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Voorwoord 

Op zondag 31 oktober 2021 heeft Stichting Vrouwenorganisatie Sarita eindelijk na 2 jaar 

wachten haar 25 jarig jubileum kunnen vieren. Deze vond plaats in Theater De Nieuwe 

Regentes aan de Weimarstraat. 

Ondanks de coronamaatregelen en de griepperiode hadden we een goede opkomst. 

We hadden een symposium met prachtige sprekers en inleiders. Het thema was : Is vrouwen 

en mannen emancipatie achterhaald? De Keynote speaker was  mw. Nathaly Mercera. 

Het welkomstwoord werd geopend door mw. Mr Kaushilya Budhu Lall.Een voordracht en 

een sketch werd opgevoerd met de vrijwilligers van Stichting Sarita door mw. Mila 

kisoendajal. De letters van SARITA werd een voor een vertaald naar de activiteiten waar de 

organisatie voor staat. 

Mw. Anette de Graaf, de stadsdeeldirecteur hield een sprankelende en motiverend 

openingswoord. 

De voorzitter mw. Henna Mathura- Dewkinandan gaf een duidelijke uiteenzetting over het 

ontstaan en de historie van Sarita. 

Mw. Mr Namita Mathura hield een zeer inspirerende lezing: Versterk je Veerkracht door 

sporten en Yoga. 

Na de pauze hield Prof. Dr. Chan Choenni een interessante  lezing : Eerbetoon aan de 

Krachtige Hindostaanse Contractarbeidsters. 

De middag sloten we af met de bekende muziekgroep Mirage o.l.v. Mohnish Sharma. 

Mw.Santa Garib zong het afsluitlied Participatie naar een inclusieve samenleving.  

Vanuit de organisatie wil ik alle sprekers, inleiders, bezoekers, sympathisanten en 

subsidienten hartelijk dank zeggen voor hun medewerking voor het slagen van deze 

bijzondere en onvergetelijke dag 

 

Voorzitter Stichting Vrouwenorganisatie Sarita     

Henna Mathura- Dewkinandan 
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Verslag 25-jarig lustrum Sarita 

Het is zover! De dagvoorzitter, Mr. Kaushilya Budhu Lall, kijkt op haar horloge en loopt opgetogen 
met het programmaboekje in haar hand naar de katheder. Ze kijkt naar de  aanwezigen en zegt blij 
verrast te zijn  met veel mannen in de zaal. Hoe kan het ook anders? Sarita is een vrouwenorganisatie 
maar de mannen zijn altijd welkom.  
 
Dames en heren, namens de stichting vrouwenorganisatie heet ik u allen van harte welkom bij het 
25-jarig jubileum van Sarita. Het is een bijzondere dag die we met z’n allen moeten vieren.  
Deze organisatie ken ik al jaren en ik weet wat voor mooie projecten zij in de afgelopen 25 jaar 
hebben gedaan met betrekking tot de emancipatie van Hindoestaanse vrouwen en het empoweren 
van vrouwen in het algemeen.  
 
Thema: Is de emancipatie van de vrouw en de man achterhaald ? 

En ik denk terug aan een jaar of  15-20 geleden toen ik ook bij een bijeenkomst van Sarita was. Het 
ging over omgaan met vrouwen en met name of de hindoestaanse vrouwen  voldoende 

geëmancipeerd zijn. Toen stond een heel boze meneer op en hij riep  “hoezo 
vrouwen emancipatie ? “Wordt er ook aandacht besteed aan de positie van de 
man?  Ik ken genoeg mannen en ik ben er een van hen. In de winter als mijn  
vrouw boos is, sluit ze me op het balkon.  
Er kwam een levendige discussie op  gang en in het kader van de emancipatie 
van de vrouw moet je ook denken aan het versterken van de  positie van de man. 
Sarita is voor iedereen en maakt geen onderscheid in geslacht of afkomst. 

Dagvz. Mw.mr Kaushilya Budhu Lall 
 
Dames en heren, 

U heeft een prachtige programmaboekje gehad en u zult erin lezen waar al die jaren stg. Sarita zich 
bezig mee heeft gehouden en ook met betrekking tot de versterking van de positie van de man. 
Dus voor vandaag, voordat ik de voordracht van de 5 power vrouwen ga aankondigen die gaan 
spreken hebben we aan het einde ook een powerman, t.w. prof. dr. Chan Choenni. 
Ik ga u aankondigen een voordracht van Mila Kisoendajal.  U kent haar,  zij was omroepster bij radio 
Haagstad en tegenwoordig is ze omroepster bij radio Sunrise. 
Zij gaat met een aantal vrouwen van Sarita hun voordracht doen met de zes letters van SARITA, zal 
elke dame per letter activiteiten van Sarita verwoorden.  
Vol trots kondigt ze aan: Anita ,Chandra,Sheila,Bea, Lata en Seema elk met een letter in de hand 
Voordracht  naam S A R I T A ; De activiteiten worden verwoord met de letters 

S = Samenwerken met  verschillende sociaal,     
maatschappelijke en culturele organisaties en instellingen  

A = Assertiviteits training en vrouwen  in hun kracht 
zetten     
R =  Redzaamheid; werken naar zelfstandigheid; Bij Radio  
       Sangam vrouwen   programma’s presenteren en 
       luisteraars weg wijs maken in de samenleving,  
       reizen organiseren naar binnen en buitenland 
I  =  Initiatieven durven nemen en werken naar 
       zelfvertrouwen            
T =  Talenten ontwikkelen en onderhouden   
A =  Accepteren ; accepteer je zelf met al je gebreken en zo 
       wordt je een beter mens  (  
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Officiële opening 

We gaan nu eigenlijk over tot de officiële opening van het lustrum en in ons midden hebben we de 

directeur van het stadsdeelkantoor Segbroek, mevr. Annette de Graaf. Het woord is aan u! 

Namaste, Namaskar, mevr. de voorzitter Henna Mathura en alle andere vrijwilligers van Sarita. 

Ik moet zeggen dat ik heel snel moest opschrijven want ik heb nooit geweten dat Sarita bestond voor 
zulke mooie woorden als: Samenwerken, Assertiviteit, Redzaamheid, Initiatieven nemen, Talent 
ontwikkeling en het Accepteren zoals je zelf bent. 
 
Misschien is dat laatste het belangrijkste wat er is. 
want uit dat laatste komt eigenlijk alles voort. 
Als je je zelf kent ben je in staat om naar de ander toe 
te gaan en met elkaar je talenten te ontwikkelen, die je 
nodig hebt om je assertiever te voelen etc. 

    
                  
                    Annette de Graaf (Stadsdeel dir. Segbroek) 

M.a.w. het is een prachtige naam die al 25 jaar bestaat, een organisatie die voor Den Haag misschien 
ook voor het land veel betekend heeft. Dat zie ik ook in de emancipatie van de hindoestaan. 
    
Toen ik in de regen  hier naartoe fietste dacht ik bij mezelf wat ik deed toen ik 25 jaar was?   
Waar was u 25 jaar geleden, wat deed u toen en was het leven toen anders dan nu? 
25 jaar is lang, 25 jaar is kort. Want ook toen waren wij bezig met klimaat, en ook toen hadden we 
over emancipatie, assertiviteit. 
Aan de ene kant zie ik dat er heel veel verandert en aan de andere kant staat ons nog veel te doen. 
M.a.w. 25 jaar Sarita is zeker geen eindfeest van deze prachtige bloeiende organisatie. 
Er moeten nog vele jaren komen om ons gezamenlijke droom te verwezenlijken.  
Dus er liggen nog wat taken voor jullie, dingen die nog zullen volgen en er komen nieuwe  
ontwikkelingen op ons af.  
25 jaar geleden kreeg ik mijn eerste mail en nu communiceren we nog alleen maar per mail of App en 
doen we niks meer per post. Dat kun je  je niet voorstellen. 
Maar er komen heel veel ontwikkelingen op ons af waar jullie organisatie een antwoord op moet 
vinden, een gezicht daartoe moet geven. 
Ik heb gezien dat jullie veel activiteiten hebben gedaan rond gezondheid, energietransitie etc. wat 
ontzettend belangrijk is. 
 
