnengetreden.
Holi Phagua: Hindostaans paasfeest.
Karma: Wijze waarop de mens leeft.
Kurta: Is hetzelfde als de lungi maar zit een beetje strakker.
Ladhoe: Lekkernij van o.a. kokos.
Lungi: Stukje stof dat strak rond de dijen zit.
Maroh: Houten huisje waar in gezeten wordt tijdens de huwelijksceremonie.
Matkorwa: ceremonie op straat met een vuurpot.
Maur: Gouden kroon die de bruidegom op de tweede huwelijksdag draagt.
Mehendie: Met handen versierde henna.
Mi Thai: Lekkernij.
Nau Raatem: Negen dagen vegetarisch. De negen dagen staan voor de negen zussen van de Godin
Nau Raatem.
Pandit(a): Hindostaanse priester die o.a. huwelijken inzegend.
Parchan: Bruidegom wordt publiekelijk aan de gasten voorgesteld.
Patrilocality: Het inwonen bij de ouders van de echtgenoot (man) zodat de kinderen in de
gemeenschap van de man opgroeien.
Polyandry: Vrouw mag met meerdere mannen trouwen.
Polygyny: Man mag met meerdere vrouwen trouwen.
Rites de Passage: overgangsritueel
Roti: Pannenkoek met vulling naar keuze (vaak aardappel en kouseband).
Sahdie: De eigenlijke (tweede) huwelijksdag.
Salwar-Kameez: de Salwar zit strak in de taille en enkels, en daaroverheen wordt een Kameez
gedragen, wat een soort schortje is.
Sarnaami: Taal gesproken door Hindostanen in Suriname.
Sarie: Stuk vierkanten stof, vaak wel vijf meter in lengte en kleur, stijl en stof verschillen. Vaak erg
populair onder Hindostaanse/Indiase vrouwen bij feestelijke gelegenheden.
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Sathpadi: Zeven keer een rondje lopen in noordoostelijke richting, richting de poolster. De poolster en
de zon zijn getuige van wat verder gebeuren gaat.
Sindhoer: Rood teken van getrouwd-zijn, op de haarscheiding van de bruid, aangebracht door de
bruidegom.
Tila: kokosnoot wordt aangeboden (de ceremonie heet Tila).
Veda’s: Geschriften volgens de Sanaatan Dharm (stroom binnen het hindoeïsme)
Wiwah: Het geheel van plechtigheden van de huwelijksceremonie.

6

‘Gedwongen en vrije liefde’ in Suriname

1. Inleiding
‘Ik ben vorig jaar getrouwd met een Hindostaanse man. Hij is ook 22, net als ik, en hij wordt in juli 23.
Ik ben in september (2007) getrouwd met hem. Ik kende hem al zes jaar en ik had al vijf jaar een
relatie met hem. De kennismaking ging via mijn oma. Ze {haar toekomstige man en zijn familie}
gingen daar om fruit te halen en dan ging mijn moeder ook mee en ik ging ook naar daar en toen had
ik hem gezien, maar ik had geen belangstelling voor hem. En toen zijn we een keer uitgenodigd bij
mijn oma om te komen eten en samen te koken en toen kwam hij daar ook en zo hebben we elkaar
leren kennen. Ze kwamen thuis bij ons, zijn broer en zijn broertje en nog een vriend om te kaarten en
zodoende hebben we eerst een vriendschap gekregen. En daarna kenden we alles van elkaar, alles
wisten we van elkaar. Toen hadden we nog geen relatie, maar op een dag plotseling zei hij wat hij
voor me voelde en dat hij van me houdt. Ik had nog nooit dat gevoel opgemerkt van hem ofzo, en toen
zei ik, oke, ik wil er over nadenken. Ik zag ook dat de vriendschap niet langer door kon blijven gaan,
omdat ik het wist van hem en toen heb ik op een gegeven moment mijn jawoord gegeven. En daarna
was het goed en heb ik gezegd dat ik ook een relatie met hem aan wou gaan en toen is het
begonnen. We hebben nooit samengewoond want bij ons geloof {de Sanaatan Dharm} mag dat niet.
En ik heb me wel willen houden aan de regels van mijn ouders. Mijn ouders wilden graag dat ik
meteen ging trouwen. Ze wisten wel van de relatie ook al wilden wij het liever langer geheim houden.
Mijn ouders wisten al na twee maanden van onze relatie en wij hadden eigenlijk besloten om het pas
na een jaar te vertellen’.

1

Sheena legt in bovenstaand fragment uit hoe zij haar man heeft leren kennen. Ze heeft hem naar
eigen zeggen leren kennen via haar oma. Net als Sheena komen veel jonge Hindostaanse meisjes in
Suriname via hun familie in contact met een potentiële partner. Van oudsher is het gearrangeerde
huwelijk een vaststaande traditie binnen de Hindostaanse gemeenschap. De partner van de
Hindostaanse vrouw wordt volgens Chekki (1996: 410) veelal middels betrokkenheid van de familie
gekozen binnen de eigen etnische groep. Bij Sheena is er geen sprake van een gearrangeerd huwelijk
maar wel van betrokkenheid van een familielid bij de kennismaking. Toen zij haar jawoord gaf aan
haar man was er (nog) geen sprake van verliefdheid. De liefde voor haar man zegt zij pas later in het
huwelijk gekregen te hebben. Sheena heeft er dus niet voor gekozen om op basis van liefde maar op
basis van vriendschap een huwelijk aan te gaan met haar man.
Van februari 2008 tot en met mei 2008, heb ik onderzoek verricht binnen de Hindostaanse
gemeenschap in Suriname en dan in het bijzonder onder jonge Hindostaanse vrouwen. Hiermee was
ik in staat om een zogenoemde ‘softe’ thematiek te verbinden met academisch ‘harde’ en
maatschappelijke relevante vraagstukken omtrent traditie en modernisering (cf. Rebhun 1999) en
verwante onderwerpen als individualisering, mondialisering, etnische en nationale identiteit en
gender(rollen). In deze scriptie zal ik aan de hand van mijn onderzoek de percepties en praktijken
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Interview met Sheena 29-04-2008.
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rondom huwelijk, liefde en relaties van jonge Hindostaanse vrouwen in Suriname plaatsen in het
wetenschappelijke debat omtrent de hierboven genoemde concepten.
Het voorgaande verhaal van Sheena vormt een tipje van de sluier van het onderzoek dat ik heb
uitgevoerd. Mijn onderzoek heeft zich gericht op twee spanningsvelden. Enerzijds bestaat er de jonge
Hindostaanse vrouw als zelfbewust individu binnen een relatief gesloten gemeenschap en in een
wereld die steeds moderner wordt. Tegelijkertijd is er sprake van deze gesloten gemeenschap binnen
een multicultureel Suriname waar de verschillende bevolkingsgroepen in toenemende mate opener
worden naar elkaar toe. Zoals Professor Dr. Gowricham (2001: 76-77), hoogleraar op het gebied van
multiculturele vraagstukken, het verwoordt: ‘Tegenwoordig is er plaats voor etnische verscheidenheid
binnen de Surinaamse samenleving omdat eenheid in verscheidenheid wordt gevierd’. Met
toenemende openheid wordt het contact met de andere bevolkingsgroepen bedoeld, waarbij er niet
alleen indringender kennis wordt gemaakt met andere culturen en gebruiken, maar tevens met de
personen uit verschillende etnische bevolkingsgroepen. De jonge Hindostaanse vrouwen sluiten
vriendschappen met deze personen uit andere gemeenschappen en wellicht vloeit er een liefde of
zelfs een (inter-etnisch) huwelijk uit deze contacten voort. Echter, binnen en naast deze multi-etnische
samenleving speelt anderzijds de Hindostaanse gemeenschap en in het bijzonder de familie een zeer
belangrijke rol in het leven van deze jonge Hindostaanse vrouwen. Dit heeft als gevolg dat er op
bepaalde vlakken wrijvingen ontstaan. Aan de ene kant gaat de gemeenschap met de bijbehorende
tradities gedeeltelijk ten koste van de individualiteit. Andersom is ook het geval, namelijk het individu
kan ook op gespannen voet komen te staan met de gemeenschap. Daarbij gaan de traditionele
gebruiken van een etnische bevolkingsgroep ten koste van de moderniteit en krijgt de Hindostaanse
gemeenschap bovendien te maken met de Surinaamse multiculturele samenleving, die de vermeende
homogeniteit van de etnische groep onder druk zet. De voornaamste reden, waarom ik ervoor heb
gekozen mij uitgebreid te richten op het huwelijk, relaties en de liefde is, dat aan de hand van deze
drie aspecten duidelijk naar voren komt hoe er wordt omgegaan met de twee voornoemde
spanningsvelden.

1.1 Het wetenschappelijk debat
Mijn onderzoek speelt zich af binnen de Surinaamse samenleving. Suriname is een land dat gezien
kan worden als een post-plurale samenleving in transitie naar een multiculturele samenleving . Het is
een samenleving met verschillende etnische gemeenschappen, waarbinnen zowel ruimte is ontstaan
voor een etnische als een nationale identiteit. Deze nationale identiteit is er één van supra-etnische
aard (één die alle etnische wortels overstijgt). Een belangrijke ontwikkeling in dit transitieproces is de
onafhankelijkheid geweest.
Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden. Vóór de onafhankelijkheid was de samenleving
voornamelijk langs etnische lijnen georganiseerd (Brana-Shute 1995: 87). Dit is terug te zien in de
consensusdemocratie waarbinnen partijen sterk etnisch gericht zijn. Doordat alles zozeer langs
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etnische lijnen was georganiseerd, kon er gesproken worden van een onvolledig compromis (Wimmer
2002). Bepaalde etnische groeperingen waren bij dit onvolledige compromis wél significant voor de
natiestaatvorming en andere niet.
Vóór de onafhankelijkheid kan Suriname nog voornamelijk gezien worden als een plurale
samenleving. Furnivall geeft de volgende definitie aan een plurale samenleving:

‘A plural society comprises two or more elements or social orders which live side by side, yet without
mingling, in one political unit. Ethnicity and ethnic difference are central features. Geographical
propinquity is accompanied by social segregatio and a caste-like division of labor. The various ethnic
groups relate to one another mainly in market transactions. On the political level, this translates into a
lack of common social will.’ (Furnivall 1939, 1948 in Oostindie 2006: 217).
Verschillende theorieën over plurale samenlevingen worden vaak geassocieerd met deze definitie.
Volgens Furnivall en andere wetenschappers als Smith (1965: vii) en van Lier (1971) ontbreekt een
common denominator (cf. Eriksen 1998) oftewel een ‘gemeenschappelijke noemer’ vaak in plurale
samenlevingen. De enige verbintenis die de diep gevarieerde etnische bevolkingsgroepen met elkaar
hebben is, volgens hen, de koloniale machthebber (Van Lier 1971 in Oostindie 2006: 218). Evenals
Furnivall beargumenteert Smith (1965), dat de plurale samenleving als een eenheid van afzonderlijke
delen gezien kan worden, die haar bestaansrecht ontleent aan externe factoren zoals een koloniaal
regime. Ook staan plurale samenlevingen volgens Smith bekend om hun verdeeldheid en instabiliteit.
Conflicten zouden op den duur onvermijdelijk zijn in plurale samenlevingen (Eriksen 2002: 48).
Furnivall heeft dit laatste ook geïmpliceerd met zijn definitie. Hij spreekt van plurale samenlevingen als
staten met een zeer gedifferentieerde populatie, bestaande uit twee of meer groepen die naast elkaar
leven, zonder samen te smelten in één politieke eenheid (Eriksen 2002: 48- 49). Hij benadrukt hierbij
de etnische segmentatie die er in dergelijke samenlevingsvormen bestaat. De etnische groepen staan
mede met elkaar in verbinding door de gedeelde economie van de samenleving. De etnische groepen
leven gescheiden van elkaar maar de samenleving functioneert niet zonder deze economische
symbiose en een specifieke arbeidsspecialisatie. Tevens zal de samenleving niet functioneren, omdat
er, volgens auteurs als Smith (1965), een gebrek aan sociale wil heerst.
Niet iedereen is het eens met de theorieën over geproblematiseerde plurale samenlevingen.
Gowricham (2001) vindt het beeld van de plurale samenleving zoals die door Furnivall en Smith wordt
neergezet, onjuist. Volgens hem heeft het ideaal van de homogene natiestaat ten onrechte
gefungeerd als een voorbeeld vanuit Europa voor de voormalige koloniën. Ook hoeven post-koloniale
plurale samenlevingen volgens Wimmer (2002) niet per definitie conflictueus te zijn. Volgens Wimmer
(2002) zijn etnisch conflict en racisme integraal onderdeel van de moderne politieke orde van élke
willekeurige natie-staat, als gevolg van moderne instituties van insluiting waarmee tegelijkertijd
uitsluiting gepaard gaat. Dit komt omdat democratie, burgerschap en andere vormen van insluiting,
direct verbonden zijn met etnische en nationale vormen van uitsluiting. Volgens Gellner (2006) kan

9

‘Gedwongen en vrije liefde’ in Suriname
insluiting nooit zonder ‘de ander’ bestaan doordat ‘de ander’ nodig is om in– en uitsluiting te kunnen
organiseren.
Na de onafhankelijkheid van Suriname werd nationalisme erg belangrijk. Het gevoel een eigen
identiteit te hebben was naast de etnische en Surinaamse identiteit sterk merkbaar onder de
bevolking. In Suriname komt dit tot uiting in de etnisch neutrale taal: het Nederlands. Het Nederlands
wordt tegenwoordig samen met Sranan, de gecreoliseerde Lingua Franca, vaak tussen de
bevolkingsgroepen gesproken. Maar de bevolkingsgroepen hebben vaak ook hun eigen taal die zij
binnen de eigen gemeenschap spreken. Naast de taal zijn de nationale vlag, de munt, het wapen van
Suriname, het volkslied en de viering van de onafhankelijkheidsdag belangrijke nationale
uitingsvormen (St-Hilaire 2001: 998-1019). Belangrijk hierbij is dat het gevoel ‘Surinamer te zijn’
steeds meer betekenis krijgt binnen Suriname. Naast het hebben van een supra-etnische identiteit
(een Surinaamse identiteit) is het hebben van een multi-etnische identiteit ook belangrijk. Een multietnische natie viert de culturele diversiteit juist (Eriksen 2002:6). Te zien is dat er na de
onafhankelijkheid, sprake is van een overgangsperiode: dit omdat er een verschuiving plaatsvond van
de nadruk op etniciteit naar de nadruk op nationaliteit met behoud van de viering van verscheidenheid.
Etniciteit en etnische identiteit zijn complexe concepten, die vaak samenvallen met een beperkt
cultuurbegrip. De begrippen kunnen op verschillende manieren opgevat worden en er zijn in de loop
der tijd verschillende benaderingen geweest. Een belangrijke was de essentialistische benadering.
Men ging bij de essentialistische benadering uit van een samenleving die beschouwd moest worden
als statisch en gesloten waarbij etniciteit (en cultuur) als het ware gereïficeerd werd. Deze benadering
beschrijft cultuur en daarbij ook etniciteit als iets wat ‘je hebt’ (Bauman 1999: 84). Daarna is er een
meer relativistische visie gekomen op het begrip etniciteit. De Noorse antropoloog Fredrik Barth heeft
een erg belangrijke rol gespeeld binnen het etniciteitdebat. Hij introduceert zijn denken in het
belangrijke werk Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organisation of Cultural Difference
(1969), waarin hij aangeeft hoe etniciteit in relatie tot identiteit staat. Volgens Barth (1969:11), werkt de
cultuur niet isolerend, welke uniek is aan de etnische groep, maar zijn er door jarenlange sociale
interactieprocessen, nieuwe gedeelde culturen ontstaan. De grenzen zijn dus niet zo statisch als dat
zij lijken. Vanuit deze relativistische benadering is er een meer constructionistische benadering
gekomen van het begrip etniciteit en cultuur gekomen dat tegenwoordig wordt gebruikt. In de
constructionistische benadering wordt er niet alleen rekening gehouden met etnische grenzen tussen
verschillende groepen maar ook met de dynamiek en veranderlijkheid tussen en binnen groepen. Ook
ik onderschrijf deze constructionistische visie op etniciteit en etnische identiteit. Identiteiten en
identificaties komen altijd in relatie tot anderen tot stand (Eriksen 2002: Ghorashi 2003: Sen 2006) en
zijn flexibel, maar bevatten echter ook een bepaalde mate van continuïteit (van der Pijl 2007: 61). Ik
heb mijn onderzoek vanuit deze constructionistische benadering uitgevoerd. Desalniettemin heb ik
gemerkt dat essentialistische benaderingen van etniciteit en etnische identiteit altijd blijven
voortbestaan in het dagelijkse leven van mijn informanten. Hierdoor heb ik tijdens het veldwerk tevens
rekening moeten houden met het gereïficeerde begrip van cultuur en etniciteit.
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Tegenwoordig is er zowel plaats voor etnische verscheidenheid binnen de Surinaamse samenleving
als voor eenheid binnen deze verscheidenheid (Gowricham 2001: 76-77). Paramaribo is de hoofdstad
van Suriname, zij is van oudsher een migrantenstad en dit is nog steeds het geval. Ik heb voor de stad
Paramaribo gekozen omdat het een heterogene bevolkingssamenstelling heeft, die de Surinaamse
samenleving weerspiegelt en het daardoor tot een goed onderzoeksveld maakt. Daarbij zijn allerlei
moderniserings–en mondialiseringinvloeden bijzonder merkbaar in Paramaribo. In de loop der jaren
kwamen etnische bevolkingsgroepen in toenemende mate met elkaar in contact en gingen steeds
meer stadsbewoners zich ‘gemengd’ noemen (ongeveer tien procent), (De Bruijne 2007: 14).
In 1992 was er weinig verschil in aantal tussen Creolen en Hindostanen. Beide groepen
vertegenwoordigden ongeveer 33 procent van de bevolking. Verder was 14 procent Javaans, 2-3
procent was Chinees en 5 procent was Marron in de stad. Paramaribo heeft zich sinds de vorige eeuw
ontwikkeld tot een multiculturele stad, waarin verschillende bevolkingsgroepen relatief vreedzaam
2

samenwonen . Van een verdeling in etnisch gesegregeerde woonwijken of etnisch gesegregeerde
economieën is geen sprake. Binnen stad en land is het aantal ‘gemengden’ en zij die zich als puur
‘Surinamer’ beschouwen, toegenomen. Ook is er in Paramaribo tegenwoordig sprake van een
invoeging van ‘nieuwe’ bevolkingsgroepen. Marrons, Nederlanders, Brazilianen en Chinezen zijn hier
een voorbeeld van. Deze groeperingen worden als nieuwkomers beschouwd, totdat zij opgaan in de
samenleving zoals ook in de geschiedenis van de Surinaamse samenleving is gebeurd (De Bruijne
2007: 14).
Door deze heterogene samenstelling is er relatief veel interetnisch contact op het gebied van school,
werk en in de buurt. De etnische concurrentie is bovendien groot, zowel op de arbeidsmarkt als op
politiek vlak. Dit is één van de oorzaken voor het belang van de categorie etniciteit in het dagelijks
leven, ondanks de toenemende vermenging en supra-etnische identificaties. In Paramaribo wordt
regelmatig een beroep gedaan op etnische loyaliteit en etnische netwerken en vriendendiensten zijn
dan ook wijd verbreid in Paramaribo (cf. Drummond 1980).
Buiten het feit dat de Surinaamse samenleving multi-etnisch en supra-etnisch van aard is, is er
tegelijkertijd sprake van een mozaïekstructuur. De Hindostaanse gemeenschap is één van de stukken
uit deze mozaïekstructuur van verschillende gemeenschappen in Suriname. Tijdens mijn onderzoek
heb ik mij voornamelijk op deze gemeenschap gericht. De Hindostaanse gemeenschap in Paramaribo
bestaat voor het grootste gedeelte uit Hindoes (ongeveer 81 procent). Daarnaast bestaat de
Hindostaanse gemeenschap voor ongeveer 12 procent uit moslims en is 7 procent christen (ABS:
1996). Deze religieuze stromingen kennen op hun beurt weer belangrijke onderverdelingen. De groep
Hindoes is onderverdeeld in de ‘orthodoxe’ Sanaatan Dharm en de ‘progressieve’ Arya Samaj. De
3

groep moslims hangt de ‘progressieve’ Ahmadiya aan of de ‘orthodoxe’ SMA . (De Koning 1998 : 9-

