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Hindostaanse ouderen in Nederland zijn gelukkig
In Nederland zijn er ruim 10.000 Hindostaanse ouderen (60-plussers). Zij
zijn afkomstig uit Suriname. Het grootste deel woont inmiddels zo’n dertig jaar in Nederland. Gedurende die periode hebben zij op hun manier
een bijdrage geleverd aan de samenleving en brengen hier nu hun oude
dag door. Uit het onderzoek “Hindostaanse ouderen in Nederland - Een
inventariserend onderzoek naar hun achtergronden, behoeften en welbevinden” dat is verricht door het dr. Jnan Adhin Instituut, blijkt dat voor de
meeste Hindostaanse ouderen Suriname nog een belangrijke plek in hun
leven inneemt. Zij hebben echter geen wens tot remigratie. Dit is in
tegenstelling tot het beeld dat vaak bestaat dat niet-autochtone ouderen
graag zouden willen terugkeren naar hun land van herkomst.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat Hindostaanse ouderen in Nederland
gelukkig en tevreden zijn. De meerderheid ondervindt geen grote problemen. Een kleine minderheid, minder dan een vijfde - dat is minder dan
20% - van de Hindostaanse ouderen, voelt zich eenzaam en minder gelukkig. Dit is veel minder dan bij autochtone ouderen het geval is; van hen
voelt ongeveer een derde deel (ongeveer 33%) zich eenzaam. Deze bevindingen met betrekking tot de Hindostaanse ouderen zijn opvallend, omdat
uit diverse gegevens de indruk ontstaat dat niet-autochtone ouderen in
westerse samenlevingen vaak niet gelukkig zijn. Ze zouden kwetsbaar
zijn en zich vaak ziek voelen.
“Ik dacht laatst nog: Als je ziet hoe de Hindostaanse ouderen nu genieten. Zij kaarten, ze spelen troefcall. Dat mocht vroeger niet. Vrouwen
en mannen kaarten soms samen, soms apart. Ik dacht: als ze in Suriname
zouden zijn, zouden ze rijst planten in de felle zon.” (82-jarige vrouw)
Waarom zijn Hindostaanse ouderen zo gelukkig en tevreden? Er blijken
diverse factoren een rol te spelen bij de geluksbeleving van deze groep
ouderen in de Nederlandse samenleving. Deze hebben vooral te maken
met hun maatschappelijke positie, hun eigen netwerk, het bestaan van bij
de eigen cultuur passende voorzieningen, eigen culturele en religieuze
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bezigheden en het feit dat zij hun geboorteland Suriname een goede plek
in hun leven kunnen geven. Om de positie van de Hindostaanse ouderen
beter te kunnen begrijpen, is het van belang iets meer te weten over hun
achtergrond.

Korte historische achtergrond
“Ik ben geboren op plantage Mariënburg, het platteland van Suriname.
Mijn vader was voorman en wij hadden later een winkel. Mijn ouders
kwamen uit Noord-India, uit de omgeving van de stad Kanpur. Mijn moeder was in India wees geworden en men heeft haar met mijn vader laten
trouwen. Met de trein - zij noemden de trein engine - waren ze naar
Calcutta gereisd en vandaar per schip naar Suriname. Een broer van mij
is als 5-jarig kind meegekomen uit India. Volgens mijn ouders waren er
veel doden op het schip. Zij kwamen als contractarbeiders in het koeliedepot in Paramaribo aan en werden op de suikerplantage Mariënburg
tewerkgesteld. Mijn ouders hebben verteld dat de reis heel zwaar was. Zij
waren bang voor de zee, kálá páni (zwart water). Zij spraken niet veel
over India.” (84-jarige vrouw)
De Hindostaanse ouderen zijn afkomstig uit Suriname. Suriname was
vroeger een kolonie van Nederland met een bloeiende plantagecultuur.
Producten, zoals suiker, koffie en cacao werden er verbouwd door slaven,
die de plantage-eigenaren uit Afrika lieten halen. In 1863 werd de slavernij afgeschaft. Daardoor ontstond een tekort aan arbeidskrachten op de
plantages. Om dit op te vangen werd met de Britse regering een overeenkomst gesloten om contractarbeiders uit de toenmalige Britse kolonie
Brits-Indië (nu India, Pakistan en Bangladesh) aan te stellen. Tussen 1873
en 1916 arriveerden met 64 scheepstransporten bijna 34.000 contractarbeiders met een vijfjarig arbeidscontract in Suriname. Na afloop van hun
contract vestigden ongeveer 22.000 zich voorgoed in Suriname. Ze kregen een stuk land en waren aanvankelijk vooral werkzaam als kleinlandbouwer. Gaandeweg bouwden deze Brits-Indiërs - later Hindostanen
genoemd - zich op tot de grootste en welvarendste bevolkingsgroep van
Achtergronden, behoeften en welbevinden
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Suriname en drongen door tot alle lagen van de samenleving. Dit gaf aanleiding tot spanningen met de Creolen (de afstammelingen van de slaven
uit Afrika), die tot eind jaren zestig de grootste bevolkingsgroep in
Suriname vormden.