Kortom wilt u als organisatie in een wereld staan die 
ontwikkelt, dan vraagt  dat ontzettend veel assertiviteit en 
alertheid van je organisatie.  
Het programma van vanmiddag geeft aan hoe jullie in de 
wereld wil staan, dat jullie door willen met elkaar maar dat 
jullie een beweging willen zijn voor vrouwen, met vrouwen en 
mannen en dat pleit voor jullie, want dat doen jullie goed. 
 

           Bas de Bruijn,werkzaam ,stadsdeelkantoor, 
           Henna Mathura, Chan Choenni en Pratima Singh 
 

Ik wil jullie daarom feliciteren met de 25 jaar die er is geweest en ik wil jullie uitnodigen om door te 
gaan in de 25 jaar die er nog komen. 
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Mila   Kisoendajal                                                                Kaushilya  Budhu Lall 

 
We hebben nu een presentatie van onze voorzitter Henna Mathura en zij gaat u vertellen over Sarita 
in de periode van 1994 tot 2021; dus over al die 25 jaren. 
Ik kan heel veel over haar vertellen maar in het programmaboekje heeft u haar levensloop en haar 
biografie kunnen lezen:  
dat ze trendzetter is voor mannenemancipatie, seksuele diversiteit, genderbeleid, huiselijk geweld, 
hoe gaan we om met tiener zwangerschap,  leven met andere culturen etc. 
Ze heeft ook een 2-talig radioprogramma om mensen wegwijs te maken over gezondheid,  en met 
nadruk over gezond eten, gezond leven en een gezonde geest in het lichaam. 
We hopen dat we over 25 jaar het 50-jarig bestaan mogen meemaken als we gezond leven en eten. 

 
Voordat ik Henna het woord geeft heeft Shiela Parta namens de Hindoe Ouderenbond iets leuks te 
overhandigen. Er wordt aan stg. Sarita een leuk aandenken geboden met de logo van Sarita. 
Zij bedankt Henna voor haar bijzondere bijdrage van  de oprichting van de stichting en voor de 
viering van 25 jaar Sarita. 
En voor nu geef ik het woord aan de voorzitter van stg. Sarita mevr. Henna Mathura. 
Ze geeft in vogelvlucht een diapresentatie over de activiteiten , thema’s gedurende 25 jaar . 
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Voorzitter Henna Mathura-Dewkinandan 

Goede middag dames en heren, familie , vrienden en vriendinnen, bedankt voor uw komst. 

Welkom allen in het Theater De Nieuwe Regentes. Ik wil ook speciaal  de 

sprekers bedanken, die vandaag  de invulling van het programma zullen 

verzorgen. Dat zijn mw. Annette de Graaf, stadsdeel directeur van 

Segbroek,dhr.Bas de Bruijn van het stadsdeelkantoor Segbroek, mw Nathaly 

Mercera, coördinator emancipatie en diversiteit bij Pep, mw.mr. Namita 

Mathura,prof.dr Chan Choenni, Mohnish Sharma MScBA ,mw. Santa Garib en 

onze dagvoorzitter mw.mr. Kaushilya Budhu Lall. 

Ik ben Henna Mathura- Dewkinandan; heb een onderwijsachtergrond als 

leerkracht basisonderwijs, docent voorgezet onderwijs, Volwasseneducatie, 

Projectleider volwassen educatie in de Krachtwijk Escamp en docent MBO Zorg en Welzijn. 

 

Hoe is stichting Sarita van de grond gekomen.  

Ik neem u mee naar de tijd waar het nog al roerig was. Gaat u mee? 

Het was de periode na de onafhankelijkheid van Suriname. Om precies te zijn  rond 1990 kwamen  er 

veel Hindoestaanse Surinamers in Den Haag wonen. Daarvoor werden zij eerst opgevangen op 

verschillende  locaties in opvangcentra in het zuiden, oosten, westen en in het noorden i.v.m. het 

spreidingsbeleid van de overheid. 

Een groot deel voelde zich niet gelukkig in die regio’s. Zo kwamen ze in Den Haag te wonen waar er 

veel herkenning voor hen was z.a. groenten, fruit,  hindostaanse tempels, hindostaanse radio zenders 

in de eigen taal. 

Maar zij moesten ook wegwijs gemaakt worden in de Nederlandse samenleving Normen en waarden  

zijn anders dan in het thuisland. 

Ik werkte toen in de Schilderswijk als leerkracht op de Ireneschool. Daar was  ik ook 

schoolcontactpersoon van Surinaamse en Antilliaanse kinderen en van hun ouders. Als 

contactpersoon had ik weinig uren voor hen en zo ben ik met een werkgroep begonnen. Heb 

verschillende projecten ontwikkeld waar de ouders van de kinderen tegen aan liepen. Na schooltijd 

,in de weekenden en in de school vakanties werden zij opgevangen in een buurthuis, waar we 

informaties gaven en trainingen  z.a. assertiviteit ,taboeonderwerpen, gewaagde thema’s, huiselijk 

geweld en ouder participatie, Informatie over het onderwijs in Nederland z.a. betrokkenheid van de 

ouders in de ouderraad, medezeggenschapraad, zodat ze mee konden participeren. Ik organiseerde 

op school voor de ouders huiswerk begeleiding samen met de kinderen. 

In die periode hebben we als werkgroep ook trainingen gevolgd bij  de verschillende instellingen over 

besturen en wat nodig was om een goede bestuurder te worden. We organiseerden thema’s als :  

 Opvoeden en leven in 2 en meerdere culturen, om meer te leren hoe om te gaan in bepaalde 

situaties en dat je vooral je zelf moet zijn anders raak je in verwarring. Later kun je je keuze maken 

wat goed voor jou is. Cultuur uitwisseling leerden we elkaars cultuur en overeenkomsten kennen. 

Dat waren prachtige thema’s z.a. onze zeden en gewoonten ,klederdrachten tonen, eten, dansen en 

in dialoog gaan. Zo ontstonden er mooie projecten z.a. excursie naar instellingen , waar je verder 

informatie kon winnen. Zo maakten we hen weg wijs in Den Haag. 
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We werden toen benaderd  door een zekere heer Narin Manoesingh om samen met hem te werken. 

Hij was coördinator van een opvang project voor Hindoestaanse vrouwen, die hulp en aandacht 

nodig hadden.  We zijn in zee met hem gegaan en we hebben mooie projecten ontwikkeld en 

georganiseerd. Hij wilde graag een naam voor de werkgroep. Dat was ons huiswerk. Bij de volgende 

bijeenkomst was ik de  enige met een naam nl. Sarita. De naam werd goed gekeurd. 

Na 6 maanden liep het  contract af van de projectleider. Zo gingen wij verder met de groep door als 

Sarita en in 1994 was het een feit. We maakten een stichting  voor vrouwen, stichting 

vrouwenorganisatie Sarita en zij  is nu 27 jaar, maar vanwege de corona vieren we een verlate 25 jaar 

en die zal blijven stromen. 

Betekenis 

Sarita betekent , een snelstromende rivier , zoals een rivier alles en een ieder van water voorziet, zo 

heeft de stichting als missie om aan een ieder hulp en ondersteuning te bieden, of doorverwijzen 

naar instanties. Deze genoemde  kenmerken zijn zichtbaar in onze werkwijze. 

Een rivier blijft altijd stromen en is niet statisch, wel dynamisch.  
En zo is ook de werkwijze van St. Sarita.  
 

Oude logo      Nieuwe logo 

     

 

 

 

 

 

Email: info@stichtingsarita.nl 

Website: www. stichtingsarita.nl 

 

 

Wat doet Sarita 
Stichting Sarita  zet vrouwen en jonge vrouwen en jonge moeders in hun kracht door het weg werken 
van belemmeringen, trauma’s en worden weerbaar gemaakt. Ze werken aan hun persoonlijke 
ontwikkeling en ontdekken hun  talenten en door weerbaarheidstraining krijgen zij hun 
zelfvertrouwen. 
We zorgen voor veiligheid met betrekking tot de verschillende vormen van geweld o.a. Huiselijk 
geweld, seksueel geweld,  seksuele intimidatie en eerwraak. 
 