2
3

Een kaart van Paramaribo is te vinden in bijlage 1.
Scarborough Muslim Association.
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10). Deze onderverdeling lijkt één etnische cultuur te ondermijnen, maar dit is niet het geval omdat
niet alleen de religie de Hindostanen met elkaar verbindt, maar ook andere factoren als bijvoorbeeld
het Hindostaans-zijn op zich al verbindt.
De Hindostaanse gemeenschap heeft haar economische positie in de loop der tijd binnen de
Surinaamse samenleving verbeterd. Tegenwoordig zijn Hindostanen goed vertegenwoordigd in hoge
functies in alle sectoren van de samenleving (Schalkwijk 2001: 11; Schoolmeester 1983: 152 in Liebe
2004: 21). Dit is bijvoorbeeld te zien aan de hoge posities die Hindostanen binnen de arbeidsmarkt
4

bekleden. Hindostanen zijn bijvoorbeeld, ten opzichte van andere bevolkingsgroepen , zeer goed
vertegenwoordigd in leidinggevende beroepen en wetenschappelijke beroepen. Tevens is te zien dat
de Hindostaanse bevolkingsgroep de grootste groep werkzame bevolking is en dat de mannelijke
Hindostaanse werkzame bevolking verreweg het grootste is ten opzichte van de andere
5

bevolkingsgroepen . Niet alleen op economisch vlak heeft de Hindostaanse gemeenschap zich
aangepast. Tevens heeft zij haar tradities en leefwijze, van rurale landbouwers naar urbane bewoners,
moeten aanpassen aan de Surinaamse samenleving net als elke willekeurige andere cultuur die aan
verandering onderhevig is (cf. Baumann 1999). De Hindostaanse gemeenschap heeft zich
grotendeels een ‘westerse levensstijl’ aangemeten. Dit is terug te zien in het familieleven van de
Hindostanen. Uithuwelijking komt minder (of bijna niet meer) voor en ook zijn er minder extended
families: meerdere generaties in één huishouden. Tevens is er meer ruimte gekomen voor
bijvoorbeeld inter-etnische relaties en/of huwelijken door de intensievere contacten tussen de etnische
bevolkingsgroepen (Liebe 2004: 22). Uit eigen onderzoek is echter gebleken dat dit laatste nog vrij
uitzonderlijk is. Ik zal hier in hoofdstuk 2 op pagina 29 dieper op ingaan.
De bevolkingsgroep heeft zich niet slechts aangepast aan de Surinaamse samenleving en het
moderne tijdperk, maar blijft tegelijkertijd sterk vasthouden aan de eigen etnische tradities en etnische
identiteit (zie e.g. Liebe 2004: 22). Zo is bijvoorbeeld het huwelijk een gekoesterde traditie binnen
deze gemeenschap omdat het een belangrijk overgangsritueel vormt. Uit mijn onderzoek is naar voren
gekomen dat er wel interactie is binnen de samenleving tussen verschillende bevolkingsgroepen,
maar dat er tegelijkertijd weinig interactie is op het vlak van bepaalde belangrijke traditionele waarden
binnen de familie of gemeenschap. Deze kloof heeft echter wel zijn consequenties voor de
Hindostaanse jongeren in de Surinaamse samenleving. Zij voelen zich vaak gevangen in een web
waarin zij een geëmancipeerd en modern bestaan willen leiden binnen de samenleving maar
tegelijkertijd willen en (moeten) zij voldoen aan de eisen van de gemeenschap. Er moet hierbij
vermeld worden dat de jongeren zelf ook nog belangrijke waarde aan de eigen tradities hechten.
In deze scriptie wil ik laten zien hoe Hindostaanse jongeren, in het bijzonder Hindostaanse jonge
vrouwen, met deze spanning omgaan. Aan de hand van een uitgebreide beschrijving van het huwelijk,
wil ik aantonen hoe er door jongeren met deze veranderingen en verschuivingen wordt omgegaan op
4

Voor tabel van ‘totale werkzame bevolking naar beroepsgroep en etnische groep in de leeftijd 15-64 jaar’ in het
jaar 2006 zie bijlage 2.
5
Er zijn in totaal veel meer mannen werkzaam dan vrouwen, zie tabellen van het jaar 2006 in bijlage 3.
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het gebied van traditie en moderniteit. Ik heb dit gedaan door middel van een uitgebreide beschrijving
van twee casussen van Hindostaanse bruiloften die ik beide in het veld heb meegemaakt. Ik zal deze
twee bruiloften gedetailleerd beschrijven om het verschil helder naar voren te laten komen. Er is
namelijk een duidelijk verschil merkbaar tussen de eerste bruiloft die nog tamelijk ‘traditioneel’ is, en
de tweede bruiloft die een stuk ‘moderner’ is te noemen. In hoofdstuk 3 ga ik dieper in op de
verschillende elementen van de bruiloften. Echter, beide bruiloften bevatten zowel moderne als
traditionele kenmerken waardoor het duidelijk wordt dat traditie en moderniteit niet persé dichotoom
hoeven te zijn, zoals door vele wetenschappers wordt beweerd, maar eerder op een continuüm zitten
waarbij beide elkaar beïnvloeden (cf. Giddens 1991, Gellner 2001, Piot 1999, Meyer 1995, Steegstra
2004).
Doordat zowel traditie als moderniteit met elkaar verweven zijn, kan de romantische liefde die
onlosmakelijk verbonden is met de moderne tijd, in het gedrang komen. De romantische liefde is
langzamerhand in de loop van de geschiedenis opgekomen. Zo werd in het patriarchale gezin de
(familie) liefde steeds belangrijker, alhoewel deze nog steeds voornamelijk plichtsgevoelens inhielden,
in plaats van romantische affectie. Door de scheiding van werk en huisplaats, werden persoonlijke
relaties binnen het gezin wel duidelijk onderscheiden van relaties binnen de werksfeer. Het ’affectief
individualisme’ was in opkomst en werd een steeds belangrijkere basis voor het huwelijk. De relatie
tussen een man en vrouw en het gezin was (of zou moeten zijn) een particuliere wereld van
voldoening en aanhankelijkheid, waar emotionele en seksuele intimiteit tussen man en vrouw een
voorname plaats innam (cf. Cancian 1987 in Van der Pijl: 8). Vanaf de achttiende en gedurende de
negentiende eeuw was het huwelijk niet langer meer een noodzakelijk en natuurlijk gegeven, dat
sociale en economische continuïteit inhield, maar werd het steeds meer gekenmerkt door gekoesterde
6

noties als romantische liefde en intimiteit. Binnen de Hindostaanse gemeenschap is endogamie nog
een groot goed. Hierdoor is de partnerkeuze niet altijd vrijwillig of een vrije keuze en kan de
romantische liefde, zoals hierboven beschreven, in het gedrang komen. In deze scriptie besteed ik
aandacht aan de omgang van Hindostaanse jongeren met relaties in het algemeen en met de
romantische liefde in het bijzonder. Ik focus mij op vrouwen, omdat het spanningsveld bij deze groep
duidelijker naar voren komt. Een voorbeeld waar het spanningsveld naar voren komt is de patrilocality,
dat ik nog uitgebreid in hoofdstuk 3 ga bespreken.

Daarnaast komt door middel van de twee casussen duidelijk naar voren dat Hindostaanse vrouwen
binnen de multi-etnische samenleving graag een geëmancipeerd en modern bestaan willen leiden,
maar dat dit vaak moeilijkheden oplevert omdat de familie en de gemeenschap juist nog zo vast
blijven houden aan bepaalde tradities. Zo wordt duidelijk uit eigen onderzoek, dat zij bijvoorbeeld rond
hun twintigste een bepaalde drang vanuit de familie voelen om een geschikte huwelijkskandidaat te
zoeken, terwijl zij zelf nog niet op zoek naar een partner willen of nog niet aan trouwen toe zijn. Ook
ondervinden de jonge vrouwen zoals genoemd veel aanpassingsproblemen wanneer zij intrekken bij
hun schoonouders. De vrouwen willen vaak samen met hun man een zelfstandig en individueel
6

Het trouwen binnen de eigen groep.
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7

bestaan opbouwen , maar worden hierin belemmerd omdat zij moeten voldoen aan de eisen vanuit de
gemeenschap om te leven bij en met hun schoonouders. Aan de hand van de twee casussen ga ik
dieper in op deze en andere problemen, die de vrouwen ondervinden en kan ik aantonen op welke
manier de vrouwen omgaan met traditie in een moderne tijd. Ik heb niet alleen gebruik gemaakt van
de twee casussen, voornamelijk gebaseerd op participerende observatie, om deze omgang duidelijk
te maken, maar tevens heb ik veel gebruikt gemaakt van interviews en informele gesprekken.
1.2 Methodologie en indeling scriptie
Tijdens mijn onderzoek heb ik, zoals reeds genoemd, gebruik gemaakt van één van de belangrijkste
onderzoeksmethoden binnen de antropologie, de participerende observatie. Tijdens de genoemde
bruiloften heb ik veel geobserveerd, geparticipeerd en zo gedetailleerd mogelijk aantekeningen
gemaakt. Hierdoor kreeg ik een goed beeld van de gemeenschap en de familie in combinatie met de
jonge bruid en bruidegom en verkreeg ik meer kennis over het vieren van het huwelijk, dat zo
belangrijk is binnen deze gemeenschap. Niet alleen heb ik tijdens deze bruiloften geobserveerd, maar
8

tevens ben ik wekelijks in tempels verschenen, heb ik meegedaan aan Holi Phagua en andere
feestelijke aangelegenheden en heb ik veel tijd doorgebracht in kantines van middelbare scholen om
in contact te komen met Hindostaanse meiden en om in deze kantines de jongeren (uit diverse
bevolkingsgroepen) te observeren. Hierdoor heb ik goed rapport op kunnen bouwen met enkele
Hindostaanse meiden die mij goed geholpen hebben met rijk materiaal voor mijn onderzoek.
Daarnaast heb ik veel interviews gehouden en gesprekken gevoerd met Hindostaanse jonge vrouwen
tussen de 18 en 33 jaar. Ik heb voor deze leeftijdsgroep gekozen, omdat dit de vrouwen zijn die ná de
onafhankelijkheid zijn geboren en hierdoor te maken hebben gekregen met een snel veranderende
samenleving. Tevens heb ik enkele oudere vrouwen geïnterviewd om een breder beeld te krijgen. Ik
heb getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alle Hindostaanse vrouwen in de samenleving
en heb hierdoor rekening gehouden met hun maatschappelijke positie en opleidingsniveau. Tijdens
9

deze interviews heb ik aan de hand van een topiclijst geprobeerd de gesprekken enigszins
gestructureerd te laten verlopen en om eventueel patronen in opvattingen en praktijken te
achterhalen. Ik heb de jonge vrouwen voornamelijk zelf aan het woord gelaten, zodat zij hun verhaal
konden doen. Mijn onderzoek is uitgevoerd vanuit het emic-perspectief oftewel vanuit de verhalen van
mijn informanten zélf. Via deze wegen heb ik getracht vertrouwelijke informatie in te winnen en sociaal
wenselijke antwoorden te vermijden. Een onderzoeker weet echter nooit helemaal zeker of er wel of
geen sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven en er kan dus nooit helemaal naar ‘de echte
waarheid’ gezocht worden. De ‘waarheid’ zit namelijk in de verhalen die deze vrouwen zelf hebben
verteld. Dat is hún waarheid en de onderzoeker kan deze waarheid slechts zo goed mogelijk proberen
te interpreteren. Een veralgemenisering op basis van mijn onderzoek is vrij moeilijk. De verhalen van
de vrouwen staan ieder op zich en zijn apart door iedere vrouw verteld. De verhalen geven wel een
7

Zij zien vaak dat dit wel mogelijk is bij vriend(inn)en van andere etnische bevolkingsgroepen.
Hindostaans paasfeest waarbij gestreefd wordt het goede van het kwade te laten overwinnen door middel van
het elkaar ‘begooien’ met verf en poeder.
9
Zie bijlage 4.
8
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goed beeld van de dagelijkse strubbelingen, die zij tegenkomen met betrekking tot de
spanningsvelden en tevens zijn er enige ontwikkelingen en trends te ontdekken aan de hand van
individuele verhalen en ervaringen.
Verder heb ik informele gesprekken gevoerd met zowel Hindostaanse mannen als vrouwen, maar ook
met andere bevolkingsgroepen om hun beeld over de Hindostaanse gemeenschap te ondervinden.
Naast de participerende observaties, de interviews, de informele gesprekken en het rapport opbouwen
heb ik getracht zoveel mogelijk achtergrondinformatie te zoeken met betrekking tot mijn onderzoek. Zo
heb ik elke dag kranten doorgespit. Ik was op zoek naar onderwerpen, die mijn onderzoeksveld
besloegen. Daarnaast heb ik enkele ‘experts’ gesproken die meer van mijn onderwerp af wisten. In
totaal heb ik negen experts gesproken: twee decanen op de Lerarenopleiding (IOL), een pandita
(mevrouw Baldew-Malhoe), een medewerkster van het Ilse-Henar-Hewitt Bureau voor Rechtshulp,
twee medewerksters van de stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, een medewerker van het Bureau
Erediensten, een medewerkster van het Nationaal Gender Bureau en een cultureel antropologe (Carla
10

Bakboord) die tevens gespecialiseerd is in gendervraagstukken .
De bedoeling van deze scriptie is om, op etnografische wijze, het verhaal te vertellen van jonge
Hindostaanse vrouwen in Suriname, die worstelen met een gemoderniseerde leefomgeving aan de
ene kant en met een traditionele leefomgeving aan de andere kant en op deze manier een steentje bij
te dragen aan het wetenschappelijke debat die ik in deze inleiding geschetst heb. Dit doe ik aan de
hand van de volgende indeling. Allereerst heb ik de (traditionele) bruiloft van Shakita en Soeradj
beschreven. Ik heb deze bruiloft vervolgens geanalyseerd en geïnterpreteerd aan de hand van een
klassiek antropologisch concept, namelijk de rite de passage (Van Gennep 1977). Daarna ben ik
verder gegaan met de rol die de gemeenschap, en in het bijzonder de familie, speelt in het huwelijk en
het liefdesleven van de jonge Hindostaanse vrouwen. Hierin komt onder andere duidelijk naar voren
dat juist deze rol voor problemen en strubbelingen zorgt bij mijn informanten. Dit komt door de grote
mate van betrokkenheid van de familie en de gemeenschap in het leven van de vrouwen en doordat
deze vrouwen tegelijkertijd meer eigen individuele keuzes willen maken, die niet altijd getolereerd
worden door hun familie. Tevens komt duidelijk naar voren dat de vrouwen toch op hun eigen manier
traditie samen kunnen laten gaan met moderniteit, met enige creativiteit, zodat de problemen die zij
ondervinden door dit spanningsveld toch aanvaardbaar zijn voor hen. In hoofdstuk 3 wordt het
huwelijk van Airish en Shailesh uitgebreid beschreven. Aan de hand van de beschrijving van dit
huwelijk en de comparatieve elementen tussen enerzijds een traditionele bruiloft en anderzijds een
moderner huwelijk, heb ik in dit hoofdstuk het wetenschappelijk debat over traditie en moderniteit
aangehaald. Enkele wetenschappers zien traditie en moderniteit als dichtomie en weer andere
wetenschappers zien het als twee fenomenen die constant in elkaar overlopen en elkaar beïnvloeden.
Daarnaast komt het standpunt van de vrouwen en mijn eigen positie binnen dit debat duidelijk naar
voren. In de afronding en reflectie heb ik gereflecteerd op mijn scriptie en heb ik de

10

voor namen van de experts zie bijlage 5.
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onderzoeksresultaten besproken. Daarnaast heb ik aangegeven wat er eventueel nog onderzocht kan
worden in de toekomst.
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2. Traditie in een (laat) moderne tijd:
De bruiloft van Soeradj en Shakita

Figuur 2 : Shakita en Soeradj in de Maroh
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2.1 Een traditionele bruiloft: Wiwah

Eindelijk is vandaag de dag aangebroken waar ik, na de uitnodiging van mijn sleutelinformant
Chandra, van tevoren veel over heb nagedacht en waar ik met een bepaalde mate van nervositeit,
maar ook van kinderlijke vreugde naar heb uitgekeken. Na een lange en onrustige nacht, waarbij ik af
en toe in slaap dommel, maar dan ook weer gelijk wakker word geschud door mijn eigen nerveuze
gevoel, sta ik rond 7.00 uur op. Ik moet om 9.00 uur op de plek van bestemming zijn en zo kan ik mij
rustig nog een beetje voorbereiden. Vandaag is namelijk de grote dag aangebroken voor Soeradj en
Shakita (het nichtje van Chandra), die hun liefde willen bezegelen door middel van een officiële
viering, zodat het voor zowel de wet, als voor de gemeenschap duidelijk is dat zij bij elkaar horen, voor
de rest van hun leven. Alhoewel, liefde? Is er wel sprake van liefde? Zal dit een ‘traditionele bruiloft’
zijn, waarbij het meisje door middel van inmenging van de familie haar aanstaande man heeft leren
kennen? Als dit het geval is, zal er dan wel sprake zijn van liefde of zal er sprake zijn van een meer
officiële overeenkomst tussen twee mensen die besloten hebben met elkaar verder te gaan? Er schiet
door mijn hoofd dat ik er niet zomaar vanuit mag gaan dat het een liefdeshuwelijk is, maar ook mag ik
niet uitgaan van het tegenovergestelde. Ik besluit erheen te gaan met een neutrale blik en mij niet te
laten leiden door de vele verhalen die ik al heb gehoord van vele jonge Hindostaanse vrouwen, tijdens
mijn veldwerk in Suriname. De bruiloft van Shakita en Soeradj duurt, zoals de Hindostaanse traditie
het betaamt, twee dagen. Deze dagen, vrijdag 7 maart en zaterdag 8 maart, zal ik getuige zijn van
misschien wel één van de belangrijkste dagen in hun leven.
Rond 8.15 uur besluit ik een taxi te bellen. Ik neem ruim de tijd omdat de wegenkaart van Paramaribo
aangeeft dat resort Livorno een eind verwijderd is van het resort Rainville waar ik tijdelijk woon. Het is
moeilijk voor de taxichauffeur en mij om de straat te vinden waar de feestelijkheden vandaag worden
gehouden, maar des te makkelijker is het, om het juiste huis te vinden. Aan het huis is een soort
provisorische verlenging gebouwd met diverse palen in de grond, die de daaroverheen gespannen
rode en gele doeken in een soort gelijkmatige golfbeweging dragen. Deze doeken dienen als plafond
en had ik al eerder gezien bij andere Hindostaanse
feestelijkheden. Twee grote boxen, waar later de muziek
uit zal schallen, staan aan weerszijde van deze palen.
12

Naast het huis zie ik een klein, vierkant, houten huisje .
Het huisje is open en is bedekt met gele en rode slingers
en met ballonnen in dezelfde kleur. Twee grote dozen, met
nog lege ballonnen, staan in het midden van dit huisje. Het
13

ziet er feestelijk uit met al die gele en rode kleuren .
Achter dit kleine, feestelijke huisje staat een lange tafel,

Figuur 2.1: Het huis van Shakita met de Maroh

11

Wiwah: zo noemen de hindoes het geheel van plechtigheden rondom de huwelijksceremonie die enkele dagen
duurt.
12
Het houten huisje heet Maroh.
13
De betekenis van de rode en gele kleur is vruchtbaarheid
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met daarop de spullen die gebruikt worden bij een bruiloft. Rode en gele bloemetjes, groene takjes,
honing, rijst, water, kommetjes, glazen en nog veel meer spullen staan alvast klaar om straks gebruikt
te worden. Overal zie ik witte en groene plastic stoelen op elkaar gestapeld en lopen mensen druk
heen en weer of staan in groepjes met elkaar te praten. Ik stap uit de taxi en loop met een vriendelijk
gezicht naar de mannen die in een groepje staan te praten. Ik word van top tot teen opgenomen en ze
kijken met een goedkeurende blik naar mijn kledingkeuze, die ik met veel twijfel heb uitgekozen. De
vragende blikken stellen me op de hoogte van het feit dat blijkbaar niet iedereen weet van mijn komst.
Ik stel me even voor en vertel wat ik kom doen. Vervolgens loop ik door naar de keuken waar de
vrouwen zich bevinden. Ik loop naar de opening van de keukendeur en meteen word ik voorgesteld
aan Shakita. We hebben elkaar nog niet eerder ontmoet en hierdoor nemen we elkaar met
nieuwsgierige blikken op. Ik zie een lief gezicht, met donkerbruine ogen die mij lachend en
tegelijkertijd ietwat nerveus aankijken, achter een ronde bril. Shakita heeft een roze drie-kwart broek
aan met een licht shirtje erboven. Het is een jong, slank meisje en ik vraag mij af hoe oud zij is. Ik
denk niet ouder dan twintig. Ze laat me meteen haar handen zien, die de dag ervoor met henna
14

versierd zijn . Dit is een aanleiding om een onschuldig praatje te maken over henna, en het ijs tussen
ons is gebroken. Ze trekt me mee de keuken in, nadat ik mijn schoenen heb uitgetrokken, en ik mag
midden in de keuken zitten op een plastic stoel. Meteen wordt mij een glas groene Fernandez

15

aangeboden. Kruidige geuren komen mij tegemoet van het eten dat genuttigd gaat worden deze
dagen. De vrouwen, die druk in de weer zijn met rammelende potten en pannen, kijken mij even aan,
maar besluiten dan om weer verder te gaan met hun bezigheden.
De tante van Shakita, Tjandra, biedt mij roti
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en een lepel aan en ik ga aan de keukentafel zitten. Ze

vertelt mij honderduit over haar liefdesleven met haar Nederlandse man, Edwin, die ook op de bruiloft
aanwezig is. Gedurende de twee dagen, wijkt Edwin bijna niet van mijn zijde, blij dat er nog een bakra
(blanke) aanwezig is, waar hij zich enigszins mee kan identificeren. Tjandra en Edwin eten met mij
mee. Shakita zit ergens achter in de keuken, en zegt niet zoveel. Af en toe lijkt ze met haar gedachtes
ver weg te zijn, als ze starend voor zich uit zit te kijken met een bedroefde uitdrukking op haar gezicht.
Het lijkt alsof zij alles over zich heen laat komen, zonder er zelf echt bij te zijn. In de keuken zijn er, op
Edwin na, geen mannen te vinden.