Hoewel er tijdens en na de contracttijd sprake was van een achtergestelde positie van Hindostaanse vrouwen ten opzichte van mannen, was er
niettemin sprake van enige vrijheid en zelfstandigheid onder Hindostaanse vrouwen. Tijdens de contracttijd en ook daarna was de manvrouwverhouding ruwweg twee op één. In die tijd hadden sommige vrouwen zelfs twee mannelijke partners.
“Mijn náni (grootmoeder) had twee mannen. Er was veel respect tussen
de mannen onderling voor haar. Soms hadden twee broers samen een
vrouw. De vrouwen werden toen heel erg gerespecteerd, ook omdat er
minder vrouwen waren. De vrouwen maakten samen ook muziek en zongen en waren vrij. Van vrouwenonderdrukking was er toen nauwelijks
sprake. Vaak was er ruzie om vrouwen en ook zelfmoord onder mannen.”
(77-jarige man)
Hindostanen vormen in etnisch en cultureel opzicht een duidelijke herkenbare groep. Als etnische groep zijn zij herkenbaar aan hun Indiase, of
breder gesteld, Zuid-Aziatische trekken. Onder de Hindostanen bevinden
zich hindoes, moslims en christenen. Hindoes vormen met ongeveer 80%
weliswaar de grootste groep, maar met de term “Hindostanen” wordt dus
niet alleen op aanhangers van het hindoeïsme gedoeld. Tijdens de contracttijd en ook daarna waren de relaties tussen hindoes en moslims zeer
hecht. Hindostaanse ouderen hebben het er regelmatig over dat “hindoes
en moslims toen één waren.” Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de
twee religieuze gezindten uit elkaar te groeien. In cultureel opzicht hebben Hindostanen een sterke identiteit behouden, mede omdat ze kunnen
terugvallen op een eeuwenoude cultuur. De in Suriname ontstane taal
onder deze groep is gelieerd aan regionale talen in India en wordt
Sarnámi Hindustáni, kortweg Sarnámi, genoemd.
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De huidige generatie Hindostaanse ouderen in Nederland is kind of kleinkind, en in sommige gevallen achterkleinkind van de Hindostaanse contractarbeiders. Zij weten het een en ander af van het harde bestaan van de
Hindostaanse contractarbeiders en hebben zelf vaak ook zware tijden
doorgemaakt tijdens de sobere jaren dertig, veertig en vijftig in Suriname.
Daarnaast hebben zij de opkomende welvaart in de jaren zestig meegemaakt en ook de toenemende etnische spanningen tussen Creolen en
Hindostanen. Deze bereikten een hoogtepunt begin jaren zeventig toen de
toenmalige regering, die door Creoolse partijen werd gedomineerd, bekendmaakte dat Suriname in 1975 onafhankelijk van Nederland zou worden. Dit was aanleiding voor veel Hindostanen om naar Nederland te
emigreren. Daarbij verkochten zij vaak hun bezittingen voor een appel en
een ei. In Nederland moesten zij vaak weer van de grond af aan beginnen
om voor zichzelf en hun kinderen een goed bestaan op te bouwen.
“In november 1974, ben ik ook naar Nederland gekomen. Het was een
grote overgang en het was zwaar om je familie achter te laten en naar een
vreemd land te komen. Mijn vader leefde nog; mijn moeder was inmiddels overleden. Maar wij hadden gelukkig goede opvang en begeleiding,
anders was het heel moeilijk geweest. In oktober 1975 heb ik een baan bij
de PTT gevonden. Daarvoor leefden we van een uitkering. Op mijn 61ste ben ik met de VUT gegaan. Ik had een regeling met de PTT. Als ik
terugdenk aan mijn leven in Suriname, dan vind ik dat ik het heb getroffen dat ik mocht leren, al hadden mijn ouders het niet breed. Daarna heb
ik kunnen sparen om naar Nederland te komen, waar ik iets heb opgebouwd. Ik heb een huis gekocht en mijn kinderen laten studeren.”