Economische zelfstandigheid voor de vrouw schept ruimte voor persoonlijke en maatschappelijke 
ontwikkeling. Indien nodig worden ze verder begeleid naar educatie, of vrijwilligerswerk, zodat ze 
niet in een isolement raken.  

mailto:info@stichtingsarita.nl
http://www.stichtingsarita.nl/
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Sarita organiseert activiteiten om het bewustwordingsproces te ontwikkelen  
Om te komen tot een positief zelfbeeld 
We werken aan gezondheidsprogramma’s, sport en bewegen, yoga, mindfulness. 
We maken educatieve uitstapjes o.a. Corpus, musea 
Sociaal - maatschappelijke en gezondheidsprogramma’s bij Radio Sangam. 
 

   

Bijeenkomst   mannenemancipatie   Opvoeden in 2 culturen 

 

 

 

 

 

 

Weerbaarheidstraining             Persoonlijkheidstraining 
 
 
 
 
 

 

 

 

Thema: Seksuele diversiteit        Interreligieuze dag met verschillende culturen 
 

  

  

 

 
. 
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Wat hebben we bereikt  

We hebben diversiteit en participatie  bereikt en empowerment bij senioren  
We zijn de trendzetters van bespreekbaar maken van huiselijk geweld, mannenemancipatie, seksuele 
diversiteit, LHBT-I , eenzaamheid, inclusie en duurzaamheid. 
 
Vanaf het begin werkten we met verschillende culturele groepen . Wat we gemeen hebben is dat de 
basis om onze activiteiten te organiseren. We delen kennis met elkaar. En als je elkaar beter kent dan 
zie je dat er haast niet zoveel verschillen zijn. Het enige verschil is de taal  en je eigen identiteit. We 
werden door deze aanpak  genomineerd voor de Humanistische prijs. 
 
Met vrouwendag weerden we de mannen niet. Ze mochten ook de workshops bezoeken , z.a. 
Djembé, salsa dansen, portretten maken en meedoen aan de dialogen. Zonder mannen lukt de 
emancipatie niet. We moeten het Samen doen en zo wordt de man bewust van zijn eigen 
emancipatie proces. 
 

Duurzaamheid: zuinig met energie en water  Energie transitie   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Eerste optreden van Stichting Sarita in 
1994 inVolksbuurt museum. 
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Wat is onze toekomstvisie 
 
Elke vrouw  ontwikkelt zich op haar eigen manier en investeert in eigen tempo op de vaardigheden 
waar ze interesse in heeft.. M.a.w. we blijven investeren in de kracht van de vrouw, want er is nog 
veel om in te halen. Denk aan huiselijk geweld, veiligheid en de overbelasting. 
Meer aandacht besteden aan duurzaamheid door klimaatverandering, energie transitie, van het gas 
af, inductie koken. Meer aandacht aan diversiteit en inclusie 
 

Dialoog Eenzaamheid 
      Dialoog tijdens de corona 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wekelijkse Radio programma   Thema: Orgaan en weefsel donatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificaatuitreiking Training  Huiselijk Geweld 
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Stichting Sarita heeft voor haar maatschappelijk verdiensten  in de persoon  van Henna Mathura- 

Dewkinandan verschillende award, onderscheidingen en erkenningen mogen ontvangen. 

 De Bijzondere Haagse speld voor gewaagde en bijzondere diensten 

 De Hilda v. Suylenburg prijs 

 Koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

 Humanistische prijs 

 De Shakhti award 

 Vermelding in de Top 100 invloedrijke en kleurrijke bestuurder 

 Eervolle vermelding Kartiniprijs 

 Eervolle vermelding Kartiniprijs 

 Award FOR Iconic Women Creating a better world for All-in New Delhi 

 Award Women of Decade in Community Leadership in Den Haag 

 Haags Award voor bijzondere projecten 

 
Koninklijke onderscheiding 
Ridder i n de Orde van Oranje Nassau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Women Economic Forum  
Award uitreining in New Delhi   Uitreiking Hilda v Suylenburgprijs 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Uitreiking Bijzondere Haagse Speld voor  
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gewaagde thema’s. 
   
 
 
  
 
 
 
 

 
De dagvoorzitter bedankt Henna voor de prachtige presentie van Sarita in de afgelopen 25 jaar. 
We noemen dat “ taking a  trip down memory lane”.  

 

Onze samenwerkende partners zijn : Pep Den Haag, Gemeente Den Haag, Fonds 1818, 
Indigo, Stichting Vooral, ons nieuwste project MUMS AT WORK voor migranten moeders ,buurt 

apotheek 

We werken ook met stagiaires van de Haagse Hogeschool en MBO studenten 

Binnenkort hebben we een stagiaire uit Antwerpen 
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Versterk je veerkracht door sport en yoga door Namita Mathura 

Dan komen we nu aan onze volgende spreekster en dat is niemand anders dan Mr. Namita Mathura, 

u zult wel begrijpen aan wie ze gelieerd is. 

 
Tijdens deze talk is uitgelegd wat veerkracht is en hoe je dit 

kunt versterken. Iedereen heeft te maken met alledaagse 

uitdagingen zoals bijvoorbeeld de dood, ziekte, ongeval, 

echtscheiding of baanverlies. Bij veerkracht gaat het om het 

terug veren uit stressvolle  

           Mw .mr Namita Mathura 

situaties. Dit betekent niet dat iemand die veerkrachtig is niet 

door moeilijke situaties gaat of leed ervaart. Veerkracht is het 

vermogen om je gedrag, gedachten en je handelingen aan te 

passen, zodat je je veerkracht kunt trainen. De tools van 1) een 

gemeenschap om je heen hebben met oprechte mensen, 2) goed voor jezelf zorgen, 3) doelen stellen 

en 4) positieve gedachten hebben, werden nader besproken voor het versterken van je veerkracht. 

 Vervolgens is ingegaan op de urgentie van sporten. Door middel van kracht-en cardiotrainingen kan 

je je mindset veranderen, maar ook tijdens stressvolle momenten beter hiermee omgaan. Doordat je 

hartslag hoog is tijdens kracht-en cardiotrainingen, leert je lichaam om de hartslag te reguleren 

onder gezonde stress en bij nare stressvolle situaties. Daarnaast geeft het zelfvertrouwen en dankzij 

de geluk hormonen creëert het ook een geluksgevoel waardoor je je lekkerder in je vel voelt. 

Daarna is ingegaan op de aspecten van yoga die zorgen voor evenwichtigheid in je leven. Hierbij is 

stilgestaan bij de yogafilosofie van Patanjali waarbij onder andere meditatie en zelfonderzoek als 

voorbeelden werden genoemd. Zelfonderzoek is van essentieel belang om je innerlijke kracht te 

vinden. Vanuit deze kracht kun je je eigen veerkracht namelijk ook versterken. 

Afsluitend werd de boodschap meegegeven om je eigen levensdoel te vinden, zodat je vanuit je hart/ 

kern kunt leven.  
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Prof. Dr. Chan E.S. Choenni Een eerbetoon aan de Hindostaanse contractarbeidsters 

Aan mij de eer om de laatste spreker van vandaag aan te kondigen en dat is niemand anders dan een 
powerman prof.dr. Chan Choennie. 
 
Hij gaat zo meteen hebben over de hindoestaanse arbeiders een eerbetoon aan destijds krachtige 
vrouwen. We weten ook dat als hij eenmaal aan het woord en heeft over sterke vrouwen dan is weet 
hij  niet te ophouden is, maar ik houd hem bij de les.   
Chan, aan u de eer. 
 

Kandhe phar pustak leke chala mein 

Ab kiyo na khere main guman 

 Ikh pahlre me laxmi bi sohe dhudje me bhagwan  

Tere itihase he bhage mahan 

 

 Dames en Heren, Bahino aur Bhajo, 

Middels dit liedje breng ik hulde aan de Hindostaanse contractarbeidsters. Ik zal het vrij vertalen: 

Ik heb dit boekje op mijn schouders meegenomen; waarom mag ik niet trots zijn; aan de ene kant 
word ik ondersteund door de godin Laxmi en aan de ander kant door Bhagwan (God). Jouw 
geschiedenis immers  is zeer imposant.  
 Wat is zo imposant aan de geschiedenis van de Hindostaanse contractarbeidsters? Dat heb ik 
opgeschreven in dit handzame boekje van 50 bladzijden. Er zijn ook mooie historische foto’s in 
opgenomen. Het boekje is een eerbetoon aan deze moedige en veerkrachtige vrouwen.   
 