14

Mehendie: met henna versierde handen
Groene limonade
16
Pannenkoek met aardappelen, kouseband en peper als vulling (de vulling verschilt)
15

19

‘Gedwongen en vrije liefde’ in Suriname
Ik besluit om buiten de keuken een kijkje te nemen, waar Chandra, mijn
sleutelinformante, bezig is in een grote pan op heet vuur de vulling van de
roti te maken. Ik zie een vrouw op een laag stoeltje zitten die kokos uit een
noot zit te schrapen, om hier later een lekkernij
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van te maken. Hier en

daar lopen de mannen rond om aanwijzingen te geven. De tweedeling in
taken van mannen en vrouwen is duidelijk te merken. De mannen houden
zich bezig met de organisatorische kant en de vrouwen met de praktische
kant. Deze praktische kant bestaat voornamelijk uit het maken van grote
hoeveelheden eten, die er genuttigd gaan worden.
Figuur 2.2: de pan met rotivulling

De moeder van Shakita heb ik al in de keuken ontmoet. Een knappe vrouw met half lang zwart gekapt
haar in een groene jurk en groen-witte sluier. Chandra wijst mij de vader van Shakita aan. Deze kleine
man met een dhoti
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aan, is al enkele keren langs mij gelopen zonder zich aan mij te storen. Af en toe

zag ik dat hij zijn twee zoons of vrouw instrueerde om respectievelijk de muziekinstallatie uit te
proberen of de vloer aan te vegen. Een tijdje later staan Shakita, haar twee nichtjes en ik in het houten
huisje, gele en rode ballonnen op te blazen, om deze ook nog in het huisje op te hangen.
Enkele mannen van Shakita’s familie zijn ondertussen naar de familie van Soeradj gegaan om hier
enkele rituelen uit te voeren. Er wordt mij verteld door Chandra dat zij onder andere een kokosnoot
19

aanbieden aan de jongen, om hem als het ware (om) te kopen, om met Shakita te trouwen . Een
Hindostaanse traditie, waarbij alleen mannen aanwezig zijn. In het huisje heb ik, evenals de rest, mijn
slippers nog aan. Na enige tijd komen de mannen uit Shakita’s familie zijn ook weer terug. Edwin zegt
tegen Shakita dat hij denkt dat ze op een mooi plekje komt te wonen straks. Volgens Edwin is het huis
van haar schoonouders (in spé) een chique huis en heeft haar schoonvader een mooie gouden
armband om, waardoor haar schoonouders waarschijnlijk wel erg ‘rijk’ zullen zijn. Shakita beantwoordt
zijn enthousiasme met een glimlach, maar zegt niks. Net als Edwin, weet ik, dat Shakita morgen na
alle rituelen en feestelijkheden bij haar schoonouders zal gaan wonen vooreen behoorlijke periode,
zoniet altijd.

17

Ladhoe, een echte lekkernij (mi thai) wordt vaak gebruikt bij hindostaanse feestelijke aangelegenheden en
tempeldiensten.
18
De dhoti is een wat lagere lungi met een extra stukje stof tussen de benen. Een lungi wordt door zowel mannen
als vrouwen gedragen en is een stukje stof dat strak rond de dijen zit (vaak wit of gebroken wit).
19
Deze ceremonie heet Tila. De kokosnoot is een teken van vruchtbaarheid.
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Nadat we de ballonnen hebben opgehangen, wordt er een ritueel op straat gehouden door de
vrouwen. Shakita is hier zelf niet bij. Er wordt op trommels geslagen en er wordt een kaarsje begraven
door de moeder en tante van Shakita. Chandra vertelt mij dat deze rituelen bedoeld zijn om boze
geesten weg te jagen. Ze bidden hierbij tot moeder Aarde, voor
een behouden reis voor de bruidegom. Ook wordt er wat aarde
opgegraven wat bedoeld is om de vuurpot te maken die wordt
gebruikt bij de huwelijksceremonie.

20

De pandit

21

, een oude man

in een dhoti, is ondertussen ook gearriveerd. Na de rituelen op
straat, gaat Shakita met haar ouders in het houten huisje zitten
en

worden

de

voorbereidingen

getroffen

voor

de

huwelijksinzegening van morgen. Deze dag voor het huwelijk
Figuur 2.3: Ceremonie met de
vuurpot op straat (Matkorwa)
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heet Bhattwan .

Ik zie dat niemand zich echt bezig houdt met deze rituelen, die in het huisje gaande zijn, en dat
iedereen gewoon verder gaat met zijn of haar bezigheden. Af en toe ga ik wel even voor het huisje
zitten om te kijken hoe blaadjes en rijst over de rode mat worden gegooid, hoe honing wordt
opgedronken en hoe Shakita, haar ouders en de pandit, tezamen in de Hindi-taal bidden. Verder help
ik de mensen daar waar dat nodig is. Zo houd ik de kinderen bezig met mijn fotocamera, doe ik een
poging platte pannenkoeken te maken voor de roti en help ik met het maken van gele en rode
bloemen. Geel is de kleur van de vruchtbaarheid van de vrouw en rood is de kleur voor de
vruchtbaarheid van de man, wordt mij verteld.
Na een lange dag vol met indrukken, observaties en eten….veel eten, word ik door een zoon van een
familielid van Shakita naar huis gebracht.
23

De tweede dag ben ik om dezelfde tijd als de vorige dag aanwezig . Ik word naar boven gestuurd om
te zien hoe Shakita wordt opgemaakt. Ik voel de gespannen sfeer veel meer dan de vorige dag.
Mensen lopen nog drukker heen en weer en er lopen meer mensen rond dan gisteren. Ik tref Shakita
aan in een kleine kamer vol met mensen, voornamelijk kinderen. Ze zit op een stoel voor een spiegel
en heeft een rode jurk aan. Op dit moment is Shakita al opgemaakt en wordt haar haar door een
kapster, en tevens familielid, in model gebracht. Nadat dit gebeurd is, worden Shakita’s gezicht,
handen en jurk vol met goud behangen. Shakita kijkt alles behalve vrolijk, net zoals ik haar de dag
ervoor had meegemaakt. Ze kijkt, tegelijkertijd gespannen en nerveus en zegt niet veel. Ik bedenk mij
dat Shakita’s gevoel ook niet zo gek is als je bedenkt dat het vandaag een belangrijke dag is in haar
20

Dit heet Matkorwa
Hindostaanse priester die onder andere huwelijksinzegeningen doet
22
Bhattwan is de dag voor het huwelijk waarbij de pandit wijst op de verplichtingen die man en vrouw door dit
huwelijk op zich nemen.
23
De eigenlijke huwelijksdag heet de Sahdie. De Sahdie is de dag waarop vrienden en familie in het huis van de
bruidegom zich verzamelen voor de bruidsstoet oftewel de Baraat in het Sarnami. De bruidegom neemt afscheid
van zijn moeder. Vaak is de moeder verdrietig maar dan troost de zoon haar met een schoondochter in het
vooruitzicht. Moeder laat alle ongehuwde jongens tezamen met haar zoon rijstebrei eten en daarna vertrekt de
bruidsstoet naar het huis van de bruid.
21
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leven. In tegenstelling tot de kapster, die mij enthousiast vertelt over haar kapperszaak en mij ook wel
eens wil knippen, merkt Shakita mij niet echt op. Nadat Shakita met goud is behangen, gaat ze nog
met enkele mensen op de foto en dan is het wachten op de bruidegom. Hij zal spoedig arriveren.
Shakita moet boven blijven wachten, terwijl de rest van de mensen naar beneden gaat om de
bruidegom te verwelkomen. Na een tijd is het dan zover, de bruidegom komt met veel getoeter en
lawaai aan bij het huis van Shakita. Hij stapt een stuk verderop uit de auto en ik moet aanvankelijk
zoeken met mijn ogen om een glimp op te vangen van de bruidegom. Een hele grote groep met
mannen loopt achter de bruidegom aan. Maar dan is het ineens niet zo moeilijk meer om Soeradj uit
die grote groep mannen te vinden. Hij heeft een gouden kroon
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op zijn hoofd en een geel/gouden

gewaad aan. De mannelijke familieleden van Shakita lopen allemaal de straat op om Soeradj te
verwelkomen. Alle vrouwen blijven tegelijkertijd achter een denkbeeldige lijn staan. Ik wil naar de
groep mannen toelopen om foto’s te maken en beter te kunnen observeren, maar ik word
tegengehouden door een vrouwelijke familielid, die mij duidelijk maakt dat dit tafereel op straat alleen
voor mannen bestemd is. Voor Soeradj uit loopt een verklede man. Deze man is gekleed in een
felgekleurde jurk en een witte sluier met daarbovenop rode, gele, groene, gele en blauwe bloemetjes.
Zijn huid is wit gemaakt en hij draagt witte handschoenen. Hij danst voor Soeradj uit en als de groep
mannen tezamen met Soeradj is aangekomen bij het huis van Shakita, danst hij in ronddraaiende
bewegingen nog even door op de muziek die inmiddels is ingezet. Na afloop van zijn ‘show’, klapt
iedereen enthousiast en gaat Soeradj op een stoel zitten met naast hem een jonge jongen die een
gouden tulband draagt. Soeradj wordt verwelkomd en gezegend door de moeder en tantes van
Shakita door middel van een schaal met
25

daarop een brandende kaars . Deze
schaal draaien de vrouwen om de beurt
drie keer boven het hoofd van Soeradj.
Zijn

mondhoeken

zijn

naar

beneden

gezakt en zijn wenkbrauwen houdt hij
omhoog. Soeradj gaat na deze zegening
op een mat voor het huisje zitten met de
pandit en ze doen enkele rituelen, die ik
de dag ervoor ook heb gezien, met
Shakita, haar ouders en dezelfde pandit.
Figuur 2.4: Aankomst van Soeradj
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Maur; de gouden kroon die Soeradj draagt.
De Parchan: bedoeling van deze parchan is dat de bruidegom publiekelijk aan de gasten wordt voorgesteld.
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Vervolgens krijgt Shakita een seintje, dat ze van boven mag komen. Iedereen neemt zijn of haar
plaats in. De familie van Soeradj gaat voor het huisje zitten en ook de mannelijke familieleden van
Shakita nemen hier plaats. De vrouwelijke familieleden van Shakita nemen achter het huisje plaats,
waar je een stuk minder zicht hebt op de taferelen die er later plaats zullen vinden. Ook ik neem hier
plaats, omdat ik duidelijk bij mijn sleutelinformante Chandra hoor en ik mensen niet voor het hoofd wil
stoten door de beste plek op te zoeken, die niet voor mij bestemd is. Terwijl ik toch nog een goed
plekje probeer te zoeken, loopt Shakita voorbij in haar rode jurk. Ze wordt
door haar twee broertjes naar het huisje gebracht, hand in hand. Haar (niet
zo vrolijke) blik gaat van de grond naar de groep mensen en weer terug.
Ze neemt plaats in het huisje waar haar moeder, tante en de pandit zich
inmiddels ook bevinden. Ze gaat zitten met haar moeder en tante erachter
en ik ga erheen om een foto te maken. Ik zie op dit moment dat Shakita de
tranen in haar ogen heeft staan. Na een tijdje mag ook Soeradj het huisje
26

in en beginnen de urenlange rituelen met de pandit . Soms moeten de
ouders van Shakita hierbij zijn, soms de tantes van Shakita en soms zijn
de bruid en bruidegom alleen met de pandit.

Figuur 2.5: Shakita in de
Maroh.

Ik merk op dat mensen zich meer bezig houden met het sociale contact dan met de gebeurtenissen
die er gaande zijn in het huisje. Mensen praten met elkaar, telefoneren met hun mobiele telefoon, eten
roti aan lange tafels, kinderen rennen en springen overal, en foto’s of opnames worden alleen door mij
of Edwin gemaakt. Daarbij merk ik op dat er alleen familieleden aanwezig zijn van Soeradj en Shakita.
Shakita heeft mij verteld dat er geen vrienden of vriendinnen van haar komen, op haar belangrijke
dag. Familie blijkt dus belangrijker te zijn bij deze dag dan vrienden. De mensen die aanwezig zijn
vandaag, zijn daarom alle Hindostanen. Shakita zit op school en heeft vast leeftijdsgenoten die van
andere etnische afkomst zijn. Toch zijn deze niet aanwezig op haar bruiloft.
Wanneer de middag rond 17.00 uur bijna voorbij is, zijn de rituelen in de Maroh ook afgelopen.
Soeradj en Shakita gaan naar boven om hier met zijn tweeën in een kleine kamer te gaan zitten.
Enkele vrouwelijke familieleden lopen achter hen aan de trap op en strooien confetti over hen. Soeradj
maakt nog een grapje in het Sarnaami (..) en loopt snel naar het toilet. Iedereen moet lachen. Als
Soeradj weer uit de wc komt en naar beneden loopt, gaat iedereen naar beneden om roti te eten.
Shakita zit boven op een plastic stoel en krijgt haar roti op een bordje. Edwin en ik blijven nog even bij
Shakita. Ze zit een beetje te spelen met haar eten en heeft zo te zien niet echt honger. Edwin merkt
op dat Shakita erg stil is en hij vraagt aan haar of ze zich gelukkig voelt. Shakita begint hierop heftig
met haar hoofd te schudden en zegt:: ‘neeee, ik moet heel lang mijn moeder missen’. Het huilen lijkt
haar nader te staan dan het lachen. We besluiten nog even bij Shakita te blijven. Na een tijdje moeten
we dan toch echt naar beneden. Beneden worden de meubels ingeladen, die de familie van Shakita
aan de familie van Soeradj schenkt. Zo hebben Shakita en Soeradj meteen hun uitzet. Enkele
mannen gaan in het huisje zitten waar de hele middag de rituelen plaats hebben gevonden en deze
26

De rituelen richten zich op het afsmeken van voorspoed en gezondheid in de toekomst voor het bruidspaar.
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mannen worden met paars en geel poeder bestrooid door enkele vrouwen die om het huisje heen
lopen. Iedereen is in goede stemming en lacht voluit. Ik bedenk me dat iedereen gelukkig lijkt te zijn,
behalve de bruid en bruidegom zelf.
Hierna is het dan echt tijd voor Shakita om afscheid te nemen van haar ouderlijk huis. Door dit
afscheid zal Shakita in de volgende fase van haar leven belanden, namelijk die van een volwassen en
‘zelfstandige’ vrouw. Dit is een emotioneel moment. Ze heeft me eerder verteld dat ze voor
zonsondergang bij haar schoonouders moet zijn. Soeradj en Shakita zitten beneden op twee stoelen
en Shakita neemt afscheid van haar moeder, vader, broertjes, tantes, nichtjes etcetera. De tranen
vloeien rijkelijk bij haar en even later ook bij Soeradj.
De moeder van Shakita zoekt steun bij haar zus en lijkt bijna in te storten van emoties. Ze krimpt ineen
en huilt hardop. Na dit emotionele afscheid lopen Shakita en Soeradj hand in hand tezamen met de
hele familie achter zich aan, naar de auto’s die hen weg
zullen brengen naar de schoonouders van Shakita. De
vrolijke muziek, die even daarvoor opstond, verandert in
langzame muziek, en de sfeer voelt erg beladen aan.
Shakita en Soeradj nemen plaats in de auto’s en het
gesnik en gesnuf hoor ik aan alle kanten om me heen.
Na luid getoeter vertrekken de auto’s en wordt er
vuurwerk afgestoken. Ik zwaai Shakita en Soeradj uit.
Over een tijdje zal ik haar weer spreken om te vragen
hoe het haar vergaat bij haar schoonouders.

Figuur 2.6: Het emotionele afscheid

(Bruiloft Shakita en Soeradj, 7 en 8 maart 2008)

De hierboven beschreven bruiloft is één van de belangrijkste rites de passages binnen de
Hindostaanse gemeenschap in Suriname. Rites de passages zijn rituelen die de overgang begeleiden
van één fase in een leven naar de andere. Shakita en Soeradj betreden door middel van het huwelijk
een nieuwe belangrijke fase van hun leven, van jeugdigheid naar volwassenheid en van
afhankelijkheid naar onafhankelijkheid (van ouders). De Hindostaanse gemeenschap, en met name
de familie, spelen een belangrijke rol in deze rite de passage voor de bruid en bruidegom. Echter, niet
alleen spelen zij een grote rol in deze serie overgangsrituelen, maar tevens spelen zij een belangrijke
rol gedurende het gehele leven van de Hindostaanse jonge vrouwen. In de volgende twee paragrafen
heb ik een analyse en duiding kunnen geven van deze casus aan de hand van de rite de passage en
heb ik hiermee inzicht geboden in de omgang van jonge Hindostaanse vrouwen met traditie (het
huwelijk, relatie en liefde) in een moderne tijd.
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Foto’s bruiloft Shakita en Soeradj

Foto 2.7: Bhattwan (dag voor het huwelijk)

Foto 2.9: de vrouwen (en ik) maken samen roti.

Foto 2.8: Shakita wordt opgemaakt

Foto 2.10: het maken van Ladhoe

Foto 2.12: Soeradj met naast hem zijn ‘knecht’.