(65-jarige man)
De verhalen van de Hindostaanse ouderen geven een pregnant beeld van
een stukje geschiedenis van Suriname en van hun ervaringen met twee vaak ingrijpende - migraties. Ter illustratie zijn in het boek “Hindostaanse
ouderen in Nederland” ook twaalf portretten van Hindostaanse oudere
opgenomen die de moeite waard zijn te lezen.
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Factoren die bijdragen tot geluksbeleving
Of ik gelukkig ben in Nederland? Je gedrag bepaalt je geluk!
De opvatting Je gedrag bepaalt je geluk, verwoord door een middelbaar
opgeleide Hindostaanse man, is illustratief voor de levensinstelling van
de meeste Hindostaanse ouderen in Nederland. Hindostanen nemen over
het algemeen zelf verantwoordelijkheid voor de situatie waarin zij verkeren en de positie die zij bereiken. Hindostanen hebben in Nederland grotendeels hun culturele identiteit behouden. Niet zelden worden zij op
grond van hun uiterlijk als Indiërs of Pakistani’s beschouwd. Hun Aziatische, in het bijzonder Indiase, culturele wortels hebben mede tot gevolg
dat zij zich relatief bescheiden opstellen in de samenlevingen waar zij in
terechtkomen en waar zij gaandeweg in structureel opzicht deel van gaan
uitmaken. Vanuit hun culturele achtergrond streven zij in het algemeen
naar harmonie met de omringende samenleving, stellen zij zich aanpassingsgericht op en willen de samenleving niet tot last zijn. Mede daardoor
zijn zij een relatief onopvallende en minder bekende groep in Nederland.
Meer dan de helft van de Hindostaanse ouderen is alleenstaand. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat alleenstaande Surinaamse ouderen vaak in een kwetsbare positie verkeren en
daardoor minder zelfredzaam zijn. Als specifiek naar de Hindostaanse
ouderen wordt gekeken, dan blijkt dit beeld niet zonder meer voor deze
groep Surinaamse ouderen te gelden. In het algemeen profiteren de
Hindostaanse ouderen mee van de algemene trend dat ouderen, of beter
gezegd, mensen in de huidige eeuw langer leven en langer gezond blijven;
dat zij door de gestegen welvaart een hoger inkomen hebben en dat zij door
de toegenomen communicatiemogelijkheden een hoger welbevinden hebben. De mobiele telefonie en de lage beltarieven vergemakkelijken ook
voor Hindostaanse ouderen het onderhouden van intensieve contacten en
het voorkomen van vereenzaming en eenzaamheid. Maar het gegeven dat
een groot deel van de huidige generatie Hindostaanse ouderen gelukkig is
in Nederland heeft ook te maken met een aantal factoren, waar hieronder
nader op wordt ingegaan.
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Maatschappelijke positie
De meerderheid van de Hindostaanse ouderen heeft geen hoog inkomen.
Veelal gaat het om een inkomen op minimumniveau. Maar men is meestal niet ontevreden. De meeste ouderen hebben vroeger sober geleefd en
die levensstijl hebben zij vaak behouden. Bovendien hebben zij geen
zorgtaken meer. Daarnaast hebben de Hindostaanse ouderen vaak geld
gespaard voor hun oude dag. Het relatief lage inkomen hangt samen met
het vrij lage opleidingsniveau. Een op de zes (ongeveer 17%) heeft geen
opleiding en bijna de helft is laagopgeleid. Van de Hindostaanse vrouwen
heeft bijna driekwart (75%) niet of nauwelijks onderwijs genoten, maar
de meesten hebben zich gaandeweg ontwikkeld en kunnen wel lezen en
vaak ook schrijven. Bijna alle ouderen beheersen de Nederlandse taal in
enige mate en zijn relatief goed op de hoogte van het reilen en zeilen en
de zeden en gewoonten van de Nederlandse samenleving. Dit ook, omdat
zij meestal beroepshalve hebben gewerkt. In dit opzicht hebben de
Hindostaanse ouderen in vergelijking met Turkse en Marokkaanse ouderen een betere maatschappelijke positie in Nederland. In het algemeen
wordt binnen de Hindostaanse gemeenschap erg veel waarde gehecht aan
zekerheid en materiële voorzieningen (een redelijk inkomen, goede huisvesting, goede opleiding). De ouderen kunnen veelal tevreden terugkijken op het leven in Nederland, omdat men zich heeft kunnen opbouwen
en de kinderen een goede scholing heeft kunnen bieden. Hun materiële
situatie is in ieder geval een grote verbetering ten opzichte van het sobere en vaak harde bestaan dat zij in Suriname hebben gekend. Men is daar
dankbaar voor.