Wie waren deze  Hindostaanse contractarbeidsters?    
Vrouwen vormden een minderheid van de arbeiders uit India die tussen 1873-1916 naar Suriname 
kwamen om tijdelijk te werken. Zij hadden  een arbeidscontract met recht op gratis terugkeer. 
Minder dan een derde van deze 34.304 Hindostaanse contractarbeiders was vrouw. Wij noemen 
deze vrouwen contractarbeidsters, ofschoon zij na één contracttermijn (van 5 jaar) of twee 
contracttermijnen (totaal tien jaar) feitelijk geen contractarbeidsters meer waren. 
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Zij waren daarna vrij (khula) of beter gezegd: zij hadden hun arbeidscontract uitgediend en waren 
dus uitgediende contractarbeidsters. Zij hebben dan ook voor het grootste deel van hun leven geen 
contractarbeid verricht! Gemakshalve wordt niettemin de term Hindostaanse contractarbeidsters 
gehanteerd voor deze groepen. En ook om hen te onderscheiden van hun vrouwelijke nakomelingen: 
namelijk de Hindostaanse  vrouwen geboren in Suriname.   
 
De vrouwen die naar Suriname emigreerden hadden specifieke kenmerken die verband hielden met 
hun rekrutering in India. Omdat het lastiger was om vrouwen te werven dan mannen was de premie 
voor elke geworven vrouw voor Suriname hoger dan voor een man. Voor vrouwen werd aan de 
subagent die legale wervers in dienst had 35 roepies betaald door het Suriname Agentschap; voor 
mannen was dat 25 roepies. Toen was een roepie gelijk aan 80 cent in Nederlands geld. Overigens 
betaalde het Suriname Agentschap -zetelend in de havenstad Calcutta onder leiding van een 
Emigratieagent- vergeleken met andere koloniën een van de hoogste premies voor immigranten die 
bereid waren naar Suriname te vertrekken. De subagent betaalde het bedrag aan de legale werver 
pas nadat de immigranten die waren aangekomen in het Surinamedepot in Calcutta, daadwerkelijk 
bereid waren te vertrekken naar Suriname. De legale wervers maakten ook gebruik van illegale 
wervers, onder wie de zogeheten arkathiyá’s die het leven in de koloniën vaak als rooskleuriger 
voorspiegelden en soms immigranten hebben misleid. Sommige illegale wervers vertelden ten 
onrechte dat de vrouwen als dienstmeisjes zouden werken of dat ze geen werk als plantagearbeider 
hoefden te doen. Zij adviseerden hen zelfs om zich onder valse namen en als arbeiders of 
landbouwers in te schrijven. Veel vrouwen die voor Suriname werden gerekruteerd waren geen 
landbouwers/landarbeiders; zij hadden andere beroepen.  
 
Respectabele redenen  
Het merendeel van deze Indiase vrouwen had respectabele redenen om bewust te emigreren. Zo 
kozen arme vrouwen en degenen die hun echtgenoten en soms kinderen hadden verloren tijdens 
rampen zoals stormen, overstromingen en ernstige droogteperioden die ellende en vaak ook honger 
veroorzaakten, ervoor om te emigreren. Ook hadden weduwen toentertijd in India een zwaar leven. 
Dikwijls werden zij verstoten door hun (schoon)familie en gediscrimineerd; velen besloten dan ook 
om te emigreren. Anderen hadden relaties die in India vaak niet werden geaccepteerd, zoals relaties 
met een partner behorende tot een andere kaste of religieuze stroming. Ik geef een voorbeeld van  
een bijzonder geval.  Een moslimvrouw die hindoe was geworden omdat zij was getrouwd met een 
hindoeman.  
Zij praktiseerde echter in het geheim nog steeds het islamitische geloof. Zij deed stiekem dagelijks 
haar namaaz (gebeden). Toen haar schoonmoeder hierachter kwam begon zij haar te slaan en 
onderdrukte haar. Zij besloot met haar man en haar drie zonen in het geheim te vluchten. Zij werden 
voor Suriname gerekruteerd. Maar in de haast konden ze het geld (munten) dat ze gespaard hadden 
niet meenemen. Het was begraven in de keuken. De echtgenoot ging terug om het geld op te halen, 
maar keerde niet terug bij hen. Zij kwam alleen met haar zonen in Calcutta aan. Deze vrouw 
emigreerde naar Suriname. In Suriname werd ze een vrome moslima en een matriarch. Zij werd later 
een zakenvrouw in Suriname en had een beter leven dan in India. Zij gaf haar zonen islamitische 
namen en deze namen werden later familienamen. Deze zonen werden de stamvaders van drie grote 
moslimfamilies in Suriname. 
De overgrote meerderheid van de vrouwen die vertrok uit India is dan ook niet misleid (bharmái 
deis). Het verhaal dat men naar het heilige land van Rama (Sri Ram Desh) was gegaan, omdat men 
daar uit gouden borden zou eten werd door velen achteraf als rationalisatie gebruikt van hun 
emigratie. Voor een heel kleine groep gold het wel als emigratiereden. Meestal was er informatie 
over de koloniën beschikbaar; vooral na 1873. Er waren toen al teruggekeerden uit de koloniën in 
India en er werd geld gestuurd uit de koloniën. Ofschoon er ook (negatieve) propaganda tegen 
emigratie was, kozen deze vrouwen niettemin om te vertrekken op zoek naar een beter leven buiten 
India. 
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Slechts een derde van deze  vrouwen was getrouwd. Tweede derde waren alleenstaanden. Een 
derde werd na rekrutering ‘getrouwd’. Dat gebeurde in  India in de hoofddepot te Calcutta of  na 
aankomst in Suriname in het zogeheten koeliedepot in Paramaribo. Enkele vrouwen zijn vrijgekocht 
door Hindostaanse mannen in Suriname. Deze mannen betaalden de  rekruterings- en 
transportkosten; dat was ongeveer 300 gulden. De agent-generaal der Immigratie in Suriname 
stimuleerde ‘huwelijken’ van alleenstaande vrouwen, voordat zij werden toegewezen aan de 
plantages. Alleenstaande vrouwen op de plantages betekende namelijk vaak problemen met 
alleenstaande mannen vanwege het heersende vrouwentekort. De overige alleenstaanden -ongeveer  
een derde- kregen een relatie op de plantage. Vanwege het tekort aan vrouwen waren zij veel 
gevraagd als partner: sommigen hadden twee manlijke partner en enkelen zelfs drie.  
 
Assertieve vrouwen  
Over het algemeen waren de Hindostaanse contractarbeidsters assertieve vrouwen. Dat  waren 
meestal de weduwen of de vrijgevochten vrouwen.  Er zijn ook danseressen en voormalige  
prostituees naar Suriname gemigreerd. Dat moeten wij erkennen en ons allerminst voor schamen.  
Naar Australië  zijn bijvoorbeeld grote groepen prostituees en criminelen overgebracht. Hun 
nakomelingen zijn brave burgers geworden die hoge positie als arts, bestuurder of professor hebben 
bereikt. Het waren immers de omstandigheden toentertijd waardoor zij in England in de prostitutie 
en criminaliteit waren terechtgekomen. Dat geldt ook voor deze vrouwen uit India. Als de 
omstandigheden veranderden door vestiging in een ander land zien we dat vooral hun nakomelingen 
de kansen die er zijn pakken en vooruitkomen. Informanten gaven tegenover mij toe wel gehoord te 
hebben dat alleenstaande Hindostaanse mannen naar prostituees gingen. Er waren enkele bekende 
prostituees. De informanten noemden namen die ze van hun moeders hadden gehoord. Een van hen 
was de danseres en moslima Allarakhi. Volgens de bekende contractarbeider Rahman Khan die een 
ooggetuigenverslag heeft geschreven over de contracttijd, besloot Allarakhi in de jaren dertig in 
Suriname om hindoe te worden (shuddi). Pogingen om moslims zich tot hindoes te laten bekeren en 
omgekeerd leidden in de jaren dertig tot spanningen tussen beide groepen in Suriname. Vóór die tijd 
had men in grote harmonie samengeleefd. Sommige mannen dwongen overigens zelfs hun eigen 
vrouwen tot prostitutie. 
 