Foto 2.11: De dansende verklede man

Foto 2.13: Shakita en Soeradj zijn getrouwd. De
meubelen (zie doos links) worden in een bus
geladen.
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2.2 Het huwelijk als belangrijke rite de passage
Alle rites de passages hebben drie fasen namelijk: separation, liminality en incorporation. In de eerste
fase (de separatie) trekken mensen zich terug van de groep of van een bepaalde normale orde en
beginnen ze te ‘bewegen’ van de ene plaats of status naar de ander. De tweede fase (een
denkbeeldige drempel: limen in het latijns) wordt gekenmerkt door de periode tussen twee fasen in.
Mensen hebben hier de ene plaats of status nog niet verlaten, maar zijn ook nog niet beland in de
volgende fase. De liminale fase wordt gekenmerkt door isolatie van het leven van de normale orde. De
mensen die zich in deze fase bevinden, worden vaak afgesloten van normale sociale contacten,
behoeven niet te voldoen aan bepaalde verwachtingen, zoals dit voorkomt in het normale leven, en
zijn als het ware uitgesloten van het sociale leven. In de derde en laatste fase (inclusie / incorporatie)
hebben zij de volgende status of fase van hun leven bereikt en worden ze hierin geaccepteerd door de
gemeenschap (Kottak 2006: 475, Van Gennep 1977).
Volgens de Sanaatan Dharm, de religie die de meeste aanhang vindt onder de Hindostanen in
Suriname, vormt het huwelijk, zoals gezegd, de overgang van jeugd naar volwassenheid en van
27

afhankelijkheid naar zelfstandigheid. Airish, een 23 jarig meisje dat onlangs is getrouwd , geeft heel
duidelijk aan hoe zij deze overgang heeft beleefd:

‘Het is leuk maar het is wel een beetje zwaar. Het leven verandert, je bent niet meer zo vrij als
vroeger, je hebt verantwoordelijkheden, ik heb een man, ik ben een vrouw geworden. Het is niet altijd
zo makkelijk, maar het lukt wel. Je wordt ineens volwassen’.

28

De religie van de Hindostaanse gemeenschap is door de Surinaamse samenleving langzamerhand
veranderd. Zo is door de christelijke omgeving het kastenstelsel minder belangrijk geworden en ook
heeft de gemeenschapszin de plaats grotendeels ingenomen van de (beelden) verering en
tempelbezoeken (Bakker, 1999). Ondanks deze aanpassingen komt het Surinaams hindoeïsme nog
grotendeels overeen met het hindoeïsme in India, en vormen de Surinaamse belijders van het
hindoeïsme nog een duidelijk te onderscheiden religieuze groep. De groep kan echter niet als een
religieuze eenheid gezien worden, omdat er twee stromingen bestaan, namelijk de reeds genoemde
Sanaatan Dharm die ongeveer drie kwart Hindostaanse aanhang heef, en de Arya Samaj die in 1875
in India is opgericht en binnen Suriname een aanhang heeft van ongeveer 15 procent. Verder is
ongeveer 20 procent moslim en behoort een kleine groep tot de christenen (Bakker 1999: 20-24;
Schalkwijk 2001: 13 in Liebe: 22-23).
De Sanaatan Dharm is een traditionele/orthodoxe stroming binnen het hindoeïsme. De Sanaatan
Dharm heeft een aantal principes waaronder het geloof in reïncarnatie, Karma, Dharm,
beeldenverering en het kastenstelsel. De Dharm staat voor de verplichtingen die de mens heeft. De
27
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Ik ben op haar huwelijk aanwezig geweest op 01 en 02 maart 2008, zie ook casus 2.
Interview met Airish 18-05-2008.
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mens heeft verplichtingen tegenover zichzelf, tegenover zijn samenleving en tegenover de natuur
waarin hij leeft. Onder Karma verstaat men de wijze waarop de mens leeft, handelt en de regels van
de Dharm naleeft. Volgens het principe van de Karma heeft elke handeling een oorzaak en een
gevolg. De oorzaken kunnen van dit leven of van vorige levens zijn en de gevolgen kunnen
doorwerken in de toekomst van dit leven of van die van volgende levens (Ramdas 2005: 31)
De stroming is gestoeld op geschriften die volgens de westerse jaartelling in de periode van +/- 35004000 BCE, zijn ontstaan. Deze geschriften worden ook wel de Veda’s genoemd (Ramdas 1998: 3 in
Ramdas 2005:14). Veda betekent ‘kennis en wijsheid’ en Veda’s zeggen, wat de mens moet doen en
nalaten. Zij zeggen hoe het welzijn van de mensheid en de maatschappij bereikt kan worden, hoe God
te dienen en hoe vrede op aarde te vestigen (Dihal 1986:7 in Ramdas 2005:30). Volgens de Veda’s is
het leven van de mens in vier fasen verdeeld. De tweede fase grahast ashram is van belang voor mijn
onderzoek. In deze fase begint het huwelijk en de verantwoordelijkheid voor het gezin (Baldew-Mahoe
1998: 80 in Ramdas 2005: 30). Het is de fase van genieten en van verplichtingen. Ouders moeten
zich opofferen voor hun kinderen om hun tot goede burgers te maken. Dit is het doel van het huwelijk.
Zonder het huwelijk wordt de tweede fase, de grahast ashram, niet bereikt.
Zo vormt de bruiloft in de casus ook een belangrijke overgangsritueel om deze tweede fase te
bereiken en met de eerdere fase, van jeugdigheid, te breken. Shakita en Soeradj, de twee personen in
de hierboven beschreven casus, moeten alle drie de fasen, die van separatie, de liminale fase en de
incorporatiefase doorlopen om een nieuwe fase, de grahast ashram, van hun leven binnen te stappen.
Allereerst maken Shakita en Soeradj zich op de eerste dag van hun huwelijk los van de oude orde.
Die oude orde houdt, zoals reeds eerder genoemd, de jeugd en de afhankelijkheid van de ouders in.
De tweede dag staat in het teken van de rituele overgang. Deze overgangsfase vertaalt zich
voornamelijk in de afscheiding van Shakita op de bruiloft. Zo wordt Shakita bijvoorbeeld uitgesloten
van het ritueel op straat dat door haar familie wordt uitgevoerd op de eerste dag en gaat zij niet mee
naar haar aanstaande man om hem een kokosnoot aan te bieden. De (toekomstige) partners zien
elkaar tijdens deze dagen nauwelijks. Naast deze letterlijke afscheiding, is ook de sociale afsluiting te
merken. De familie houdt zich niet veel bezig met Shakita. Ze praten niet veel met haar, vragen haar
niet hoe ze zich voelt, en Shakita is veel alleen. De afscheidingsfase wordt afgesloten op de tweede
dag wanneer Shakita boven in het huis, in haar eentje, wacht op de komst van haar aanstaande man.
Wanneer de eerste fase ophoudt en de tweede fase intreedt is niet zo zwart-wit als hierboven staat
beschreven. Het is meer een soort golfbeweging waarin de eerste en de tweede fase langzamerhand
in elkaar overlopen. Deze letterlijke en figuurlijke afscheiding in de eerste fase van het huwelijk dient
ter voorbereiding op de tweede liminale fase.
In de tweede liminale fase worden enkele belangrijke rituelen uitgevoerd. Zo wordt Shakita gezalfd (in
het geel), is zij ’s morgens al in bad gegaan (het wassen is ook een ritueel), heeft zij een sluier om,
vouwt zij haar handen ineen, wordt de mat waarop zij mogen zitten, gezegend met rijst enzovoorts.
Het vormt de overgang tussen de eerste (separatie)en de laatste (incorporatie) fase. De rituelen zijn
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nodig om in deze laatste fase terecht te komen. Veel rituelen worden uitgevoerd als rituelen van
bescherming en vruchtbaarheid (cf. Van Gennep: 126). Op de tweede dag zijn Shakita en Soeradj
samen, onder het toeziend oog van de gehele familie, en voeren zij de hele middag rituelen uit
tezamen met de pandit in het houten huisje. Zij worden in deze tweede liminale fase letterlijk en
figuurlijk afgesloten van de rest van de familie. Letterlijk door middel van het huisje waar zij in zitten en
de familie die daarbuiten zit en figuurlijk doordat er geen enkele sociale interactie met de familie is
vanuit dit huisje. Buiten het huisje echter is het een grote sociale bijeenkomst waarin de familie
alledaagse dingen met elkaar bespreekt. De liminale fase wordt afgesloten met het ritueel waarin
Shakita en Soeradj boven zitten in het kleine kamertje en zij confetti over zich heen gestrooid krijgen.
Door middel van de confetti worden ze als volwassenen, de gemeenschap binnengehaald.
Hierna komt de derde en laatste fase, de incorporatie. Ook in deze incorporatiefase worden enkele
rituelen uitgevoerd. Zo worden zij verbonden met een koord wat ook wel een rite of union wordt
genoemd (cf. van Gennep 1977: 132) en wordt er een ‘laatste maaltijd’ met beide families gegeten.
Deze maaltijd kan worden gezien als een essentieel in de religieuze ceremonie en als essentieel in de
incorporatiefase (cf. Van Gennep 1977: 132,133). Hierna komen Shakita en Soeradj namelijk in een
nieuwe orde terecht. Na de maaltijd worden Shakita en Soeradj weer samengebracht en zij nemen
gezamenlijk afscheid van Shakita’s familie. Door middel van het afscheid worden zij als twee
‘volwassen’ en ‘zelfstandige’ mensen beschouwd voor de rest van hun leven en worden zij als man en
vrouw geaccepteerd en geïncorporeerd binnen de gemeenschap. Hierbij spelen emoties een
belangrijke rol. Het afscheid betekent een afsluiting van de oude orde en een omarming van de
nieuwe fase in het leven (de grahast ashram). Shakita en Soeradj en vele familieleden waren erg
emotioneel bij het afscheid. Volgens van Gennep zijn de emoties en de tranen tegelijkertijd rituele
tranen en ‘echt’ lijden. De emoties horen bij het bereiken van de nieuwe fase maar moeten
tegelijkertijd opgevat worden als een echte emotie. Shakita zal na het afscheid nog één dag naar haar
ouderlijk huis terugkeren, om vervolgens ‘voor altijd’ haar ouderlijk huis te verlaten en bij de ouders
van haar man in te trekken. Shakita neemt op deze manier afscheid van een oude zorgeloze jeugd en
betreedt een nieuwe fase namelijk die van volwassenheid en ‘zelfstandigheid’. Die zelfstandigheid
houdt in dat zij los van haar eigen ouders is maar niet van haar schoonouders. Nu heeft zij de tweede
fase in de Veda’s van de Sanaatan Dharm, de grahast ashram, bereikt.
Het intrekken bij de ouders van de man wordt ook wel patrilocality genoemd in de antropologie.
Patrilocality is het verblijven bij de familieleden van de man na het huwelijk, zodat de kinderen
opgroeien in de gemeenschap van hun vader (Kottak 2006: 414). Aan het einde van de volgende
paragraaf wordt er dieper ingegaan op deze traditie. Dan wordt duidelijk hoe Hindostaanse vrouwen
het ervaren om bij hun schoonouders in te wonen en hoe zij tegenwoordig met deze traditie omgaan.
Maar eerst zal er in de volgende paragraaf duidelijk worden hoe Hindostaanse meisjes met liefde en
relaties omgaan (nog vóór het huwelijk). Het zal duidelijk worden dat de liefde en de eigen
partnerkeuze steeds belangrijker wordt onder hedendaagse laat-moderne condities, en dat juist dít
belang het leven van Hindostaanse meisjes bemoeilijkt, doordat het vaak niet geaccepteerd en niet
getolereerd wordt binnen de gemeenschap en de familie. In de hierna volgende paragraaf wordt
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beschreven op welke manier de gemeenschap en de familie een rol speelt binnen het huwelijks –en
liefdesleven van Hindostaanse meisjes. Zo zal er duidelijk worden dat het huwelijk niet alleen van
belang is voor de mensen die gaan trouwen en het dus niet puur een individuele aangelegenheid is,
maar dat het huwelijk voor de gehele gemeenschap en familie belangrijk is.

2.3 De rol van de gemeenschap in het huwelijks –en liefdesleven
Het huwelijk wordt tegenwoordig vaak verbonden met ‘westerse opvattingen’ over romantische liefde
en tegelijkertijd met reproductie en familievorming. Er zijn verschillende definities te vinden van het
huwelijk. Kottak (2006: 419) geeft een vaak gebruikte definitie die betrekking heeft op deze
reproductie:

Marriage is a union between a man and a woman such that the children born to the woman are
recognized as legitimate offspring of both partners.

Ook Rebhun (1999:138) kent in haar definitie in haar etnografie The Heart is Unknown Country een
belangrijke rol toe aan reproductie:

‘Marriage may be described as a legal relationship between two (or more) people who, by the rituals
prescribed in their cultures, gain rights over one another, including rights to sexual access and
economic sharing, and rights over children resulting from their sexual union’.

Niet alleen wordt er een belangrijke rol toegekend aan de reproductie, maar geven beide definities ook
aan dat het huwelijk vaak als een verbond tussen een man en een vrouw (als individueel verbond) of
29

tussen twee (of meer ) mensen wordt gezien. In vele samenlevingen wordt het huwelijk gezien als
een gemeenschappelijke aangelegenheid. Zo ook binnen de Hindostaanse gemeenschap in
Suriname, waar het huwelijk meer een familiaire aangelegenheid is dan een individuele. Het volgende
citaat van Rebhun (1999: 91) is daarom een goede aanvulling wat betreft de Hindostaanse
gemeenschap in Suriname.

‘Marriage does nog concern love alone; its base includes membership in families and rights over
property, legal parentage and custody of children, individuals’ place in the social structure, their
obligations and the oblgations of others to them’.

Hierboven, in het citaat van Rebhun, komt duidelijk naar voren dat het huwelijk niet enkel over een
verbond of liefde tussen twee personen gaat. Het gaat ook om een bepaalde lidmaatschap binnen
29

polyandry en polygyny zijn twee vormen van meervoudige huwelijken waar respectievelijk de vrouw met
meerdere mannen trouwt en de man met meerdere vrouwen trouwt.
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families en het individu dat in de sociale structuur van die families een bepaalde rol heeft. Endogamie
is een begrip binnen de antropologie dat het trouwen binnen de eigen groep aanduidt. Leden van een
bepaalde religieuze en etnische groep willen vaak dat hun kinderen trouwen binnen deze groep, ook
al wordt dit niet altijd gedaan. Voor de Hindostaanse gemeenschap in Suriname is het ook erg
belangrijk om te trouwen binnen de eigen (etnische) groep. Het wordt vaak niet geaccepteerd
wanneer er een partner wordt gevonden buiten de eigen Hindostaanse gemeenschap volgens mijn
informanten. Het is van groot belang dat er iemand wordt gevonden binnen zowel de eigen etnische
gemeenschap als de eigen religieuze groep. Angela zegt het volgende over het trouwen buiten de
eigen groep:

‘Mijn ouders zijn geen hindoe, dat heb je meer bij hindoes of bij moslims dat ze het afkeuren of er een
beetje op tegen zijn. Ok, mijn familie zou het héél erg vinden, die zouden het niet accepteren als ik
met iemand uit een andere groep zou trouwen. Ze hebben altijd iets tegen andere bevolkingsgroepen.
Ze vinden dat je je eigen ras hebt en de Hindostaanse gemeenschap is voor hen nog heel
belangrijk’.
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(25-04-2008)

Onder andere omdat er veel waarde wordt gehecht aan het trouwen binnen de eigen etnische groep,
bestaat de traditie van het gekoppelde huwelijk nog binnen de Hindostaanse gemeenschap in
Suriname. Bushra denkt dat het door de volgende reden komt dat er binnen de eigen etnische groep
getrouwd moet worden:

‘Misschien zijn ze bang dat de hindostaanse gemeenschap uitgeroeid gaat worden ofzo. Ook altijd als
een koppel al getrouwd is... als er al twee kinderen zijn, dan gaan ze vragen aan je, wanneer komt er
een derde bij enzo, dat is zo belangrijk voor hun {dit wordt op een wat geïrriteerde toon gezegd)..
{Waarom zijn kinderen dan zo belangrijk?”} Nou ik weet het niet, maar het is wel vaak zo dat als een
vrouw onvruchtbaar is, dan is het een héle schande, en ze zeggen ook meestal dat als je een zoon
krijgt, dat het geluk brengt’.

De 12-jarige Ashna
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denkt later gekoppeld te worden door haar ouders (ze noemt specifiek haar

moeder). Als ik haar vraag naar welke factoren haar moeder zal kijken bij de keuze van de partner
voor Ashna zegt zij het volgende:

‘Het moet een goede jongen zijn. Hij moet goed werk hebben. Hij hoeft niet rijk te zijn maar hij moet
ook niet armoedig zijn ofzo. {Moet hij ook een Hindostaan zijn?} Natuurlijk een Hindostaan!! {ze lacht
erbij alsof ik net iets heel raars heb gezegd}. {Wat vind je van inter-etnische huwelijken?} Ik vind dat
wel heel erg hoor. Ik heb liever dat iedereen bij zijn eigen groep blijft’ .
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Interview met Angela Soebhag 25-04-2008. Angela is geadopteerd door haar pleegouders, nadat haar beide
ouders waren overleden, toen zij nog erg jong was. Zodoende heeft zij het jehova geloof overgenomen van haar
pleegouders maar heeft zij (biologische) familie met de hindoe-religie.
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Naam is veranderd wegens privacy.
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Uit de woorden van Ashna blijkt, dat niet alleen bij de ouders het idee leeft van de gekoppelde
huwelijken en het trouwen binnen de eigen etnische groep, maar ook bij kinderen wordt dit idee
voortgezet. Er wordt echter op een andere manier omgegaan met deze traditie in de huidige (laat)
moderne tijd dan vroeger. Deze verandering is te zien aan de volgende voorbeelden waarbij ik eerst
aangeef hoe er ‘vroeger’ gekoppeld werd (aan de hand van het voorbeeld van Sas) en daarna hoe
hier tegenwoordig mee om wordt gegaan.
32

Sas wordt straks veertig jaar. Ze is gekoppeld aan haar man door haar ouders . Ze heeft haar man,
naar eigen zeggen, leren kennen met heel veel mokken en tegenzin. Haar ouders hadden haar al een
paar keer eerder geprobeerd te koppelen aan een man:

‘Twee of drie keer eerder, zat daar een jongen als ik terugkwam van college en dan had ik een gezicht
als een oorwurm’.

Eind 1992 hebben haar ouders nog een keer geprobeerd haar kennis te laten maken met een jongen,
die later haar man zou worden. Ze heeft na een aantal kennismakingen onder toezicht van haar
ouders, uiteindelijk toegezegd om met hem te trouwen omdat het wel klikte. Ze konden wel goed met
elkaar praten en dat vond ze belangrijk. Liefde speelde hierbij niet echt een rol, aldus Sas.
Tegenwoordig kiezen veel jonge Hindostaanse meisjes steeds vaker hun eigen partner, hoewel dit
vaak stiekem gaat. Veel Hindostaanse meisjes hebben aangegeven in interviews dat zij, buiten weten
van hun ouders om, een relatie aangaan en dit pas kenbaar maken aan hun ouders wanneer zij zeker
weten dat dit de partner is waarmee zij willen trouwen en waarmee zij hun leven willen delen.
Stiekeme ontmoetingen tussen de jongen en het meisje zijn dan vaak het gevolg van deze
geheimhouding. Als de ouders uiteindelijk worden ingelicht, wordt er een soort officiële koppeling in
gang gezet. De ouders van het meisje gaan naar het huis van de jongen en hier wordt officieel door
de jongen om de hand van het meisje gevraagd. Het meisje is hierbij zelf niet aanwezig.
33

Shakita , het meisje uit de casus, is een goed voorbeeld van hoe de periode vóór het huwelijk kan
zijn van twee Hindostaanse mensen, die elkaar beter willen leren kennen. Na het huwelijk van Soeradj
en Shakita heb ik Shakita nog eens gebeld om een afspraak met haar te maken. Ik wilde graag van
haar weten hoe zij het leven als getrouwde vrouw beleeft. Ik ontmoette haar bij haar thuis:
Nadat we gezellig samen gegeten hadden in de buitenkeuken tezamen met mijn sleutelinformante
Chandra, Shakita’s schoonmoeder, Shakita zelf en oma settelden we ons hierna in één van de groene
stoffen banken die er bij haar schoonouders in huis stonden. Shakita en ik waren even alleen en ze
vertelde me over de periode voor, tijdens en na haar trouwen. De sfeer voelde informeel aan en we
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Dit voorbeeld laat het verschil duidelijker zien tussen het gekoppelde huwelijk van vroeger en nu. Interview
met Sas op 14-03-2008.
33
Shakita tijdens een informeel gesprek op 20-05-2008.
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praatten met elkaar op een manier waarop twee vriendinnen met elkaar zouden praten. Shakita
vertelde me dat ze Soeradj heeft ontmoet bij haar oma thuis. Soeradj en zijn neef waren bij haar oma
thuis gekomen om naar het nichtje van Shakita ‘te komen kijken’ (zoals Shakita dit noemt) voor de
neef van Soeradj. Op die avond ging het dus eigenlijk om wat Shakita’s nichtje en Soeradjs neef van
elkaar vonden. Soeradj vond Shakita gelijk leuk en heeft dit verteld aan de nicht van Shakita. Shakita
kreeg dit door van haar nicht maar wist na deze avond echter niet meer precies wie er allemaal waren
gekomen. Ze had niet zo opgelet, zei ze, en kon zich niet meer zo goed herinneren wie er allemaal
waren. Dit kwam, volgens haar, voornamelijk omdat ze toen nog niet geïnteresseerd was in jongens of
in trouwen. Ze wilde eerst haar studie afmaken en dan pas denken aan trouwen. Ze was pas twintig
jaar en vond zichzelf te jong om te trouwen.
Soeradj had evenwel via een familielid Shakita’s telefoonnummer gekregen en haar verteld aan de
telefoon dat hij haar echt leuk vond. Shakita vertelde mij dat ze gewoon heeft gezegd tegen hem ‘nee
ik wil niet’, want ze had geen interesse in hem. Ze lacht een beetje bij de herinnering aan haar
koppigheid. Soeradj bleef haar sms-en en vertelde aan haar in een sms, dat hij in de stad werkte als
goudsmit. Hij sms-te haar dat hij haar echt beter wilde leren kennen. Shakita kon op een gegeven
moment haar nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en wilde weten hoe hij eruitzag en wie hij
precies was, en ging naar de stad om hem een bezoekje te brengen. Ze vertelt hoe dit ging (zie
volgende pagina):
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‘En toen ben ik gegaan waar hij werkt, om te kijken waar hij werkt. Hij werkt in een goudsmitwinkel
34

want hij is een goudsmit. {MH : Dat is wel een handig beroep voor ons vrouwen}. Haha ja zeker een
leuk beroep. {We lachen}. En vanaf toen hebben we vaker zitten sms-en en vaker ontmoeten….{ze
valt even stil} en toen hebben we elkaar dus ook gesproken. {MH: Hadden jullie toen een relatie met
elkaar?}. Nee. We gingen ook niet echt met elkaar om. We gingen elkaar wel eens ontmoeten maar
we gingen niet uit ofzo. Toen mijn trouwerij en alles geregeld was, gingen we wel een dagje uit. Ik ben
niet met hem alleen gegaan, mijn broertje was mee en nog anderen…het was heel gezellig. {MH: Was
je bij die andere ontmoetingen met Soeradj wel alleen?} Ja toen was ik alleen. Mijn ouders wisten in
het begin niet dat ik hem ontmoette. Zij vonden het niet goed dat hun dochter alleen met een jongen
sprak. Maar later toen ik bij mijzelf wist dat hij echt goed voor mij is, en dat het wel iets goeds kan
brengen, dat ik mijn leven met hem wilde delen en dat hij iemand was die ik zocht, toen heb ik het wel
aan mijn ouders verteld.{MH: Kun je vertellen hoe de ontmoetingen gingen?}. Ja in die tijd ging ik nog
naar school dus toen ontmoetten we soms in de stad. Na een aantal maanden, toen hij me had leren
kennen, heeft hij zijn werk gelaten voor een aantal redenen {lees:gestopt met zijn werk}, en daarna
was hij thuis, deed hij thuis zijn werk. Toen waren de ontmoetingen een beetje moeilijker te regelen
maar als hij dan soms in de stad was om modellen {lees sieraden} te kopen ofzo, dan gingen we
mekaar wel ontmoeten. Mijn ouders wisten niks van die ontmoetingen. Maar het was nog niet eens
een jaar hoor {dat Soeradj en Shakita elkaar regelmatig ontmoeten}, toen ik het aan mijn ouders
vertelde. Mijn ouders wilden in het begin niet. Maar ik heb gewoon gedaan wat ik wou. Ik heb gewoon
gezegd;’ ik ga met hem trouwen, punt’. Na een maand ofzo hadden mijn ouders het wel geaccepteerd.
{MH:Heeft hij toen ook kennis gemaakt met jouw ouders?}. Toen ik het mijn ouders verteld had,
hadden ze hem al een keer eerder gezien. En toen mijn ouders het wel accepteerden dat wij met
elkaar wilden trouwen, is Soeradj wel met zijn ouders bij ons thuis gekomen.’

Shakita vertelt dat er door middel van deze ontmoeting tussen haar ouders en de ouders van Soeradj
een soort officiële koppeling plaatsvond. De ouders van Shakita zijn bij de ouders van Soeradj
geweest, om de verloving officieel te maken. Het meisje, in dit geval Shakita, mag hier niet bij zijn.
Hierna gaan de ouders van de jongen met hun zoon, in dit geval Soeradj, naar het huis van het
meisje. Soeradj en zijn ouders zijn ook bij de ouders van Shakita geweest om officieel om de hand van
Shakita te vragen. Hierna vindt er bij de jongen thuis een ‘verloving’
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plaats en wordt er door de vader

van het meisje een geschenk gegeven aan de jongen, vaak een ring. Het meisje krijgt vaak ook een
sieraad bij de verloving. Vaak is dit een armband of een paar oorbellen. Daarnaast wordt er ook een
‘dienst’ bij de jongen thuis gehouden en worden er vlaggetjes geplaatst in de tuin. De vlaggetjes doen
dienst bij verschillende festiviteiten waaronder ook de barchekki.

34

MH: Mijn initialen om aan te geven dat ik de vraag stel.
De verloving heet in het Sarnami ‘Barchekki’. Zowel de jongen als het meisje moeten hun toestemming
hebben gegeven voor het huwelijk.
35
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In andere verhalen van informanten komt op ongeveer dezelfde wijze naar voren hoe de
ontmoetingen plaatsvinden. Deze ontmoetingen vinden vaak in het geheim plaats. Na enige tijd wordt
bekend gemaakt aan de ouders, door de dochter, dat deze iemand heeft leren kennen en vaak
reageren de ouders enigszins geschrokken. Het wordt vaak verteld aan de ouders nadat het meisje
zeker weet dat dit de jongen is waar zij mee wil trouwen. Een ‘losse liefdesrelatie’ wordt namelijk, ook
tegenwoordig nog, vaak niet getolereerd door de familie en gemeenschap. Samenwonen wordt gezien
als een vorm van een vrije relatie en wordt daarom ook niet geaccepteerd. Het samenwonen wordt
niet alleen als onacceptabel ervaren door de oudere generatie, maar tevens ziet mijn
onderzoeksgroep, namelijk de jong-volwassen Hindostaanse vrouwen, samenwonen niet zitten, op
een enkeling na. Angela
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bijvoorbeeld zegt het volgende over samenwonen:

‘Samenwonen vind ik niks. Over samenwonen heb ik een bijbelse mening. In de bijbel staat dat je
moet trouwen, dus houd ik me daar aan (NB: Angela is jehova-getuige). Als je gaat samenwonen dan
kan je ook zo weer uit mekaar gaan. Dan kan de jongen of het meisje zo weer weggaan en weer met
iemand anders gaan, dat vind ik niet goed’.

Angela is geen belijder van het hindoeïsme, maar ook onder de belijders van de Sanaatan Dharm
heerst de gedachte dat samenwonen niet acceptabel is.
Nadat de ouders weten dat hun zoon of dochter iemand heeft ontmoet, moet er zo snel mogelijk een
ontmoeting plaatsvinden tussen de ouders van het meisje en de jongen en wordt er een verloving in
gang gezet. De voorbereidingen voor het huwelijk kunnen na de plechtigheden bij het meisje en de
jongen thuis in gang gezet worden.
Zoals eerder aangegeven, wordt er veel binnen de eigen groep getrouwd. Tevens is er binnen deze
endogamie ook sprake van een gedeelte exogamie omdat de gemeenschap namelijk de noodzaak
voelt om het sociale netwerk uit te breiden (hoewel binnen de eigen etnische / religieuze groep).
Exogamie, het zoeken van een man of vrouw buiten de eigen groep, is van grote waarde voor veel
gemeenschappen omdat het sociale netwerken vergroot, die hen in tijden van nood zullen bijstaan en
beschermen (Kottak 2006: 420). Ook binnen de Hindostaanse gemeenschap is het huwelijk mede
door de uitbreiding van de familie van groot belang. Zo vertelt Amira
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dat rijke hindoes vaak trouwen

en dochters uithuwelijken met iemand van ongeveer dezelfde status:

‘Bij rijke mensen is het om het behoud van de status. Bij de rijke Hindostanen komt het eigenlijk niet
voor dat ze met een armer iemand trouwen. Meestal zijn het zakelijke huwelijken waarbij men profijt
heeft uit zo’n huwelijk. Dan gaan twee grote zakenmannen fuseren bijvoorbeeld. Want als twee
mensen trouwen, fuseren er ook twee families. Bij ‘gewone’ mensen gebeurt de uithuwelijking niet
meer zoveel’.
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37

Gesprek met Angela op 25-04-2008.
Gesprek met Amira op 23-03-2008, naam is uit privacy-overwegingen veranderd.
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Dat het huwelijk als een belangrijke uitbreiding van de familie (en van het sociale netwerk) wordt
gezien, komt ook in het verhaal van Shakita naar voren over haar eigen huwelijk. Haar ouders waren
het eerst niet eens met haar partnerkeuze. Toen ik haar vroeg waarom haar ouders het er moeilijk
mee hadden, antwoordde zij, dat het volgens haar kwam doordat haar nicht met een neef van Soeradj
is getrouwd. Als Shakita met Soeradj zou trouwen (wat dus later ook is gebeurd) dan zou de familie
zich niet uitbreiden. Er zou geen nieuwe familie bijkomen en als er problemen zouden komen met de
familie van Soeradj en zijn neef dan zouden ze niet terug kunnen vallen op een andere familie. Dit
vonden ze aanvankelijk een probleem.
Satish, een Hindostaanse man van naar schatting in de dertig jaar, heeft mij verteld wat hij vindt van
het huwelijk als verbond tussen twee families. Hij heeft mij regelmatig naar het vliegveld Zanderij in
Paramaribo gebracht met zijn busje, om mijn bezoek op te halen of weg te brengen. Satish
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vindt dat

er voornamelijk sprake kan zijn van goede banden tussen twee families als er ook sprake is van
respect binnen het huwelijk. Als je een goed huwelijk hebt, heb je ook goede banden tussen de twee
families, volgens hem:

‘Mensen moeten het huwelijk niet zo zien als...ik moet alleen zélf gelukkig worden. Alsof alleen het ik
belangrijk is. Ik moet gelukkig worden zeggen een heleboel mensen vaak als ze gaan trouwen maar
het gaat niet alleen om het ik maar om het wij binnen het huwelijk. Je moet elkaar gelukkig maken en
de wensen van de ander respecteren. Het gaat erom wat je kan geven aan de ander. En dat je elkaar
respecteert binnen het huwelijk en binnen de families. Pas dan heb je een goed huwelijk en goede
banden met de familie’.

Niet alleen is het huwelijk een gemeenschappelijk instituut, maar ook de liefde is een
gemeenschappelijk goed. Het begrip en de emotie liefde zijn op meerdere wijzen te interpreteren. Het
is een term die gevoelens weergeeft voor iemand die men lang kent, het geeft gevoelens van
menselijke interactie weer, maar ook wederzijdse afhankelijkheid (Rebhun 1999: 60). Volgens
verschillende historici kent elke periode zijn eigen perceptie van liefde. De persoon waar de liefde aan
gewijd wordt is anders, seksuele normen veranderen en de liefde in of buiten het huwelijk wordt
anders gezien. Historici zijn het echter niet eens over de vraag of romantische liefde altijd al bestaan
heeft of dat het een concept uit de moderne tijd is. Veel analyses die gemaakt zijn over liefde zijn
daarbij gebaseerd op, onder andere, naturalistische modellen van emotie. Liefde wordt daarin gezien
als een organische conditie, beïnvloed door sociale en economische krachten, terwijl het ook een
sociaal geconstrueerd fenomeen is (Rebhun 1999). De gedachte van Rebhun is dat liefde in de
moderne tijd geprivatiseerd is en dus individualistischer is geworden, maar dat deze liefde niet
uitgevonden is in deze tijd. De emotie liefde is niet veranderd volgens Rebhun, maar wel de
omstandigheden waarin en door wie ze worden geuit. Dit sluit aan op mijn inleiding waarin ik heb
uitgelegd dat er met de liefde (en relaties en het huwelijk) tegenwoordig binnen het multiculturele
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Informeel gesprek met Satish 29-03-2008.
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Suriname op een andere manier wordt omgegaan, omdat de omstandigheden ná de onafhankelijkheid
veranderd zijn binnen Suriname.
Liefde kan dus zowel als een individualistische emotie worden opgevat, als een emotie die beïnvloed
en in zekere zin geconstrueerd wordt door de omgeving. Sociale, culturele en economische krachten
hebben invloed op de liefde. Zo heeft de Hindostaanse gemeenschap bepaalde normen en waarden,
tradities en gewoonten die invloed hebben op de beleving van de liefde en tegelijkertijd hebben de
Surinaamse samenleving en de laat-moderne samenleving eveneens invloed op de beleving van de
liefde.
Dat de liefde, partnerkeuze en het huwelijk een zaak zijn van de gehele familie en gemeenschap blijkt
uit veel gesprekken die ik heb gevoerd met mijn informanten.

‘Mijn vader wilde me naar Nederland sturen om hier te gaan studeren en een man te vinden. Hij wist
dat ik al een vriend hier {in Suriname} had gevonden met wie ik wel wou trouwen….later. Ik wilde niet
naar Nederland omdat ik van mijn man {lees: toentertijd vriend}hield. Mijn vader zei; of je gaat met je
vriend trouwen of je wordt naar Nederland gestuurd. Ik vond mezelf té jong om te trouwen en dat vind
ik nog steeds, maar ik koos toch voor mijn vriend en ben met hem getrouwd. Ik vind mezelf nog
steeds té jong om getrouwd te zijn maar het lukt wel hoor’.
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Uit dit citaat blijkt dat de vader van Sheena een belangrijke rol speelde in de beslissing van Sheena
om te trouwen met haar toenmalige vriend. Zoals al eerder is gebleken, is de religie een belangrijke
reden, om veel belang te hechten aan het huwelijk voor de Hindostaanse gemeenschap. De
hindoeleer kent het monogame huwelijk als norm, waarbij een man met één vrouw mag trouwen en
een vrouw slechts met één man. Het huwelijk is hierbij een drievoudige staat, want het is namelijk een
sacrament, een institutie en een contract. Het is allereerst een sacrament, omdat het een spirituele
unie is, in welke de man en de vrouw elkaar beloften doen en zichzelf hiermee aan elkaar binden voor
hun gehele leven. Het is een institutie, omdat het huwelijk stabiliteit en sociale orde brengt in de
familie en het gezin. En tot slot is het een contract, omdat men een formeel verbond aangaat met
elkaar om samen met elkaar te leven, als man en vrouw. De man draagt hierbij zorg voor
bescherming, onderdak en voeding en de vrouw draagt zorg voor het huis(houden) en de geboorte en
de opvoeding van de kinderen. Zo zijn de genderrollen binnen het huwelijk georganiseerd (Ramdas
2005: 41).
Zoals hierboven is gebleken, heeft zowel de man als de vrouw bepaalde rollen binnen het huwelijk, in
de tweede levensfase, de ‘grahast ashram’ die door het huwelijk bereikt wordt. Satish
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weet goed te

verwoorden hoe deze rollen in verband staan met het zoeken van een potentiële huwelijkskandidaat.
Nadat ik heb verteld aan Satish wat het doel van mijn verblijf is in Suriname, vertelt hij mij
39
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Sheena, 22 jaar, 29-04-2008.
Zie pagina 33 wie Satish is.
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gepassioneerd over het Hindostaanse huwelijk, Hindostaanse tradities, Hindostaans eten, de
geschiedenis van de Hindostaanse religie, kortom over alles wat hij belangrijk vindt om te vermelden
met betrekking tot de Hindostaanse gemeenschap. Als ik met hem praat over het Hindostaanse
huwelijk en de liefde, vertelt hij mij dat de familie van het meisje vaak al op een heel vroege leeftijd
aan het meisje begint te ‘trekken’. Ze vragen dan aan haar of ze al een geschikte huwelijkskandidaat
heeft gevonden en wanneer ze gaat trouwen. Nadat ik hem vraag waarom het trouwen zo belangrijk
lijkt te zijn in de Hindostaanse gemeenschap zegt hij het volgende:

‘Ouders zien het als een soort last. Ik weet er even geen ander woord voor. In het Sarnaami zeg je het
anders maar ik noem het maar even last. De ouders zien het als een last omdat in het leven van de
vrouw drie dingen belangrijk zijn. De vrouw moet een goed persoon zijn, de vrouw moet een goede
vrouw zijn {goede vrouw voor de man} en de vrouw moet een goede moeder zijn en dus een kind ter
wereld brengen. Eigenlijk beginnen de Hindostanen bij het tweede {goede vrouw voor de man}. De
eerste {goede persoon}krijgt de vrouw al mee van haar ouders, bepaalde normen en waarden en hoe
ze moet koken bijvoorbeeld. En dan beginnen de ouders met de tweede rol van de vrouw. Ze zoeken
een man voor hun dochter, omdat de man van de vrouw de rol van de vader over moet nemen. De
vader is eigenlijk de beschermer van het gezin. Als hij er niet meer is, staat het meisje alleen. Zo wordt
het gezien binnen de Hindostaanse gemeenschap en daarom beginnen ze al zo vroeg aan te dringen
bij het meisje om een partner te zoeken’.
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Wat Satish mij hierboven heeft uitgelegd, kwam ook veel naar voren in verhalen van andere
informanten die mij vertelden enige drang te voelen vanuit de familie of de gemeenschap. Zo ook
Bushra, een meisje van twintig jaar, die ik heb ontmoet op de Lerarenopleiding (IOL). Bushra ziet er
op het eerste gezicht heel stoer uit. Op het moment dat ik met haar in gesprek kom, heeft ze jeans
aan, een sportief vest en draagt ze gympen. Ze lacht vriendelijk, maar is in het begin nog een beetje
onwennig. Ze vertelt me dat ze in een familiebuurt woont, waar veel wordt geroddeld over elkaar en
waar veel op elkaar wordt gelet. Als ik haar vraag waar dan zoal op gelet wordt, zegt ze:

‘Als je bijvoorbeeld bezoek krijgt van een jongen moet je altijd een relatie hebben met die persoon. En
als er verschillende jongens komen, dan wordt je direct voor hoer uitgemaakt. En het vervelende is dat
ze niet meteen naar je toe stappen maar dan gaan ze eerst roddelen en dan stappen ze naar je toe’.