Sterke positie 
Veel Hindostaanse contractarbeidsters hadden als gevolg van het vrouwentekort een sterke positie 
ten opzichte van de Hindostaanse mannen verworven; niettemin werden zij meestal driedubbel 
belast. Zij werkten (buitenshuis) om geld te verdienen, zorgden voor hun partner of echtgenoot en 
voor de kinderen én zij waren verantwoordelijk voor het huishouden. Deze Hindostaanse vrouwen 
stonden ’s morgens heel vroeg op om het eten klaar te maken alvorens naar hun werk te gaan. Na 
hun werk keerden zij terug naar huis om het eten te bereiden, om alle taken van het huishouden te 
verrichten en vaak ook om voor de kinderen te zorgen. Het gemiddelde loon was 40 cent per dag 
voor vrouwen tegen 60 cent per dag voor mannen, omdat het werk van de vrouwen als fysiek minder 
zwaar werd beschouwd. Hoewel de lonen voor vrouwen laag waren was het toch een veel beter 
inkomen dan in India, namelijk 8 anná’s (stuivers) per dag tegen 1 of 2 anná’s in India. Dit 
verhoudingsgewijs veel hogere loon was ook een motivatie om de kansen die in Suriname waren te 
pakken. De contractarbeidsters hadden bovendien de eerste drie maanden recht op 
voedselrantsoenen. Ook was er gedurende de contractperiode gratis huisvesting, gratis medische 
hulp en gratis drinkwater. Doorgaans kregen zij tijdens de contractperiode een stukje land van 1.000 
vierkante meter (20 × 50 m) dat zij konden bewerken. Ze verbouwden groenten en sommigen 
hielden pluimvee en koeien, niet alleen voor eigen gebruik maar ook om wat extra geld te verdienen 
via verkoop. Na hun contractperiode bleven zij werken om geld te verdienen; vaak als verkoopsters 
van landbouwproducten. Door hun zuinige levensstijl konden velen geld sparen. Deze vrouwen 
waren zeer ijverig en hebben heel hard gewerkt om vooruit te komen. De meeste 
contractarbeidsters hadden dus agency. Met agency wordt bedoeld dat zij de competentie hadden 
om ondanks de beperkende omstandigheden een eigen toekomst voor zichzelf uit te stippelen. Velen 
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verdienden dan ook geld met de productie en verkoop van landbouw- en zuivelproducten. Ze 
investeerden hun spaargeld in juwelen. Sommigen stuurden geld naar hun familie in India. 
Het tekort aan Hindostaanse vrouwen en de afkeer van Hindostaanse mannen om te trouwen of 
seksuele relaties te hebben buiten de Hindostaanse groep leidden toentertijd tot een versterking van 
de onderhandelingspositie van Hindostaanse vrouwen ten opzichte van de Hindostaanse mannen. 
Het gevolg was dat de alleenstaande vrouwen i.c. weduwen makkelijk een mannelijke partner 
konden vinden en zelfs een relatie konden beëindigen en een andere partner konden kiezen. Veel 
alleenstaande contractarbeidsters kozen in Suriname meestal mannen die hen konden beschermen. 
Vaak eisten zij tevens een vorm van compensatie voor het aangaan van deze relatie, bijvoorbeeld in 
de vorm van juwelen. In Suriname verwierven ze ook meer vrijheid dan in India en namen zij deel aan 
het openbare leven. Zij spraken bijvoorbeeld als verkoopsters Sranan met Creoolse mannen. 
Weduwen konden in Suriname hertrouwen en respect afdwingen. 
 
Andere gevolgen van het vrouwentekort 
Andere gevolgen van het tekort aan Hindostaanse vrouwen waren dat er interkaste huwelijken 
werden gesloten. Ook de huidskleur werd minder belangrijk evenals de religie bij de keuze van een 
partner. Lage kaste en verstoten vrouwen trouwden met midden en hoge kaste mannen en soms ook 
anderszins. Aldus verloor het kastensysteem het grootste deel van zijn basis in Suriname. Ik geef een 
persoonlijk voorbeeld over kaste en vermenging van huidskleur: 
De ouders van mijn (stief)Áji (paternale grootmoeder) Lali Gonesh waren Surju Maharaj en Jhoonia. 
Hij was Brahmaan (de hoogste kaste) en zij was Chamár (laagste kaste). Zij trouwden in 1908 
wettelijk; een huwelijk tussen een man van de hoogste kaste en vrouw van de laagste kaste dus. Dat 
was toen in India ondenkbaar. Meestal trouwden toen alleen degenen die voldoende geld hadden 
wettelijk. Men moest het zogeheten stempelgeld betalen voor de wettelijke stempel. Een van hun 
dochters, Lali Gonesh trouwde Mahashay Soekdew (latere familienaam Choenni) die Aggarwal 
bania (behorende tot de derde kaste) was. Mijn náni Pabitiri Sudhu was van de (hoge) Thakur kaste 
en trouwde met mijn náná Brijlal Narain die tot de middelkaste 
van Kurmi’s (landbouwers/groentekwekers) behoorde. Wanneer de mannen een lagere kaste hadden 
dan hun echtgenote betrof het toentertijd doorgaans gefortuneerde of voorname mannen. Wat 
betreft huidskleur geef ik ook een persoonlijk voorbeeld. Mijn parájá (paternale grootvader) was –
volgens overlevering; er zijn geen foto’s–  een breedgeschouderde lichtgekleurde man. Hij trouwde 
wettelijk met de eerdergenoemde Dulmatia in 1904, die een weduwe was en heel donkergekleurd en 
ook één jaar ouder. De vermenging van huidskleur was traceerbaar onder hun nakomelingen.  
De vermenging van huidskleur leidde tot gezinnen met kinderen van verschillende huidskleur. Soms 
werden vrouwen valselijk beschuldigd van overspel omdat de huidskleur van de baby niet 
overeenkwam met haar huidskleur of die van de echtgenoot, terwijl zij voorouders had (onzichtbaar 
voor hen die het niet wisten) met een andere huidskleur. Verder trouwden moslimmannen met 
hindoevrouwen, die vaak moslim werden. Conservatieve moslimvrouwen die de hijab (gesluierd 
waren) droegen of pardá hadden (afgezonderd van mannen moesten zijn) konden niet emigreren; zij 
werden niet gerekruteerd. Hindoeweduwen zijn opnieuw getrouwd en dat was toen in India 
welhaast ondenkbaar. 
 
Seksuele stress 
Een groep Hindostaanse mannen slaagde er niet in een Hindostaanse vrouwelijke partner of 
echtgenote te vinden. Zij bleven ongehuwd (muglisiyá) en eenzaam. Zij konden vaak de rol van oom 
spelen voor de kinderen op de plantages. Veel mannen ondervonden seksuele stress en sommigen 
gebruikten geweld tegen vrouwen. In het Archief van het immigratiedepartement zijn enkele 
gevallen van geweld toegepast door Hindostaanse mannen tegenover Hindostaanse vrouwen 
gedocumenteerd. Een daarvan gaat over de verkrachting van een jonge Hindostaanse vrouw door 
twee Hindostaanse mannen nadat zij haar, gewapend met knuppels hadden aangevallen en van haar 
juwelen beroofd. Omdat velen alleenstaand waren of geen uitgebreide familie in Suriname hadden, 
ontstonden er solidariteit en intense relaties tussen de Hindostaanse plantagebevolking. Deze gánv 



18 
 

ke nátá relaties waren zeer belangrijk. Anderen werden geaccepteerd als familie (palwár banáwe), 
bijvoorbeeld als broer of zus om onder meer de (huwelijks)rituelen uit te voeren. Kinderloze partners 
adopteerden kinderen en wezen. Door huwelijken binnen de Hindostaanse groep ontstonden nieuwe 
familiebanden. In de beginfase kon de identiteitsvorming van de Hindostanen worden gerelateerd 
aan de context van de aard van hun werk en de nieuwe sociale situatie die geheel anders was dan in 
India. Hoewel de cultuur gebaseerd was op het culturele erfgoed van India, ontwikkelde zich 
langzamerhand een eigen Hindostaanse cultuur zoals Baithak Gáná, een mix van Bhojpuri 
volksmuziek. Omdat de overgrote meerderheid van de Hindostaanse contractarbeiders in Suriname 
afkomstig was uit het westen van Bihar en het oosten van Uttar Pradesh, konden zij een 
gemeenschappelijke cultuur vormen. Vrouwen speelden wel een centrale rol in het behoud van die 
cultuur. Sommige feesten waren alleen voor vrouwen, zoals mátikor/matkorwá. De 
contractarbeidsters hadden vaak intensieve vriendschappen en bezochten elkaar regelmatig in het 
weekend; zaterdag en zondag was men – zoals eerder gezegd – tijdens de contractperiode vrij.  
 