42

Na een tijdje vertelt ze me meer over het ‘trekken’ van de familie, om een partner te zoeken om mee
te trouwen. Ze zegt het volgende, nadat ik haar vraag wat ze van haar eigen gemeenschap vindt en
wat het belang van trouwen in de Hindostaanse gemeenschap is:
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Satish, 29-03-2008.
Bushra, 20 jaar, 15-05-2008.
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‘Ik vind het een gesloten gemeenschap en ze trekken zich heel veel aan van wat de mensen zeggen,
het gaat meer om de familie-eer enzo, dat willen ze altijd beschermen. Dat is heel belangrijk voor ze.
Bijvoorbeeld meisjes die moeten zich netjes gedragen, altijd dicht dragen {hun kleding}, ze mogen niet
alleen op straat, niet alleen met meisjes, er moet altijd één oudere heer bij zijn ofzo. Bij mij was dat
niet zo, ik mocht altijd met vriendinnen uit. {Wat voor man wil jij graag?} Ik hoef voorlopig geen
man.{Als je ooit weer eens een man wilt?} Trouwen is eigenlijk heel belangrijk, maar daarom wil ik
eigenlijk wegtrekken, voordat m’n familie achter me aan zit. {Hoe is dat nu?} Mijn ouders zelf niet
{dringen niet aan}, maar mijn familie die zijn toch wel aan het aandringen. Ze zeggen dan, je bent al
boven de twintig, je moet toch iemand zoeken. En dat is ook bij mijn zus gebeurd hè, ze wilde nooit
trouwen. Ze had het goed bij mijn ouders, dus waarom moet ik trouwen, dacht mijn zus? Maar zo
kwamen er elke keer weer mensen zeuren. Voor haar is het wel een geregeld huwelijk, omdat ze zelf
niemand wilde zoeken. Zij is op een gegeven moment naar m’n ouders gegaan. Ze zei: als jullie echt
willen dat ik ga trouwen zouden jullie zelf een jongen voor mij moeten zoeken. En zo is het dan ook
gebeurd.’

Niet alleen Bushra voelt dit aandringen van haar familie om te moeten trouwen. Ook Angela, een
vriendin van Bushra, ervaart dit erg sterk. Bushra is een moslima en Angela is jehova-getuige. Angela
is na de dood van haar ouders in een pleeggezin geplaatst, waarvan de ouders beide jehova-getuige
zijn. Ze heeft deze religie van haar pleegouders overgenomen omdat ze zich niet zo goed voelde bij
het Hindoe-geloof. Maar ondanks het geloofverschil voelen beide meisjes zich Hindostaans en voelen
zij in meer of mindere mate de drang om een partner te zoeken vanuit de familie. Angela zegt het
volgende hierover:

‘Ik wil trouwen als ik mijn opleiding klaar heb. Veel meisjes worden toch wel door hun ouders
gekoppeld. En vooral wanneer ze een beetje ouder worden, zo als ze éénentwintig zijn, mijn leeftijd
dus een beetje. Als ik Hindoe-ouders had, zoals mijn biologische ouders, dan had ik moeten trouwen.
Mijn familie zegt ook wel dat ik wel moet trouwen maar mijn {pleeg}ouders zijn daar heel anders in.
Dus ik ben wat dat betreft een beetje anders. Maar de familie vindt het zo vreemd dat je zo kan blijven
{ze lacht). Ik weet niet waarom het zo belangrijk is om te trouwen. Trouwen en kinderen krijgen vinden
ze zo belangrijk. Als je geen kinderen kan krijgen wordt dat als heel erg ervaren. Ik weet alleen niet
waarom dat zo is, ik heb er niet zoveel over nagedacht’.
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Angela, 21 jaar, 25-04-2008.
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2.4 Reflectie
In de inleiding van deze scriptie is gebleken dat op macro-niveau, binnen de gehele Surinaamse
samenleving, redelijk veel inter-etnisch contact bestaat. In mijn onderzoek heb ik onder andere
gekeken of dit ook het geval is, op het gebied van belangrijke tradities, binnen een bepaalde etnische /
religieuze gemeenschap. Het bleek dat, waar dit inter-etnische contact wel in de samenleving duidelijk
zichtbaar is, dit niet terug te zien is bij het huwelijk, dat een van de belangrijkste tradities is binnen de
Hindostaanse gemeenschap. Uit dit hoofdstuk is gebleken dat het trouwen niet alleen heel belangrijk
is voor de gehele gemeenschap, maar dat het ook een noodzakelijke traditie is, omdat het een
onmisbare rite de passage vormt tussen twee levensfasen, te weten de overgang van jeugd naar
volwassenheid. Zo blijkt dat endogamie nog een groot goed is binnen de Hindostaanse gemeenschap
en is het gevolg dat er niet veel inter-etnische huwelijken bestaan. Dat zowel het huwelijk als de liefde
als gemeenschappelijk goed wordt beschouwd, is te zien aan bijvoorbeeld het aandringen van de
familie op het meisje op jonge leeftijd, om een potentiële huwelijkskandidaat te vinden maar ook de
endogamie/exogamie (het behoort binnen de eigen groep te gebeuren en wordt niet beschouwd als
een individuele traditie of een traditie dat gedeeld kan worden met andere bevolkingsgroepen) en het
koppelen van twee jonge mensen, dat hier en daar nog voorkomt, zijn hier voorbeelden van.
Tevens is er in dit hoofdstuk naar voren gekomen op welke manier de vrouwen omgaan met traditie
(in dit geval het huwelijk plus hieraan gekoppelde noties als relatie en liefde) in een moderne tijd.
Zoals reeds gezegd, worden relaties voor het huwelijk niet geaccepteerd binnen de Hindostaanse
gemeenschap in Suriname. Maar heb ik kunnen aantonen dat vrouwen een eigen creatieve manier
hebben gevonden om, toch een individuele (partner)keuze te maken en in de wensen van de
gemeenschap te voorzien. Het is gebleken uit mijn onderzoek dat vrouwen een partner kiezen en dit
pas vertellen aan hun familie wanneer zij met hem willen huwen. Op deze manier is zowel de jonge
als de oude generatie tevreden.
In het volgende hoofdstuk blijkt dat het niet altijd lukt voor de vrouwen, om eigen keuzes te maken.
Zoals reeds genoemd, hebben de vrouwen vóór het huwelijk wel (vaak) de kans een eigen keuze te
maken, maar ná het huwelijk blijkt dit veel moeilijker. Dit laat ik in het volgende hoofdstuk ondermeer
zien aan de patrilocality

oftewel het inwonen bij de schoonouders, dat een veelvoorkomend en

gewenst gebruik is. Hier lijken traditie en moderniteit niet verenigbaar te zijn. Aan de hand van de
casus in het volgende hoofdstuk, laat ik zien dat deze twee echter geen absolute tegenpolen zijn,
omdat het ‘moderne’ huwelijk in deze casus, tevens traditionele elementen bevat en hierdoor blijkt dat
moderniteit en traditie wel degelijk verenigbaar zijn. Ik toon in het volgende hoofdstuk dat, hoewel de
vrouwen soms moeite hebben om traditie met moderniteit te verenigen ( aan de hand van de
patrilocality ), deze twee toch altijd in elkaar zullen samenvloeien en elkaar zullen beïnvloeden.
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3. Traditie in een (laat) moderne tijd:
De bruiloft van Shailesh en Airish

Figuur 3: Airish en Shailesh worden met confetti, de gemeenschap binnengehaald als twee volwassenen.
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3.1 Een modern huwelijk in een traditioneel jasje
Airish, een mooie meid van drieëntwintig jaar met donker, lang haar vastgebonden in een staart, komt
mij tegemoet. Ze herkent me meteen van de week ervoor, toen ik haar brutaal gevraagd had om bij
haar bruiloft aanwezig te mogen zijn. Airish geeft mij een hand en zegt vriendelijk dat ik kan gaan
zitten op de stoel die ze me voorzet. Ik zeg tegen haar dat ze er zo mooi uitziet op deze dag. Het is
een belangrijke dag want Airish gaat vandaag trouwen met haar aanstaande man, Shailesh. Vandaag
is de inzegening van het huwelijk door de pandit en morgen zullen foto’s gemaakt worden op het
Onafhankelijkheidsplein. Dan zal het huwelijk officieel gemaakt worden voor de wet, voor de
burgerlijke stand en zal het grote feest in ‘De Olifant’
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plaatsvinden. Airish draagt een felblauw pak
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dat mooi afsteekt bij haar lichtbruine huid. Ze is mooi opgemaakt en ze laat me haar nagels zien, die
glinsteren van de opgeplakte glitters. Ze zier er elegant uit als een vrouw, maar tegelijkertijd is het nog
echt een meisje, wanneer ik haar zie giechelen met haar vriendinnen. De vader van Airish heeft mijn
stoel inmiddels zo verplaatst, dat ik tussen de meiden inzit en gezellig mee kan giechelen en praten.
Gelukkig wordt er Nederlands gepraat en versta ik het dus goed. De vriendinnen van Airish zijn van
gemixte afkomst. Ik zie een Javaans meisje, een Creools meisje en nog een meisje die waarschijnlijk
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ouders heeft van verschillende bevolkingsgroepen .
Om ons groepje heen zijn de familieleden van Airish druk aan het werk. De vrouwen maken eten (roti)
in de keuken en de mannen zitten op stoelen te praten of lopen in en rondom het huis rond. Airish
geeft af en toe wat aanwijzingen aan haar vader. Zo is ze een beetje boos als haar vader mij alleen
maar iets te drinken aanbiedt, terwijl hij haar vriendinnen vergeet. Shailesh, de aanstaande man van
Airish, heeft ge-smst dat hij er al snel aan zou komen. Nog even in spanning afwachten dus.
Shailesh arriveert na enige tijd met zijn familie bij het huis van Airish. Hij is een knappe jongeman die
meteen al erg verliefd naar Airish kijkt. Ook andersom merk ik op dat Airish met veel liefde in haar
ogen naar Shailesh kijkt. Hij begroet haar door haar even kort te omhelzen. Shailesh draagt een witte
wijde broek met een stukje stof tussen zijn benen, ook wel dhoti genoemd en een witte blouse. Zijn
drie tantes en moeder zijn ook meegekomen. Zijn moeder is een redelijk oude vrouw en ik herinner mij
dat Airish mij heeft verteld dat Shailesh een ‘nakomertje’ is en dat zijn vader is overleden toen hij nog
een klein jongetje was. Inmiddels is de pandit ook gekomen en kunnen de rituelen beginnen. De
pandit zit zelf op een matje en voor hem liggen ook twee matjes met een kleed. Op het kleed liggen
alle benodigdheden om enkele overgangsrituelen (separatie en liminale rituelen zijn hier
samengetrokken) uit te voeren. De pandit besprenkelt de mat eerst om de mat te zegenen. Hierna
mogen Airish en Shailesh er gaan zitten in kleermakerzit. Eerst wordt met Shailesh en Airish een
aantal separatierituelen uitgevoerd en gebeden. Zo moeten Airish en Shailesh beide hun handen
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‘De Olifant’ is een Hindostaans ontmoetingscentrum. Het is het partijgebouw van de VHP (de Verenigde
Hindostaanse Partij).
45
Dit pak wordt ook wel salwar-kameez genoemd. Het is een soort pyjamabroek dat strak zit in de taille en
enkels. Over de salwar heen dragen de vrouwen een soort schortje dat kameez wordt genoemd. Het is
tegenwoordig immens poulair in India en is comfortabel zittend
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In Suriname wordt zo iemand vaak simpelweg een ‘mix’ genoemd.

41

‘Gedwongen en vrije liefde’ in Suriname
wassen voordat zij op de mat mogen en wordt Airish bijvoorbeeld met geel vloeibaar spul gezalfd, wat
een separatieritueel is. Beide kunnen als een onderdeel van het overgangsritueel gezien worden (cf.
van Gennep 1977, 130). Later wordt de familie er ook in betrokken, net als bij de bruiloft van Shakita.
Zo maken de ouders en broer van Airish bijvoorbeeld, muziek tezamen met de pandit. De vader van
Airish slaat op een soort gong en het broertje maakt geluid met een triangel. De samenstelling van
personen wisselt steeds. Na dit muziekspektakel worden Airish en Shailesh met elkaar verbonden
door middel van het binden van een lint tussen hen twee wat ik ook gezien heb bij het huwelijk van
Shakita en wat gezien kan worden als een incorporatieritueel (het binden van twee mensen). Door
middel van dit lint zijn de twee (en hun families) niet meer gescheiden.
Ondertussen wordt er nog druk gekookt door de vrouwen in de keuken en wordt er tussen alle rituelen
door gewoon gepraat, getelefoneerd, gegeten en gedronken door de omgeving. De vriendinnen van
Airish kijken een beetje verveeld bij alle rituelen. Ik bedenk mij dat het waarschijnlijk iets is, dat zij
helemaal niet kennen van huis uit. Ze zijn immers niet Hindostaans. Op een gegeven moment lopen
Airish en Shailesh zeven keer een rondje op de matten in noordoostelijke richting, de richting van de
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poolster . Dit betekent dat de poolster en de zon beiden getuige moeten zijn van wat er verder gaat
gebeuren. Shailesh raakt de hartstreek van Airish aan door een arm om haar heen te leggen en hij
raakt vervolgens haar voorhoofd aan om haar te zegenen. Shailesh brengt op het einde van de
huwelijksceremonie, een rood poeder aan op de haarscheiding van Airish ten teken dat zij een
getrouwde vrouw is. Deze handeling wordt Sindhoer genoemd. Op het einde van de ceremonie, gaan
enkele familieleden achter Shailesh en Airish staan en bestrooien ze met feestelijke confetti. Op deze
manier huldigen ze het bruidspaar en is de incorporatiefase ingetreden. Er wordt hier veel gelachen,
ook door de bruid en bruidegom en er heerst een ontspannen sfeer. Na de confetti is het tijd voor
Airish om afscheid te nemen van haar familie. Er is niet één gezinslid van Airish die het droog houdt
en ook Airish moet zelf een traantje wegpinken. De middag wordt afgesloten met het planten van
vlaggetjes in de tuin door Shailesh, Airish en een paar familieleden. Ten teken dat er feestelijkheden
zijn geweest en dat de incorporatie van Airish in een nieuwe familie is ingetreden. En dan is het tijd
voor het eten van de roti. De hele familie gaat aan twee lange tafels zitten en er wordt fernandez en
cola ingeschonken. Ik zit bij Airish en Shailesh aan tafel en zie dat Airish niet veel eet van de roti. Ik
zie dat de meubels worden ingeladen die de ouders van Airish schenken aan de bruid en bruidegom.
De familieleden drinken nog gezamenlijk even wat thee of fris en langzamerhand begint de meeste
familie af te druppelen. Ik praat nog wat na met de oma van Airish en besluit dan ook te gaan. Morgen
zal ik ze weer ontmoeten op het feest in ‘De Olifant’.
De volgende dag ben ik al tegen vijf uur in ‘De Olifant’. Veel te vroeg, zo blijkt, want ik zie dat mensen
nog druk bezig zijn om alles op te bouwen. Ze vertellen me dat Airish op dit moment waarschijnlijk
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foto’s aan het maken is op het Onafhankelijkheidsplein , nadat ze voor de wet getrouwd is bij de
Burgerlijke Stand. Rond acht uur komt Airish aan in een prachtige zwarte limousine. We staan
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De Sathpadi genoemd.
Dit is een plein midden in Paramaribo, met een grasveld en hieromheen belangrijke gebouwen als het
Nationaal Gender Bureau, Presidentieel Paleis en Fort Zeelandia e.a.
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allemaal in een rij naast elkaar, voor de ingang van ‘De Olifant’ en hebben confetti in de hand. Het is
donker en de limousine stopt. Er wordt vuurwerk afgestoken en dan opent de deur van de limousine
zich. Airish stapt uit de auto met haar prachtige verschijning. Het vuurwerk was ook aanwezig op de
bruiloft van Shakita, hiermee worden kwade geesten weggejaagd. Airish heeft een witte trouwjurk aan
en ziet er werkelijk prachtig uit. Anders dan op de bruiloft van Shakita, is Airish niet met goud
behangen. Ze loopt tezamen met Shailesh langs de rij van familieleden, die confetti over hen heen
strooit. Shailesh draagt een net donkerblauw pak met een bijpassende stropdas.
Eenmaal binnen in ‘De Olifant’ aangekomen, begroeten Airish en Shailesh alle gasten. De gasten
lopen langs Airish en Shailesh en geven hen een hand en een kadootje (veelal geld). De gasten gaan
weer zitten en langzamerhand wordt het steeds drukker. Er staan ontzettend veel plastic stoeltjes en
plastic tafeltjes in de ruimte. Ik heb gehoord dat er plaats is voor ongeveer vijfhonderd personen. Het
merendeel in de zaal is van Hindostaanse afkomst, maar er zijn ook zeker mensen uit andere
bevolkingsgroepen aanwezig. Ik zit aan een tafel met Annemarie, een Javaanse vrouw die ik al voor
de bruiloft kende en die mij heeft voorgesteld aan Airish. Verder zit daar Annemarie’s zoon en zitten er
nog drie Creoolse vrouwen die Annemarie ook kent.
Airish en Shailesh hebben net de liefde verklaard aan elkaar ten overstaan van het hele publiek. Airish
zegt op een zangerige toon door de microfoon: ‘Ik houd echt zo zoveel van je Shailesh en wil je nooit
meer kwijt’ , waarop Shailesh haar omhelst. Ik merk op dat ze dit doen in de Nederlandse taal en niet
in het Sarnaami, dat wel veel werd gesproken op de dag ervoor met de familieleden. Dit komt
waarschijnlijk omdat de vrienden en bekenden van Shailesh en Airish de Sarnaami taal niet allemaal
machtig zijn. Op deze manier is het voor iedereen verstaanbaar. Inmiddels is de muziek gestart en
Airish en Shailesh openen de dans voor iedereen, door op een liedje romantisch in slow-motion
samen te dansen. Daarna wagen meer mensen zich aan de dans. De muziek verschilt erg gedurende
de avond. Er staat een bandje dat zowel Hindostaanse als Engelse muziek speelt. Op een gegeven
moment heerst er oorverdovend tromgeroffel en wordt er op een ritmische manier op trommels
geslagen. Op deze muziek worden Airish en Shailesh opgetild door familieleden en hoog in de lucht
zoenen ze elkaar.
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Hierna zet het bandje de ‘gewone’ muziek weer in en wordt er weer gedanst. De kleding van de
mensen op de dansvloer verschilt erg per bevolkingsgroep. De Hindostaanse vrouwen hebben bijna
allemaal kleurige Indiase gewaden aan. De saries worden hier veel gedragen maar ook de salwar is
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erg populair. . De Hindostaanse mannen hebben ook verschillende kledij aan. De meeste mannen
dragen een shirt met een broek, maar tevens dragen zij pakken met stropdassen. Daarbij zijn er
mannen die een kurta
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dragen, maar dit zijn er niet veel. De Creoolse aanwezigen dragen ook

alledaagse kleding (als shirts/blouses/spijkerbroeken) en de Javanen ook. Ik zie dat zij geen
‘traditionele kleding’ dragen, waar ik dit wel zie bij de Hindostanen. Dit komt omdat het een
Hindostaanse gelegenheid is en op zulke gelegenheden wordt er vaak traditionele kledij gedragen.
Na veel gegeten, gedronken, gedanst en gelachen te hebben, neem ik op het einde van de avond
afscheid van Airish en Shailesh. Het bruidskoppel ziet er vermoeid maar gelukkig uit. Ik ben benieuwd
hoe Airish het leven bij haar schoonmoeder en haar kersverse man gaat bevallen en ik heb
afgesproken om haar na een tijdje nog eens op te bellen om een afspraak te maken.
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De Sarie is erg populair onder de vrouwen. Dit is een stuk vierkante stof, ongeveer vijf meter lang in lengte.
De stijl, kleur en motieven van deze saries zijn vaak erg verschillend en vaak erg kleurig. De stof kan gemaakt
worden van zijde, katoen of een andere handgemaakte stof. Dit kledingstuk is gemaakt voor jong en oud en
allerlei verschillende maten. Het kan op verschillende manier gedragen worden. De strakke korte blouse onder
de sarie heet een choli. Ook wordt er naast de sarie veel salwars gedragen.. De saries en salwars zijn
kledingstukken die veelal in het dagelijkse leven niet gedragen worden, in Suriname. Vaak worden ze gedragen
bij feestelijke gelegenheden.
50
De kurta is hetzelfde als een lungi maar zit iets strakker.
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Foto’s bruiloft

3.1. Huwelijksceremonie met pandit 1

3.3 Benodigdheden ceremonie

3.2. Huwelijksceremonie met pandit 2 (met ouders
Airish)

3.4 Tantes van Shailesh

3.5 Planten vlag in tuin bruidspaar

3.6 Roti na de ceremonie

3.7 Fotosessie na het trouwen bij de burgerlijke
stand
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3.2 Tradities en modernisering
Het hierboven beschreven huwelijk is een moderne vorm van het Hindostaanse (traditionele) huwelijk.
Bepaalde aspecten zoals enkele afscheidings-, liminale-, en incorporatierituelen van het traditionele
huwelijk komen wel naar voren tijdens de tweedaagse bruiloft van Airish en Shailesh, echter zijn er
tevens veel ‘westerse en moderne’ aspecten te bemerken. Ik heb nog meer verschillen opgemerkt
tussen de bruiloft van Shakita en die van Airish omtrent de omgang met deze belangrijke
huwelijkstraditie binnen de Hindostaanse gemeenschap. Hieronder zal ik enkele comparatieve
elementen tussen de twee bruiloften noemen, maar zal ook duidelijk zijn dat moderne en traditionele
elementen in elkaar overlopen (vooral in de casus van Airish haar bruiloft).
Allereerst waren de afscheidingsrituelen op de bruiloft van Shakita veelvuldiger aanwezig. Shakita
draagt op deze dag bijvoorbeeld een sluier, ze wordt gewassen en ze wordt ingezalfd en zo zijn er
nog enkele rituelen die allen worden uitgevoerd in de separatiefase. De gehele eerste dag van Shakita
staat in het teken van deze separatierituelen, die tezamen met de pandit en haar ouders worden
uitgevoerd. Soeradj is niet aanwezig op deze dag. Dit is een grote tegenstelling met de ceremonie die
er op de dag van Airish wordt gehouden. Bij Shakita werden de separatierituelen uitsluitend op één
dag gehouden, zoals is gebleken, maar bij Airish worden álle rituelen (separatie, liminaal en
incorporatie) gehouden op één dag. De totale ceremonie is een stuk korter in het geval van Airish en
de rituelen waren voornamelijk gericht op het verbinden van Shailesh en Airish als man en vrouw door
de pandit in plaats van de incorporatie in familie en gemeenschap, zoals dit het geval was bij Shakita.
In Shakita’s geval werden de liminale en incorporatiefase pas op de tweede dag bereikt, waar dit bij
Airish al op de eerste dag werd bereikt. Daarnaast stond de tweede huwelijksdag van Airish uit het
maken van foto’s op het Onafhankelijkheidsplein, het trouwen voor de burgerlijke stand en het feest in
de Olifant. Voor Shakita bestond de tweede dag uit nog meer rituelen om de incorporatiefase te
bereiken.
Daarnaast, trouwde Shakita in een rode jurk, ten teken van haar vruchtbaarheid (de kleur rood) en
was zij met goud behangen. Soeradj had een gouden kroon op en trouwde in een gouden gewaad.
Goud is een kleur die de rijkdom aangeeft van beide families. Airish draagt op de dag van de rituelen
een blauw pak (de Salwar-Kameez). Dit is een Hindostaans traditioneel pak, maar wordt gewoonlijk
niet gedragen op de dag waarop de ceremonie van het huwelijk wordt gehouden. Op de tweede dag
draagt Airish een witte trouwjurk met witte sluier en draagt Shailesh een donkerblauw pak. Het is te
zien dat dit onder moderne invloeden tot stand is gekomen. Er is hier een keuze gemaakt door Airish
en Shailesh om niet in een traditionele stijl met kleurensymboliek te trouwen maar er is gekozen voor
een meer ‘westerse en modernere’ stijl (NB. Wit is ook een kleurensymboliek, het staat namelijk voor
puurheid en reinheid, maar dit wordt niet op deze manier binnen de Hindostaanse gemeenschap
gebruikt.
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Een andere grote tegenstelling is dat het feest van Shakita in een privaat-publiek domein werd
gehouden namelijk bij haar thuis. Dit feest was enkel voor de familie van Shakita bestemd en werd
gehouden ’s avonds op de eerste dag, nadat de afscheidingsrituelen waren gehouden. Het feest van
Airish echter, werd gehouden in een semi-publieke plaats namelijk in ‘De Olifant’, het Hindostaanse
ontmoetingscentrum, waar alle familie, vrienden en kennissen konden komen. Het feest werd dus niet
enkel voor Airish haar familie gehouden in besloten kring, zoals bij Shakita het geval was, maar voor
iedere genodigde van de beide (Airish en Shailesh) familiekanten en ook voor vrienden / kennissen
buiten de eigen gemeenschap. Tevens werd het feest gehouden ná de ceremonie waarin Airish reeds
geïncorporeerd was in de gemeenschap/familie van Shailesh, terwijl dit bij Shakita nog de volgende
dag (na het feest) moest gebeuren.
Als laatste was er nog een ander groot verschil merkbaar tussen de twee bruiloften, namelijk het
aanwezige publiek. Bij Shakita waren er erg veel mensen aanwezig, zo’n honderd personen. Allen
waren ze van Hindostaanse afkomst (op Edwin en mijzelf na). Het was een besloten ceremonie/feest
dat erg gericht was op de incorporatie van Shakita in de andere familie (die van Soeradj) en het
bereiken van de nieuwe levensfase. Het is voor deze familie duidelijk een belangrijke
overgangstraditie

die

behoort

tot

de

Hindostaanse

gemeenschap

en

waarbij

andere

bevolkingsgroepen niet aanwezig behoren te zijn. Tijdens de huwelijksdagen van Airish ging het er
heel anders aan toe. Er was een klein aantal mensen aanwezig, namelijk de directe familie en een
paar vriendinnen van Airish, die overigens van een andere afkomst dan de Hindostaanse waren. Voor
Airish en haar familie is het duidelijk niet alleen een feest dat gericht is op de incorporatie van Airish
en dat gevierd wordt met de gemeenschap, maar is het individu ook belangrijk. Hierdoor zijn de
vriendinnen van Airish ook genodigd, zodat zij kunnen aanschouwen dat Airish gaat trouwen. Dit is
duidelijk een modern element in de bruiloft van Airish.
De genoemde verschillen maken duidelijk dat traditionele en moderne elementen in beide bruiloften
aanwezig zijn (hoewel meer moderne elementen in die van Airish aanwezig zijn dan in het huwelijk
van Shakita). Maar zijn traditie en moderniteit dichotoom aan elkaar en moet moderniteit gezien
worden als een posttraditioneel begrip? Of bevinden beide zich op een continuüm en beïnvloeden zij
elkaar juist? In de volgende paragrafen ga ik dieper in op dit debat. Er worden definities gegeven van
beide begrippen en ik positioneer mijzelf aan de hand van mijn onderzoek binnen dit debat.
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3.3 Is traditie verenigbaar met moderniteit?
Na Airishs huwelijk heb ik weer een afspraak met haar gemaakt. Ze nodigde me gelijk uit bij haar
thuis, om eens gezellig thee te drinken. Haar thuis was nu een ander huis dan waar ik haar eerst
ontmoette. Ze woonde inmiddels bij haar schoonmoeder in huis tezamen met haar echtgenoot. Als ik
haar na enige tijd vraag hoe het haar bevalt bij haar schoonmoeder, zegt ze het volgende:

‘Het is……{Airish twijfelt}..ik moet mij veel aanpassen. Ik kende haar (Airish haar schoonmoeder) wel,
maar niet zo als dat ik haar nu leer kennen. Ze is een oude vrouw en ik moet heel veel geduld
hebben. Daarmee ben ik niet gewend, dus ik moet het leren. Ik moet het veel leren want oude mensen
hebben veel aandacht nodig. Op de kleinste dingen letten ze. Soms word ik wel kwaad maar mijn man
praat veel met me, we communiceren veel hoor, als er geen communicatie is dan lukt het niet. Soms
als ik boos word dan ga ik het soms afreageren en dan brengt hij me tot rust, hij leert me, hij zegt kijk
mijn moeder is een oude vrouw, je moet veel geduld voor d’r hebben. Maar in het begin begreep ik het
niet, waarom ze zo op de kleinste dingen lette enzo. Als ik het huis veegde, zei ze (de
schoonmoeder), dat ik alles weg moest halen enzo maar in het weekend doe ik alles grondig
(schoonmaken) en doordeweeks ga ik niet alles weghalen. In het begin werd ik wel kwaad en toen
heeft mijn man me uitgelegd hoe zijn moeder is. Toen heb ik tegen mijn man gezegd, ik kan niet leven
zoals je moeder leeft. Maar hij heeft tegen me gezegd dat ik me moet aanpassen. Hij zei: je bent een
andere levensstijl gewend bij je moeder, maar hier hebben we weer een andere levensstijl en dus
moet je je aanpassen. Toen vroeg ik: waarom moet ik mijn levensstijl dan veranderen? Hij zei: als je
toekomst wilt hebben, als je wilt doorgaan moet je je gewoon aanpassen en geduld hebben. Daarna
heb ik naar hem geluisterd. Ik ben nu drie maanden getrouwd en ik heb in die drie maanden veel
geleerd ’
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Het blijkt dat dit gebruik binnen de Hindostaanse gemeenschap hoe dan ook gebeurt, ongeacht het
traditionele of moderne karakter van het huwelijk. Airish had een moderner huwelijk, maar zij woont
wel bij haar schoonmoeder in. Niet alleen Airish heeft last van aanpassingsproblemen, maar
nagenoeg alle getrouwde vrouwen (op één of twee na) die ik heb gesproken, ondervinden problemen
bij het inwonen van de schoonouders. Enkele vrouwen die al meerdere jaren getrouwd zijn, geven aan
dat zij het nog steeds moeilijk vinden bij hun schoonouders te wonen. Sommige vrouwen geven aan
dat, voornamelijk wanneer zij moeten samenwonen met schoonzussen, zij het moeilijk hebben. Dit
komt doordat de schoonmoeder vaak de baas is in het huishouden en, volgens hen, de eigen
dochters voortrekt op allerlei manieren. Reshma
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verwoordt dit op de volgende manier:
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Gesprek met Airish op 18-05-1008.
Informeel gesprek met Reshma op 17-03-2008. Reshma is tijdelijk gescheiden van haar man en heeft erg veel
problemen met haar man en huisvesting. Rehsma is 32 jaar en heeft één kindje. Ik ken Reshma via mijn
sleutelinformante en ze hebben beide dezelfde problemen m.b.t. hun schoonouders.
52
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’Na je trouwen word je vaak als dienstmeisje behandeld door je schoonmoeder. De schoonfamilie gaat
niet mee in hun tijd, in de moderne tijd, en ze willen dat hun schoondochters huishoudelijk werk doen
en ‘laag’ blijven. Ze (schoonmoeders) zijn vaak heel jaloers. Als ik nieuwe schoenen koop dan is mijn
schoonmoeder al jaloers. Ze wil dan dat haar eigen dochter ook zo mooi gekleed gaat en dat zij er
beter uitziet dan ik. Ik mag ook geen baan aannemen of niks. De man kan ook vaak niet kiezen tussen
zijn gezin en zijn eigen moeder. Mijn schoonmoeder heeft van alles gedaan om ons uit elkaar te
halen. Zodat er wrijving tussen ons ontstaat. Nou dat is haar gelukt want ik ben weggegaan bij hem’.
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aanpassingsproblemen zijn wel altijd aanwezig, zo is gebleken uit mijn onderzoek.
Zoals reeds aangegeven, hecht de familie van veel vrouwen nog grote waarde aan de eigen
Hindostaanse tradities. Het inwonen bij de schoonouders is een eeuwenoud gebruik, die heden ten
dage nog bestaat ondanks dat de vrouwen hierdoor vaak aanpassingsproblemen hebben. Traditie en
moderniteit lijken hier moeilijk samen te gaan omdat het kerngezin als de voorkeur heeft maar deze
niet gevormd kan worden door de patrilocality.
In de antropologische literatuur worden de twee begrippen, traditie en moderniteit, vaak als
tegengesteld aan elkaar voorgesteld. Het zijn dan vaak statische begrippen. Zo stelt Giddens (1991)
dat moderniteit een orde is die als posttraditioneel gezien kan worden. Ook veel van mijn informanten
zien een duidelijke scheiding tussen traditie en moderniteit. Zij stellen vaak traditie gelijk aan
ouderwets en niet van deze tijd. Moderniteit wordt meer verbonden met emancipatie en een
individuelere levensstijl. Amira
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zegt het volgende:

‘Ik hou van mijn cultuur en ik hou van mijn tradities. Ik hou me ook aan die tradities, in de zin van.., als
een vrij denker als een vrij moderne vrouw moet je toch wel weten waar je grenzen zijn’.

Amira geeft hierin aan dat zij als moderne, geëmancipeerde en zelfstandige vrouw, wel aan bepaalde
‘tradities’ doet, maar dat zij dit doet zo lang dit haar eigen keuze is en zij zeker weet dat dit haar
emancipatie niet aantast.
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Piot (1999) stelt dat traditie en moderniteit niet als een dichotomie gezien

moet worden. Volgens hem beïnvloeden beide elkaar voortdurend, zoals ook blijkt uit mijn
onderzoeksmateriaal en de ervaringen van mijn informanten. Ook Steegstra (2004: 14) is van mening
dat traditie in feite een product van moderniteit is, evenals Meyer (1995) die zich verzet tegen de
dichotomie van traditionele en moderne samenlevingen in haar werk Translating the Devil.
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Interview met Amira, 34 jaar, 23-03-2008.
Zo geeft zij aan dat zij niet meeging in de traditie om als weduwe een aantal maanden in het wit gekleed te
gaan. Ze vond dat ze als moderne vrouw zelf kon beslissen hoe zij gekleed ging in de maanden na de dood van
haar man.
54
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Traditie is een begrip in de antropologische literatuur, dat moeilijk te definiëren is. Menig
wetenschapper is het erover eens dat er veel inconsistenties zitten in het begrip, maar Hobsbawn en
Ranger (1983: 1) hebben destijds een veelgebruikte definitie gegeven:

‘(..) a set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic
nature, which seek to inculcate certain values and norms of behaviour by repetition, which
automatically implies continuity with the past’.

De term invented tradition wordt gebruikt door Hobshawm en Ranger (Steegstra 2004 : 14). Dit omdat
het alleenstaande begrip tradition refereert aan een essentialistische benadering van het begrip,
namelijk dat traditie iets vaststaands is (iets dat je ‘hebt’), terwijl er meer sprake is van een verbeelding
en voortdurende uitvinding van tradities. Mensen construeren en reconstrueren voortdurend
bestaande en vergane tradities en/of verbeelden zich dat zij bepaalde ‘eeuwenoude’ tradities volgen,
terwijl deze continue ‘in wording’ zijn. De invention of tradition kan in zekere zin vergeleken worden
met Andersons imagening of community (Anderson 1991: 6) De Hindostaanse gemeenschap voelt
zich onder meer door de viering van het huwelijk als rites de passage sterk verbonden door de
gedeelde tradities. Deze tradities zijn evenwel aan verandering onderhevig en hierdoor is het begrip
invented tradition van toepassing op de Hindostaanse gemeenschap.
Net als traditie blijkt ook moderniteit aan verandering onderhevig. Hieronder wordt Piots (1999:179)
definitie gegeven van moderniteit. Op vergelijkbare wijze als onder andere Piot heb ik ondervonden in
mijn onderzoek dat traditie en moderniteit niet gescheiden kunnen worden.Zijn definitie geeft goed
weer op wat voor manier moderniteit opgevat kan worden namelijk dat alle vormen van cultuur, politiek
en economie onstabiel en aan verandering onderhevig zijn net als dat traditie dit ook is:

‘(..) those everyday forms of culture, politics and economy associated with the rise of industrial
capitalism in Europe of the sixtheenth, seventeenth, and eighteenth centuries and disseminated
globally by European imperial expansion- forms however, which have no essence and whose content
is unstable and shifting.’

Wanneer ik aan mijn informanten vraag welk belang zij hechten aan tradities, zijn zij vaak eenstemmig
in hun antwoord. De respondenten geven aan tradities en hun cultuur erg belangrijk te vinden. Echter,
de meeste vrouwen geven een gereïficeerd beeld van wat volgens hen traditie inhoudt. Traditie wordt
door hen voornamelijk aan de religie gekoppeld. Zo worden er bijvoorbeeld allerlei handelingen
opgenoemd die er tijdens een feestdag worden beoefend. Sheena
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legt bijvoorbeeld uit dat je
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vegetarisch moet zijn op de dag van Nau Raatem . Wanneer ik haar vraag welke tradities zij nog
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Interview met Sheena, 22 jaar, 29-04-2008.
Nau Raatem is een gelegenheid waarop er van de hindoe-belijders wordt verwacht dat ze 9 dagen vegetarisch
zijn. De 9 dagen staan voor de 9 zussen van de Godin Nau Raatem..
56
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meer kan noemen, noemde zij de traditie van de Hindostanen van het plaatsen van vlaggetjes in de
tuin na speciale gelegenheden. Tevens wordt traditie vaak gekoppeld aan een essentialistisch beeld
van cultuur door mijn informanten. Ze zagen cultuur voornamelijk als iets dat je hebt en niet veranderd
57

kan worden. Ik heb gevraagd aan één van mijn informanten, Sas , wat zij belangrijke Hindostaanse
tradities vindt en zij geeft hierop een beschrijving van haar beeld van de Hindostaanse cultuur:

‘(..) omdat mijn zoon weinig Sarnaami praat heb ik hem op les gezet. Als mijn kinderen de Sarnaami
taal beheersen kunnen ze op Hindi les. Dit is de officiële taal die in India gesproken wordt. En voor de
rest wordt er veel TV gekeken bij ons. Veel Hindostaanse films, culturele optredens, Hindostaanse
Dansen etc. wordt veel naar gekeken bij ons thuis. Maar dit hebben ze van mijn vader meegekregen.
Ze vinden dit erg interessant, maar het komt vanuit henzelf hoor dat ze hier naar kijken. Ik vind het wel
belangrijk dat ze de Hindostaanse cultuur leren kennen maar ze vinden het zelf ook belangrijk (..)’.