Ijjat en matriarchen  
Wat opvalt is dat veel Hindostaanse contractarbeidsters onafhankelijk waren en wars van de notie 
van ijjat (eerbaarheid), die beperkingen oplegde aan de participatie van vrouwen in het openbare 
leven. Deze zeer zelfverzekerde en assertieve Hindostaanse vrouwen verdienden hun eigen inkomen, 
liepen vrij rond op straat, rookten en dronken zelfs alcohol. Veel Hindostaanse contractarbeidsters 
en hun dochters geboren vóór 1930 werden de matriarchen van grote gezinnen; in de zin dat zij 
leidinggaven aan hun uitgebreide familie. Opmerkelijk is dat zij vooral vanaf de jaren dertig toen er 
meer evenwicht in de getalsmatige man-vrouwverhouding ontstond en het cultureel conservatisme 
opkwam, hun dochters en kleindochters wel ijjat  oplegden. Dit deden zij om de eer van hun familie 
te bewaken. Hoewel velen in India en ook in Suriname door sommige gemeenschapsleiders als 
‘onfatsoenlijke’ vrouwen werden veracht, verwierven zij respect in hun uitgebreide familie. 
Opmerkelijk is echter dat vooral de Hindostaanse contractarbeidsters ten opzichte van hun dochters 
en kleindochters vanaf de jaren dertig meestal een zeer strenge houding ten toon hebben gespreid. 
De meesten eisten toen dat hun (schoon)dochters en kleindochters ijjatdár (eervol gedrag 
vertonend) werden en zich zedig gedroegen met alle beperkingen in het openbare leven. Zelf hielden 
deze matriarchen zich niet aan de ijjat normen. Zij bleven roken en deelnemen aan het openbare 
leven. Deze ijjat beweging kwam dus op gang toen er een evenwichtigere verhouding tussen mannen 
en vrouwen ontstond en de nationale religieuze organisaties werden opgericht. Naast progressieve 
organisaties werden ook conservatieve organisaties opgericht. Deze hadden een groot belang bij de 
heropleving van de ijjat, die vanaf de jaren dertig leidde tot onderdrukkende praktijken tegen 
vrouwen en het herstel van patriarchale verhoudingen. Toen het tekort aan Hindostaanse vrouwen 
verminderde, werd hun positie dus verzwakt en werden de onderdrukkende praktijken, zoals ijjat 
bachaw (het hoog houden van je eer) dominant.  
De ambivalente houding van veel Hindostaanse matriarchen kan worden verklaard. Door 
omstandigheden in India en soms ook in Suriname werden zij als minder respectvol beschouwd. Dit 
gaf hen echter voldoende vrijheid om te werken en hun inkomen te verdienen. Zij konden zelf 
niet ijjatdár worden en besloten zij hun (schoon)dochters en kleindochters op te voeden 
tot ijjatdár gedrag. Toch werden deze matriarchen zelden bekritiseerd, maar gevreesd en 
gerespecteerd voor wat zij hadden bereikt. Deze matriarchen hadden uitgebreide families en deden 
hun best om de familie bijeen te houden en onderdrukten vaak hun schoondochters. Na verloop van 
tijd, vooral na de verstedelijking en vijftiger jaren begon echter de erosie van de uitgebreide 
Hindostaanse familie. 
 
IJver en vooruitgang  
De meerderheid van deze contractarbeidsters heeft de kansen die er in Suriname waren gepakt en 
heeft gaandeweg maatschappelijk vooruitgang geboekt. Hun ijver, doorzettingsvermogen en 
veerkracht hebben gezorgd voor vooruitgang van de Hindostaanse groep In Suriname. Velen werden 
zoals gezegd stammoeders van grote families. Zij hebben bijgedragen aan de grote bevolkingsgroei 
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van Hindostanen. Vaak gaven zij leiding aan de uitgebreide families en als matriarchen hebben zij ook 
gezorgd voor het behoud van de Hindostaanse cultuur. Het zij hierbij met nadruk vermeld dat een 
klein deel van de contractarbeidsters het niet heeft gered; dat mag niet worden vergeten! Zij zijn 
bezweken onder de moeilijke omstandigheden, maar de meerderheid was veerkrachtig; zij werden 
echte overlevers (‘survivors’). Zij hebben vergeleken met hun situatie in India een beter leven gehad 
in Suriname. Met hard werken en spaarzaamheid hebben zij zich opgebouwd. Zij hebben hun familie 
onderhouden en velen hebben ook anderen ondersteund. Benadrukt moet worden dat twee 
Hindostaanse vrouwen het Bharat Oeday respectievelijk het Mahatma Gandhi internaat hebben 
gesticht met hun vermogen waardoor verschillende Hindostaanse mannen hebben kunnen studeren 
en leiders van de Hindostaanse gemeenschap zijn geworden. 
 
Emancipatie  Hindostaanse vrouwen 
Pas in de jaren zestig begon de emancipatie van de Hindostaanse vrouwen. Het waren de  
kleindochters en achterkleindochters meestal wonend in Paramaribo die de opgelegde ijjat normen 
ter discussie stelden en zich ‘vrij’ begonnen te gedragen. Ik geef weer een persoonlijk voorbeeld:  
Mijn oudere zusters Koesma en Gharietje zaten in de jaren zestig op de deftige muloschool: de  C.R. 
Froweinschool van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG). Op deze school zaten er bijna geen 
Hindostanen. Mijn zusters waren eigenlijk al geëmancipeerd; zij droegen lange broeken en spraken 
ook met Creoolse jongens in het openbaar. Mijn vader was pandit en conservatieve Hindostanen 
klaagden over de verwestering van Hindostaanse meisjes.  Mijn vader vond echter een goed opleiding 
voor Hindostaanse meisjes zeer belangrijk. Ik moest de ijjat van mijn zusters bewaken, lieten bepaalde 
Hindostanen mij weten. Maar ik was toen al progressief en vond het juist prima wanneer 
Hindostaanse meisjes zich ‘modern’ gedroegen. De minirok kwam in de mode. Mijn zusters lazen in 
het tijdschrift Margriet dat Keizerin Farah Diba van Iran een rok van ‘’tien centimeters boven knie’ 
droeg. Op school  rolden zij dan ook meestal hun jurken op bij hun middel en het werd als het ware 
een minirok. Wanneer ze weer huiswaarts keerden werden de jurken weer uitgerold tot ongeveer de 
knie. Aan de ene kant waren Hindostanen trots op de ‘moderne meisjes’, maar aan de andere kant 
was er ook jaloezie. Toen mijn zus Koesma een badpak droeg tijdens het zwemmen op Blakawatra 
(een plek waar zogeheten excursies  naar toe gingen) bereikte het bericht en de roddel ons vrij snel. Ik 
weet niet welke Hindostaan helemaal  in Blakawatra is gaan piepen. Hindostaanse vrouwen werd 
toen bekritiseerd om het dragen van lange broeken, rijden op een mobylette of bromfiets en praten 
met vreemde mannen, maar deze veranderingen waren onontkoombaar.    
 Al met al hebben veel jongedames van Paramaribo in de jaren zestig een belangrijke rol gespeeld bij 
de emancipatie van Hindostaanse vrouwen in het toenmalige Suriname.  
Na de massale emigratie naar Nederland ontstond een versnelling in de emancipatie onder de 
Hindostaanse vrouwen. Zij pakten de kansen die er in Nederland waren. Veel vrouwen werkten 
buitenshuis, lieten hun haar kort knippen, droegen moderne kleding (lange broeken bijvoorbeeld), 
behaalden hun rijbewijs, dansten in het openbaar, de hoofddoek zakte af en werd een sjaal. De 
zogeheten onderdrukkende ijjat normen werden gaandeweg overboord gegooid.  
Mijn zus Gharietje was actief in de zogeheten vrouwenbeweging. Een oom die met vakantie 
Nederland bezocht merkte op: Waarom ben je bezig met een vrouwenbeweging. Hier rijden bijna alle 
vrouwen een auto (Kon vrouwenbeweging tu kare hai. Hija to bijna sab aurat auto chalawe hai).  
Conservatieve mannen zag de snelle emancipatie met lede ogen aan en er volgden veel 
echtscheidingen. Ik vroeg tijdens een onderzoek een oude gescheiden vrouw of zij misschien nog een 
manlijke partner zou nemen. “Nee, Betá. Hij komt dan hier op het bankstel zitten en baas spelen over 
de afstandsbediening van de t.v. En ik ga niet voor hem zorgen. Ik heb nu mijn vrijheid “, zo  liet zij mij 
gedecideerd weten.  
De emancipatie van Hindostaanse vrouwen in Nederland had ook invloed op de emancipatie in 
Suriname. Velen gingen met vakantie naar Suriname: maar nu  als geëmancipeerde vrouw. Hun 
gedrag werd gekopieerd door hun vrouwelijke familieleden en kennissen. Ook via de radio en 
televisie vond beïnvloeding plaats. De versnelling van de emancipatie mondde op termijn uit in het 
verschijnsel dat  Hindostaanse vrouwen gemiddeld beschouwd Hindostaanse mannen op bepaalde 
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terreinen voorbij streefden. Veel Hindostaanse mannen werden trouwens in Nederland 
schaduwfiguren en bleven op de achtergrond.  Hindostaanse mannen werden vaker dan 
Hindostaanse vrouwen geconfronteerd  met discriminatie. Wij zien dat bij de jongere generatie 
Hindostanen dat het gemiddelde  opleidingsniveau onder de vrouwen hoger is dan onder de 
mannen. Dat is trouwens ook in Suriname het geval. Een gevolg is dat het zogeheten 
vruchtbaarheidscijfer onder Hindostaanse vrouwen  is gedaald onder het reproductieniveau van 2,1.  
Vrouwen van 15-45 jaar behorende tot een bepaalde bevolkingsgroep moeten gemiddeld 2,1 
kinderen krijgen om de bevolkingsgroep numeriek stabiel te houden. Het vruchtbaarheidscijfer is 
echter onder Hindostaanse vrouwen in Nederland, maar ook in Suriname veel lager dan 2,1. Een 
bevolkingsgroep die bekend stond om een hoge bevolkingsgroei zal in de toekomst 
hoogstwaarschijnlijk krimpen.  
 

Tot slot 
Ik beveel u aan om dit boekje te lezen. Het kost slechts 5 euro en is gesponsord door Hindostaanse 
vrouwen. De uitgever Radjin Thakoerdin van Hindorama.com heeft het mooi opgemaakt.  Kanta 
Adhin en Eric Kastelein hebben redactionele adviezen gegeven. Dat hebben zij ook gedaan bij een 
ander boek dat onlangs is uitgebracht. De titel luidt: Geschiedenis van Hindostanen 1873-2015. In dit 
boek zijn  meer dan 250 foto’s opgenomen. Het is toegankelijk geschreven en kost  slechts 29,50 
euro. Ik heb ons eigen geld – dat is dus ook geld van mijn echtgenote Binarai Makhan-  als dhán (gift) 
gegeven om een mooi geïllustreerd boek over de Hindostaanse geschiedenis  uit te geven. Dat was 
mijn droom en dat is uitgekomen. Ik heb dit boek opgedragen aan mijn moeder Indrani-Alice Narain 
die overleed toen ik zes jaar was. Desondanks is het mij gelukt met ondersteuning en compassie van 
de gemeenschap  om vooruit te komen en de Hindostaanse geschiedenis vast te leggen.  
Ik feliciteer Stichting Sarita met hun 25-jarig jubileum: jullie vertegenwoordigen de kracht en het 
vooruitgangsstreven van Hindostaanse vrouwen in optima forma.  
Ik dank voor uw aandacht! 
 

Mohnish Sharma Mathura MScBA  

Voor een zanger en musicus is een 
optreden op een event van Stichting 
Sarita de unieke gelegenheid om 
voor een breed en gevarieerd 
publiek op te treden. In de 
afgelopen acht jaar hebben wij voor 
Sarita opgetreden op diverse 
locaties voor diverse doelgroepen.  
Deze variatie en diversiteit prikkelt 
ons om ons repertoire aan te passen 
aan de ambiance van de locatie, 
thema's en het publiek. 
Wij zijn Sarita dankbaar dat wij 

hebben mogen optreden voor alle sociale en economische lagen van de bevolking. Een publiek 
bestaande uit bevolkingsgroepen van diverse culturele, religieuze, etnische achtergronden, seksuele 
oriëntatie, leeftijden en sociale en economische klasse. 
De locaties waar Sarita haar events heeft georganiseerd varieert van buurthuizen en 
maatschappelijke instellingen tot en met theaters en congrescentra. 
Wij hebben Sarita ervaren als een trendsettende organisatie die de samenleving naar een hoger 
bewustzijnsniveau brengt door onderwerpen onder de aandacht te brengen die op dat moment 
nauwelijks en zelfs vandaag de dag nog onbespreekbaar zijn.  Wij zien de opvolging van deze thema's 
bij andere organisaties in het verleden en in het heden. Ik doel hier op geweld tegen mannen in het 
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gezin, communicatie in het gezin, maatschappelijke oriëntatie en participatie, sport, gezonde leef- en 
eetpatronen. De boodschap van harmonie, dankbaarheid, saamhorigheid, compassie, wederzijdse 
interesse en positieve mindset is de rode draad van al haar events. 
Wij danken Sarita voor deze kansen om voor zo een groot en gevarieerd publiek te spelen. 
Wij wensen namens Mirage Sarita veel succes toe in de komende jaren. 
Mohnish Sharma (Mirage) 
 

 

Muziekgroep Mirage  o.l.v. Mohnish Sharma, Ranveer Kesharie en  

Met de rest van de familie Mathura 

 

Henna Mathura en ook namens het bestuur sluiten we  de avond af met een dankwoord aan alle 

aanwezigen, alle vrijwilligers voor hun inzet , de uitmuntende sprekers en tenslotte de muziekgroep 

Mirage voor het welslagen van deze bijzondere dag.  
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Reactie 
Uit Hindorama  
Artikel geschreven door Kanta Adhin, redactrice van het landelijke blad Hindorama 
Vrouwenorganisatie Sarita heeft nog altijd een stromende missie 

25-jarig jubileum 

 
Bestuursleden Sarita: Esseline Bindraban, 
Henna Mathura (vz), Seema Mathura en 
Santa Garib 

Vrouwenorganisatie Sarita vierde onlangs 
haar 25-jarig jubileum. De organisatie zet zich 
in voor positieverbetering van vrouwen in de 
multiculturele samenleving in het algemeen 
en in het bijzonder in de Haagse samenleving 
waar er thans ook meer dan 170 nationa-
liteiten aanwezig zijn. De activiteiten van de 
organisatie richten zich onder meer op het 
ontwikkelen van een positief zelfbeeld van 
vrouwen en hen te stimuleren actief deel te 
nemen aan het maatschappelijke en 
economische leven. Zo worden er, 
bijvoorbeeld educatieve, sociale en culturele 
bijeenkomsten georganiseerd, alsook 
kadertrainingen en bewustwording 
activiteiten gegeven. Het Hindi 
woord Sarita betekent een snelstromende 
rivier. Zoals een rivier mensen, dieren en 
planten van water voorziet, zo heeft de 
stichting als missie om aan eenieder die dat 
nodig heeft hulp te bieden. 

 
Geen vrouwenemancipatie zonder mannen! 
Begonnen in de jaren ’90 van de vorige eeuw als 
een organisatie voor sociaal-maatschappelijke 
begeleiding van Hindostaanse vrouwen, heeft 
Sarita zich door de jaren heen ontwikkeld tot een 
volwaardige partner organisatie in Den Haag die 
zich op de kaart heeft gezet door onder meer 
trendzetter te zijn in het     
bespreekbaar maken van taboeonderwerpen als 
huiselijk geweld (inclusief tegen mannen), 
mannen emancipatie, seksuele diversiteit (LHBTI) 

Vrijwilligsters van Sarita 

en empowerment van senioren. Vanaf het begin realiseerde Sarita zich dat er geen sprake kan zijn 
van vrouwenemancipatie zonder ook de mannen te betrekken. Deze zijn dan ook altijd bewust 
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uitgenodigd mee te doen. Ook zijn er in toenemende mate contacten met andere culturele groepen 
om van elkaar te leren. In 2017 ontving Sarita een eervolle vermelding van de jury van de Kartiniprijs 
vanwege de bijzondere bijdrage aan de bevordering van een gelijkwaardige positie en een 
gelijkwaardige participatie van mannen en vrouwen in Den Haag. Voor de inclusieve aanpak werd de 
voorzitter van Sarita als bruggenbouwer naar diverse culturen in 2010 genomineerd voor de 
Humanistische Prijs Haaglanden. Ook ontving de organisatie tweemaal het Haags Keurmerk voor 
Vrijwilligersorganisaties. Dit is een erkenning dat het vrijwilligersbeleid op orde is en dat vrijwilligers 
hun taken met enthousiasme uitvoeren en dat hun inzet zodoende optimaal wordt benut. 