Zoals hierboven blijkt verbindt Sas dingen als taal, film, culturele optredens en dans met cultuur. Het
zijn allen ‘dingen’ die volgens haar de Hindostaanse cultuur verbeelden.
Zoals reeds aangegeven, blijkt uit mijn onderzoeksmateriaal dat veel van mijn informanten traditie en
moderniteit als twee dichotome begrippen beschouwen. Traditie wordt met religie en cultuur
verbonden en is, volgens mijn informanten, ‘iets dat je doet’, als een religieuze handeling. Echter,
wanneer zij beginnen te vertellen over hun leven met een dergelijk belangrijke traditie als het huwelijk,
blijkt dat traditie en moderniteit elkaar wel degelijk beïnvloeden in de levens van deze vrouwen. Dit
blijkt ook onder andere uit de casus van Airish en Shailesh waarin moderne en traditionele elementen
in elkaar overlopen.
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Interview met Sas, 40 jaar, 14-03-2008.
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3.4 Reflectie
In dit hoofdstuk ben ik, aan de hand van een casus over een moderner huwelijk, ingegaan op het
debat omtrent traditie en moderniteit. Dit debat omvat de vraag of deze laatste twee dichotoom zijn of
op een continuüm zitten. Op het gebied van het veelvoorkomende gebruik binnen de Hindostaanse
gemeenschap in Suriname om bij de schoonouders in te gaan wonen, lijken traditie en moderniteit niet
verenigbaar te zijn. Dit inwonen bij de schoonouders, verloopt namelijk niet altijd zonder problemen,
hetgeen veel naar voren kwam in de levensverhalen van de Hindostaanse vrouwen. Ze vinden het
vaak moeilijk zich aan te passen aan de regels van de schoonouders en zich te vinden in de rol als
schoondochter in plaats van als dochter. In alle onderzochte gevallen, hebben de vrouwen hier geen
eigen keuze in en moeten zij zich schikken aan de eisen van de gemeenschap, als de jonge vrouwen
geaccepteerd willen worden. Ondanks deze inschikkelijke houding verzetten de vrouwen zich
evengoed tegen deze eeuwenoude traditie. De vrouwen van tegenwoordig voelen zich
geëmancipeerd en modern, en accepteren niet zonder slag of stoot hun benarde positie. Dit blijkt uit
de vele gesprekken die zij voeren met hun echtgenoot over dit onderwerp en ook de vele ruzies die
hieruit voortvloeien. Ook in de casus van dit hoofdstuk, zijn traditie en moderniteit niet van elkaar te
scheiden. Het huwelijk lijkt op het eerste gezicht modern, maar bevat tevens traditionele elementen.
Hieruit blijkt, zoals Piot (1999) en anderen reeds aangeven, dat traditie en moderniteit verenigbaar zijn
en elkaar beïnvloeden. Moderniteit kan hier bijvoorbeeld niet gezien worden als een posttraditionele
orde omdat het moderne huwelijk van Airish tegelijkertijd traditie in zich heeft.
In dit hoofdstuk heb ik niet alleen laten zien dat traditie en moderniteit verenigbaar zijn. Aan de hand
van de twee casussen, gebruikte achtergrondinformatie, interviews en informele gesprekken, heb ik
ten eerste aangetoond dat contacten nauwelijks inter-etnisch zijn op het gebied van huwelijkstraditie
binnen de Hindostaanse gemeenschap. Ten tweede heb ik de omgang van jonge Hindostaanse
vrouwen in Suriname met traditie in een moderne tijd proberen te beschrijven. Het blijkt dat hoewel
traditie en moderniteit moeilijk verenigbaar zijn, de vrouwen toch op hun eigen unieke manieren weten
om te gaan met beide. Ten derde heb ik, zoals reeds gezegd, mijn positie ingenomen binnen het
debat dat betrekking heeft op de vraag of traditie en moderniteit al dan niet verenigbaar zijn. Uit eigen
onderzoek is gebleken dat deze twee elkaar altijd zullen beïnvloeden en nooit als twee aparte, van
elkaar te scheiden, begrippen beschouwd kunnen worden. Dit is te zien aan beide casussen waarin er
zowel traditionele als moderne elementen terug te zien zijn, maar ook is het te zien in het dagelijks
leven van de Hindostaanse vrouwen. Ze moeten vaak inwonen bij schoonouders, een eeuwenoude
traditie binnen de Hindostaanse gemeenschap, terwijl zij juist als individuen een eigen kerngezin
willen stichten. Ook is het terug te zien in de aandrang vanuit de familie om een potentiele
huwelijkskandidaat te vinden. De meiden gaven aan te luisteren naar hun familie en ‘ja te knikken’
maar ondertussen zoveel mogelijk hun eigen gang proberen te gaan. De vrouwen hebben allen op
een eigen unieke wijze leren omgaan met traditie in een moderne tijd.

52

‘Gedwongen en vrije liefde’ in Suriname

4. Afsluitende reflectie
Mijn onderzoek in Paramaribo heeft zich gericht op jonge Hindostaanse vrouwen (in de leeftijd van 18
tot en met 33 jaar), die in twee ogenschijnlijk ‘verschillende’ werelden leven. Aan de ene kant leven zij
in een ‘gesloten’ etnische gemeenschap, waarin de jong volwassen vrouwen moeten voldoen aan de
eisen die deze gemeenschap aan hen stelt. Aan de andere kant leven zij in een samenleving die in
toenemende mate open is geworden de laatste decennia. De Hindostaanse vrouwen komen steeds
meer in contact met personen uit andere bevolkingsgroepen en zien hierdoor ook andere culturele
gebruiken dan de eigen. Daar komt nog bij, dat de vrouwen in een (laat) moderne tijd leven waarin er
steeds meer ruimte komt voor individuele keuze, terwijl dit vaak niet overeenstemt met de normen en
waarden van de eigen gemeenschap. Ik heb aan de hand van twee casussen en de verhalen van de
vrouwen zelf (vanuit het emic-perspectief) op het gebied van huwelijk en daarbij horende noties als
relaties en liefde, onderzocht hoe met dit spanningsveld wordt omgaan door de jonge Hindostaanse
vrouwen. Ik ben hierbij ingegaan op het debat omtrent de plurale samenleving, de verschillende
benaderingen omtrent etnische identiteit en de begrippen traditie en moderniteit.
Dit laatste debat staat uiteindelijk centraal in mijn scriptie. Volgens sommige wetenschappers kan
moderniteit gezien worden als posttraditioneel (Giddens 1991; Gellner 2001). Het is volgens deze
wetenschappers een nieuwe orde die ná traditie komt. Echter, volgens vele andere wetenschappers
(Piot 1999, Steegstra 2004, Meyer 1995) is moderniteit niet iets dat ná traditie komt, maar zijn het
twee begrippen die elkaar voortdurend beïnvloeden en die in elkaar overlopen. Aan de hand van mijn
onderzoek naar het bovengenoemde spanningsveld, waar Hindostaanse vrouwen dagelijks mee te
maken hebben, heb ik mijn positie binnen dit debat ingenomen. Ik heb kunnen aantonen dat traditie
en moderniteit inderdaad verenigbaar zijn. Uit eigen onderzoek blijkt dat het soms moeilijk is voor de
vrouwen om met zowel traditie als moderniteit om te gaan en dit soepel samen te laten gaan, maar
toch weten zij dit vaak voor zichzelf te bewerkstelligen. De ene keer gaat dit gemakkelijker dan de
andere keer. Aan de hand van verschillende behandelde onderwerpen zoals inter-etnische huwelijken,
58

eigen partnerkeuze, samenwonen, het inwonen bij de schoonouders , die allen iets te maken hebben
met één van de belangrijkste tradities binnen de Hindostaanse gemeenschap: het huwelijk, is er
geprobeerd aan te geven hoe Hindostaanse vrouwen met traditie in een moderne tijd omgaan.
Het huwelijk is een onvermijdelijke traditie binnen de Hindostaanse gemeenschap. In de Sanaatan
Dharm, de religie die de meeste Hindostanen in Suriname aanhangen, wordt het huwelijk als één van
de belangrijke overgangsfases gezien in het leven (cf. Van Gennep 1977). De fase van de
noodzakelijke grahast ashram kan namelijk alleen bereikt worden door het huwelijk. Dit is de fase van
volwassenheid en zelfstandigheid (Van Gennep 1977). Het huwelijk is daarbij binnen de Hindostaanse
gemeenschap meer een familiaire aangelegenheid dan een individuele. Het huwelijk is namelijk een
sociaal verbond met andere families en sociale netwerken, en dit is dan ook de reden dat het
aandringen op de meisjes om te gaan trouwen rond het twintigste jaar al begint. Veel informanten
58

Voor topiclijst van meer behandelde onderwerpen zie bijlage 4.
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geven aan zichzelf eigenlijk te jong te vinden om dan getrouwd te zijn. Toch hebben zij geen
weerstand kunnen bieden aan dit aandringen. Dit laat zien dat hoewel de vrouwen zichzelf vrijer en
geëmancipeerder voelen (in vergelijking met de vrouwen van ‘vroeger’), zij ook in deze tijd nog niet
altijd eigen keuzes kunnen maken.
Echter niet alleen het huwelijk is een familiaire aangelegenheid. Ook de liefde blijkt een
gemeenschappelijk goed te zijn, waarover zowel familie (en gemeenschap) als het meisje zelf
beslissen of de gekozen partner (al dan niet gekoppeld) geschikt is voor het huwelijk. Tegenwoordig
kiezen steeds meer jonge Hindostaanse vrouwen hun eigen partner en is de liefde toch ook vaak een
individuele keuze. Echter, open relaties (zonder huwelijk) worden niet getolereerd binnen de
gemeenschap. Bijna al mijn informanten hebben mij kunnen vertellen dat zij vaak in het geheim met
hun geliefde afspraken zonder dat iemand van de familie hiervan afwist. Pas wanneer zij zeker weten
dat de partner geschikt is om mee te huwen, vertellen zij dit aan hun ouders. Wanneer het aan de
ouders is verteld, worden de huwelijksvoorbereidingen getroffen en worden zij alsnog officieel
gekoppeld aan elkaar. Dit is een voorbeeld waarin traditie en moderniteit goed samen lijken te gaan.
Mijn informanten hebben een eigen creatieve manier gevonden, om die twee toch samen te laten
smelten namelijk, om aan de ene kant te voorzien in de eigen behoefte om vrije keuzes te maken, en
aan de andere kant te voldoen aan de eisen van de familie en de gemeenschap.
Er zijn wel voorbeelden te vinden waarin traditie en moderniteit op het eerste gezicht soms moeilijk
lijken samen te gaan. Hierboven hebben de informanten een oplossing gevonden om met het
spanningsveld om te gaan, maar deze wordt niet altijd gevonden. Tegenwoordig voelen vrouwen zich
modern en geëmancipeerd. Zo zegt Angela
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het volgende:

‘Ik vind de Surinaamse samenleving vriendelijk en open. Ok, niet altijd hoor...open. Open kan je liever
doorhalen. Ze zijn wel vriendelijk maar niet iedereen is open. Er is wel een verschil tussen de
Hindostaanse gemeenschap en de anderen. De Hindostanen zijn toch wel gesloten over het
algemeen. Het ligt meestal aan de opvoeding....meestal hoor...maar nu is het een beetje aan het
veranderen. Je ziet dat Hindostaanse meisjes ook vrijer zijn in vergelijking met vroeger. Je ziet dat ze
meer praten, meer met andere mensen omgaan, dat is wel anders nu. En het wordt ook meer
toegestaan. De wereld is aan het veranderen, aan het moderniseren dus de ouders zijn ook een
beetje meer open, ze laten meer toe. Als ik naar de verhalen van mijn moeder luister, was haar vader
heel streng maar nu zijn ze een beetje meer vrijer en dan worden de kinderen ook anders opgevoed.
Maar het is toch een beetje minder vrij als je het vergelijkt met andere bevolkingsgroepen. (..)
Hindostaanse meisjes zijn toch wel modern hoor. Ze zijn moderner in hun kleding....ja alles eigenlijk.
En in banen.....ja als je kijkt naar scholen, heel veel hogescholen hebben veel Hindostaanse meisjes.
Meer meisjes dan jongens’.
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Gesprek met Angela op 25-04-2008.
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Ondanks dat de vrouwen zich moderner voelen, kunnen zij toch niet altijd eigen vrije keuzes maken.
Dit is terug te zien in het gebruik van de patrilocality waarbij de bruid en bruidegom bij de
schoonouders van de jongen in gaan wonen. Veel vrouwen hebben veel moeite met deze traditie. Ze
vinden het moeilijk zich aan te passen aan de regels van hun nieuwe thuis. Mijn informanten hebben
hier nog geen oplossing voor gevonden, zoals zij dit in het voorgaande voorbeeld wel hebben kunnen
vinden. Dit wil niet zeggen dat traditie en moderniteit in dit voorbeeld dichotoom zijn. Juist het feit dat
mijn informanten zoveel moeite hebben met het feit, in dit geval, geen eigen keuze te kunnen maken,
wil zeggen dat traditie en moderniteit op een continuüm zitten. Traditie en moderniteit beïnvloeden
elkaar in beide voorbeelden.
Ook toont mijn uiteenzetting aan dat er niet altijd een spanningsveld aanwezig hoeft te zijn. Tegen
sommige tradities wordt door zowel de oudere als de jongere generatie op dezelfde manier
aangekeken. Samenwonen is hier een voorbeeld van. Beide generaties vinden dit onacceptabel.
Tevens is endogamie nog een groot goed binnen deze gemeenschap. Inter-etnische relaties zijn (ook
tegenwoordig nog) niet veel te vinden binnen de Hindostaanse gemeenschap. Veel informanten
geven aan dit wel acceptabel te vinden, maar liever een partner binnen de eigen gemeenschap te
kiezen omdat dit, volgens hen, minder problemen geeft met betrekking tot de normen en waarden.
In mijn studie heb ik aan de hand van enkele casussen, informele gesprekken en interviews met zowel
vrouwen als enkele ‘deskundigen’ op het gebied van het huwelijk en de liefde, kunnen aantonen dat
traditie en moderniteit elkaar beïnvloeden. Veel jonge Hindostaanse vrouwen hebben een eigen
creatieve manier gevonden om met traditie in een moderne tijd om te gaan. Het is duidelijk geworden
dat de twee geheel verschillende werelden toch samen lijken te kunnen gaan voor veel Hindostaanse
vrouwen in Suriname.
Mijn scriptie heeft zich voornamelijk gericht op het debat omtrent traditie en moderniteit. Tijdens het
onderzoek kwam er hiernaast erg veel genderproblematiek naar voren. Mijn informanten vertelden
altijd graag over hoe zij over emancipatie op zowel macro- als microniveau dachten. Ze vertelden
bijvoorbeeld hoe geëmancipeerd zij zichzelf voelden (ook in tegenstelling tot andere
bevolkingsgroepen), wat zij vonden van de emancipatie van vrouwen in Suriname in het algemeen en
hoe zij dit binnen het eigen huishouden ondervonden. Wellicht is het interessant voor andere
onderzoekers, of cultureel antropologen in spé, om te onderzoeken wat de invloed van gender op
traditie (en moderniteit) kan zijn. Voelen vrouwen zich bijvoorbeeld willoze slachtoffers van hun eigen
cultuur (of etnische gemeenschap) of vinden zij dat zij voldoende agency hebben? In het boek van
Okin (1999), Is Multiculturalism Bad for Women?, staat dit debat centraal. In het verlengde van mijn
onderzoek zou vanuit een genderperspectief a la Okin een verdere bijdrage aan het debat over traditie
en moderniteit geleverd kunnen worden. Dit zou niet alleen onderzocht kunnen worden vanuit de
vrouwen zélf maar ook op beleids- en politiek niveau. Zo is er in Suriname een Integraal Gender Actie
Plan (2006-2010) geformuleerd. Hierin wordt veel prioriteit gegeven aan ‘mensenrechten van
vrouwen’, ‘geweld tegen vrouwen’ en ‘vrouwen & besluitvorming’. Uit eigen onderzoek blijkt dat met
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name het tweede punt ‘geweld tegen vrouwen’ nog een groot probleem vormt. Uit gesprekken met
hulpverleners

60

is naar voren gekomen dat het huiselijk geweld met name voorkomt in huishoudens

waar vrouwen (nog) niet hoog opgeleid zijn en hierdoor te sterk afhankelijk zijn van hun man. In de
Hindostaanse gemeenschap komt er dan nog eens bij dat scheiden vaak geen optie is. Scheiden is
veelal onaanvaardbaar en hierdoor komen de vrouwen in een vicieuze cirkel terecht waarin zij het
geweld niet kunnen ontlopen. Het is wellicht interessant te onderzoeken of de doelen die zijn gesteld
op politiek niveau worden gehaald en, zo niet, of deze doelen dan op een andere manier zouden
moeten worden opgesteld. Te denken valt dan aan het stellen van doelen die op elke afzonderlijke
etnische gemeenschap in Suriname zijn afgestemd, in plaats van een algemeen doelenplan.
Vervolgens zou dan onderzoek gedaan kunnen worden naar de mogelijke discrepantie tussen wat er
in het Integraal Gender Actie Plan tot doel is gesteld en wat de vrouwen zelf voelen. Zoals uit
bovenstaande geconcludeerd mag worden, is vervolgonderzoek gewenst en interessant, om tot
diepere en uitgebreidere inzichten te komen.
In mijn inleiding heb ik aangegeven dat mijn onderzoek zich voornamelijk heeft gericht op de omgang
met traditie en moderniteit van jonge Hindostaanse vrouwen in Suriname in een moderner geworden
en in toenemende mate open samenleving, terwijl zij zelf in een redelijk ‘gesloten’ gemeenschap
‘vastzitten’. In deze scriptie heb ik deze omgang aan de hand van verschillende data geprobeerd te
achterhalen en te beschrijven. Ik heb ondervonden dat het rapport opbouwen met mijn informanten
heel belangrijk was. Veel van mijn informanten hebben mij in vertrouwen hun diepste verlangens en
wensen verteld. Zij hebben mij een kijkje in hun leven gegeven, en aan de hand van hun informatie
heb ik een antwoord kunnen geven op mijn oorspronkelijke onderzoeksvraag: Hoe worden percepties
en praktijken rondom huwelijk, relaties en liefde geconstrueerd door Hindostaanse vrouwen in de
leeftijd van 18-33 jaar, binnen een postafhankelijk Suriname en een postmoderne samenleving?.
Een kort antwoord hierop zou kunnen zijn dat de jonge vrouwen op een eigen creatieve wijze om
weten te gaan met het traditionele gebruik, namelijk die van het huwelijk, binnen de Hindostaanse
gemeenschap, zonder dat zij hun individuele behoeftes uit het oog verliezen. De ogenschijnlijk
uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van ‘gedwongen en vrije liefde’ in Suriname zijn, net als
traditie en moderniteit, onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vaak intieme verhalen van mijn jonge
informanten, hun woorden en daden, hebben dit hopelijk niet alleen voor mij, maar ook voor de lezer
van deze scriptie aannemelijk kunnen maken.
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Gesproken met Shirley Seetal op 03-03-2008 en met Lucy op 17-03-2008 van ‘Stichting Stop Geweld tegen
Vrouwen’.
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Bijlage 4: Topiclijst
Jongere + oudere generatie
Naam/Pseudoniem
Leeftijd
Burgerlijke stand
Etniciteit zelf + partner
Beroep / Opleiding (m/v)
Leeftijd man/kinderen
Gezinssituatie
Contact met familie
Contact met gemeenschap
Religie (omgang)
Tradities (waarde, welke, muziek)
Inter-etnisch contact
Surinaamse samenleving
Beschrijving groepen in samenleving
Wanneer lid van de eigen groep?
Eigen huwelijk
Idee inter-etnisch huwelijk
Familie’s idee inter-etnisch huwelijk
Scheiden
Factoren partnerkeuze
Ideale partneromschrijving
Opvoeding (zelf+kinderen)
Arrangeren huwelijk
Ideale taakverdeling
Taakverdeling familie
Emancipatie (baan/opleiding)
Vrienden (omgang, welke etniciteit)
‘Hoger Beleid’:
Naam
Bureau
Functie
Ontwikkeling met betrekking tot huwelijk
Uithuwelijking stad/district
Scheidingen
Huiselijk geweld
Zelfmoorden
Beleidsplannen/projecten
Emancipatieverhoudingen
Hindostaanse groep in Surinaamse samenleving
Ontwikkeling met betrekking tot gelijkheid groepen
Beleidsplannen met betrekking tot gendergelijkheid
Onderzoek gender/emancipatie/huwelijk etcetera
Belang van familie/gemeenschap/religie/tradities v Hindostaanse gemeenschap
Uithuwelijking/arrangeren huwelijk
Traditie/moderniteit
Visie samenleving
Omgang spanningsvelden
Positie Hindostaanse vrouw in vergelijking met andere bevolkingsgroepen
Beleidsdocumenten/beleidsprojecten om mee te nemen.
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Bijlage 5: Lijst van informanten
Hindostaanse vrouwen:

Airish

23 jaar

Angela

21 jaar

Ashra

12 jaar

Bushra

20 jaar

Chandra

42 jaar

Devie

28 jaar

Amira

34 jaar

Louise

60 jaar

Reshma

32 jaar

Rosanna

19 jaar

Sarah

62 jaar

Shakita

21 jaar

Sas

40 jaar

Sheena

22 jaar

Andere mensen
Satish

Hindostaanse chauffeur

Jonge Hindostaanse jongen

taxichauffeur

Annemarie

Javaanse vrouw woont in Hindostaanse buurt

Dhr. Surapawiro

Bureau Erediensten

Mevrouw L.Gobardhan-Rambocus

Decaan IOL

Mevrouw van Dijk

Decaan IOL

Carla Bakboord

Cultureel Antropologe

Mevrouw S. Bilhari

Ilse Henar-Hewitt Bureau

Mevrouw Lucia

Hulpverleenster Stichting Stop Geweld tegen
Vrouwen

Mevrouw S. Seetal

Hulpverleenster en geeft trainingen Stichting Stop
geweld tegen vrouwen

Mevrouw Baldew-Malhoe

Pandita
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