Viering 25-jarig jubileum in De Regentes, Den Haag 

Hoe  het begon 
De motor achter Sarita is voorzitter Henna 
Mathura-Dewkinandan die in de afgelopen 
periode voor haar inzet diverse prijzen heeft 
mogen ontvangen, zoals de Bijzondere 
Haagse Speld, de Hilda van Suylenburg prijs, 
Shakti Award, en ook koninklijk werd 
onderscheiden tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Zij zag de grote 
achterstanden van Hindostanen die in de 

jaren ‘70 van de vorige eeuw tijdens de grote verhuizing uit Suriname naar Nederland in Den Haag 
terechtkwamen. Vooral degenen die vanaf het Surinaamse platteland kwamen, waren nauwelijks 
gealfabetiseerd en moesten sociaal-maatschappelijk begeleid worden. Ze moesten de Nederlandse 
taal leren spreken en lezen en wegwijs worden gemaakt in de regelgeving en de normen en waarden 
van het nieuwe thuisland. Mathura werkte in die periode in de Haagse Schilderswijk als lerares, 
vertrouwenspersoon en schoolcontactpersoon voor Surinaamse en Antilliaanse kinderen. De ouders, 
met name de moeders kwamen op het spreekuur met hun eigen problemen: financiële problemen, 
problemen met de opvoeding van de kinderen, de cultuurschok waarmee zij te maken hadden.  
De kinderen kregen daardoor niet de nodige aandacht, waardoor zij niet goed konden meedoen in de 
klas. 
 
Dagvoorzitter Kaushilya Budhu Lall en spreekster Nathaly Mercera tijdens de viering. 

Mathura ontwikkelde programma’s voor de 
kinderen en de ouders, zodat zij op eigen 
niveau aan de slag konden. Ook werden ze 
geïnformeerd over het onderwijssysteem, 
ouderraad en medezeggenschapsraad en 
gemotiveerd tot actieve deelname. 
Daarnaast organiseerde zij voor de ouders 
trainingen over opvoeding van 
basisschoolkinderen, assertiviteit, taallessen 
en huiswerkbegeleiding. Zij en een aantal 
vriendinnen besloten samen een werkgroep 
voor vrouwen te beginnen en binnen een 
paar weken waren er vijftien vrouwen in 
begeleiding. Naar aanleiding van de 
gesprekken met de vrouwen organiseerde 

de werkgroep bijeenkomsten over sociaal-maatschappelijke en educatieve thema’s, zoals opvoeden 
in twee culturen, communicatie in het gezin, seksuele intimidatie, partnerkeuze, huiselijk geweld 
(lichamelijk en psychisch). Er werden ook educatieve uitstapjes gemaakt naar de gemeentelijke 



24 
 

instellingen, musea en bioscoop. En door korte reizen met de trein, tram en bus werd geleerd hoe 
het openbaar vervoer werkte. Samen met een agoog werden verdere programma’s en trainingen 
ontwikkeld. 

.Na een half jaar liep het contract van de agoog af, maar voor hij vertrok wilde hij een naam voor de 
werkgroep en vroeg iedereen om een 
toepasselijke naam te bedenken. Mathura 
herinnerde zich een dialoog tijdens haar Hindi 
lessen tussen Sar en Sarita, waarbij Sar 
opmerkte dat Sarita – als snelstromende rivier – 
altijd is voorzien van water en nooit stil staat. ‘Je 
doet goed werk, want je voorziet eenieder en 
alles van water. Ik kan dat niet, want als ik 
droogloop, kan ik niets meer betekenen.’ Toen 
Mathura de naam Sarita opperde met de uitleg 
erbij vond iedereen van de werkgroep dat de 
juiste naam.  

 

Archieffoto: Sarita ontvangt haar Haags 
Keurmerk. Ze hebben hun zaken goed op orde  

Om Sarita beter te kunnen organiseren, volgden de leden van de werkgroep bestuurstrainingen en 
trainingen over het verschil tussen stichting en vereniging, taken van bestuur en vrijwilligers etcetera. 
Zo is Vrouwenorganisatie Sarita ontstaan in 1990 en in 1994 officieel als stichting geregistreerd met 
als bestuursleden Henna Mathura-Dewkinandan (voorzitter), Dharmawatie Ghisai (secretaris), 
Sarodjenie Ramkisorsing (penningmeester) en Santa Garib (lid). De viering van het 25-jarig jubileum 
kon wegens omstandigheden niet in 2019 plaatsvinden en vond uiteindelijk op 31 oktober 2021 
plaats. Mathura en Garib zijn nog steeds als voorzitter en secretaris pijlers van de organisatie. 

 

 Een taart hoort erbij! 

Henna met haar man en 
steunpilaar de 
 heer Narain Mathura 
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Nieuwe uitdagingen 

In de afgelopen periode is er veel bereikt. Inmiddels heeft de Hindostaanse gemeenschap ook een 
behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Dat wil niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost en dat 
vrouwen geen begeleiding meer nodig hebben. Denk aan huiselijk geweld, veiligheid, lage lonen en 
overbelasting. Elke vrouw ontwikkelt zich op haar eigen manier en investeert op eigen tempo in de 
vaardigheden waar ze interesse in heeft. Sarita zal daarom blijven investeren in de kracht van de 
vrouw. Vrouwen- en mannenemancipatie hebben blijvende aandacht nodig. Met de opkomst van 
digitale en sociale media heeft Sarita zich ingezet om senioren te leren omgaan met internet, e-mail, 
tablet en smartphone, facebook, WhatsApp, video- gesprekken en dergelijke. Hierdoor gaat een 
wereld voor hen open met virtuele vrienden, terwijl ze ook regelmatig contact kunnen hebben met 
de kinderen en kleinkinderen. In deze tijd van corona is het extra belangrijk dat ouderen niet 
geïsoleerd raken. Sarita zal de komende periode meer aandacht besteden aan nieuwe thema’s zoals 
klimaatverandering en duurzaamheid, in het bijzonder energietransitie, van het gas af en 
gebruikmaken van andere energiebronnen. Daarnaast blijven diversiteit en inclusie belangrijke 
aandachtsgebieden. 

Stichting Sarita 

Regentesselaan 148 • Den Haag 

info@stichtingsarita.nl • www.stichtingsarita.nl 

REACTIE 

https://www.hindorama.com/vrouwenorganisatie-sarita-heeft-nog-altijd-een-stromende-missie/ 

 

Mijn hartelijke dank! 

 

 

 

  

mailto:%20redactie@hindorama.com
https://www.hindorama.com/vrouwenorganisatie-sarita-heeft-nog-altijd-een-stromende-missie/
https://www.hindorama.com/hindostaanse-contractarbeidsters-in-woord-en-beeld/
https://www.hindorama.com/hindostaanse-contractarbeidsters-in-woord-en-beeld/
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Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, leden, sympathisanten, 

inleiders, trainers, en workshopsleiders, die gedurende 25 jaar hun 

bijdrage geleverd hebben. Een bijzondere dank gaat uit naar Gemeente 

Den Haag, Fonds 1818 en het Oranje Fonds. Dit Zilveren lustrum is 

tot stand gekomen dank zij de financiële bijdrage van Gemeente Den 

Haag en Fonds 1818. 

 

Contact 
Bezoekadres/kantoor 
Regentesseplein 148 
2562 ET  Den Haag 
Email: info@stichtingsarita.nl 
Facebook: stichting vrouwenorganisatie Sarita 
www.stichtingsarita.nl 
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