“Dat de Hindostaanse ouderen meestal tevreden zijn met hun AOW-inkomen is niet vreemd. In Suriname zouden ze maar 125 Surinaamse dollars
per maand krijgen. Dat is niet meer dan 30 euro. Dat weten ze ook, want
ze hebben contact met Suriname.” (Voormalig ouderenwerker)
Eigen netwerk
De Hindostaanse ouderen hebben relatief veel kinderen en kleinkinderen
en kunnen daardoor terugvallen op een uitgebreid netwerk van familie.
Naast de van oudsher bestaande hechte banden met de familie, is er een
Achtergronden, behoeften en welbevinden
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netwerk ontstaan van Hindostaanse vrijwilligers die Hindostaanse ouderen ondersteunen. Daarnaast zijn er gaandeweg netwerken tussen Hindostaanse leeftijdgenoten ontstaan. Anders gezegd: Hindostaanse ouderen
hebben zowel intensieve verticale relaties (relaties met jongere generaties
in overeenstemming met hun oosterse achtergrond) als horizontale relaties (relaties met leeftijdgenoten in overeenstemming met de westerse
gebruiken). Omdat de Hindostaanse gemeenschap qua omvang niet bijzonder groot is, is er ook vanuit de Hindostaanse gemeenschap zicht op
en betrokkenheid bij Hindostaanse ouderen. Dit alles draagt ertoe bij dat
de meeste Hindostaanse ouderen, ook de grote groep van alleenstaanden,
niet sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Door het uitgebreide netwerk van
kinderen en kleinkinderen is er vaak ook voldoende mantelzorg, dat wil
zeggen zorg die mensen vrijwillig en informeel (dus niet beroepsmatig)
aan elkaar geven.
Bij de cultuur passende voorzieningen
Er zijn gaandeweg veel voorzieningen voor Hindostaanse ouderen in het
leven geroepen die passen bij hun culturele beleving. Deze zijn vaak door
inzet van vrijwilligers uit de Hindostaanse gemeenschap zelf tot stand
gekomen. De groepswonenprojecten - vaak exclusief voor Hindostanen en andere collectieve verbanden, zoals multiculturele ouderenzorgcomplexen, zorgen ervoor dat een eigen vertrouwde culturele omgeving ontstaat. Dit draagt in hoge mate bij tot het gevoel van tevredenheid op de
oude dag. In deze groepsverbanden kunnen de Hindostaanse ouderen
zelfstandig wonen. Terwijl men er vroeger vaak van uitging dat kinderen
hun ouders nooit “in een bejaardenhuis zouden stoppen”, blijkt nu slechts
3,5% van de Hindostaanse ouderen - dat is minder dan een op de vijfentwintig - bij kinderen in te wonen. Het is in de Hindostaanse gemeenschap gaandeweg geaccepteerd geraakt dat kinderen hun ouders niet in
huis nemen. Het bestaan van woonvoorzieningen die passen bij hun culturele beleving, heeft hier uiteraard ook mee te maken.
“Zij voelen zich hier thuis en zijn dankbaar. De gedachte bij Hindostanen
dat je je ouders niet naar een verzorgingstehuis zou brengen, maar zelf
zou verzorgen, is immers achterhaald. Ook de Hindostaanse ouderen wil12
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len hun kinderen niet belasten. Zij begrijpen dat hun kinderen werken en
het druk hebben. Bij de kinderen is inmiddels het besef ook doorgedrongen, dat wanneer je je ouders naar een verzorgingstehuis brengt, je geen
afstand van hen hebt genomen.” (Locatiemanager van multicultureel
woonzorgcentrum in Den Haag)
Cultuur- en religiebeleving
De Hindostaanse ouderen vinden voldoening binnen de eigen gemeenschap en cultuur. Dit blijkt uit de deelname aan gemeenschappelijke activiteiten, zoals religieuze/culturele bijeenkomsten, spelletjes en excursies.
Ook het vrijwilligerswerk vindt voornamelijk binnen de eigen gemeenschap plaats. Hierbij kan worden gedacht aan het geven van Hindi les, het
helpen organiseren van activiteiten in de mandir (hindoetempel) of moskee en het thuis houden van religieuze voorlees- of zangbijeenkomsten.
Een bijzondere tijdsbesteding van veel Hindostaanse ouderen wordt gevormd door de Indiase filmcultuur, Bollywood, die men de huiskamer kan
binnenhalen met zenders als Zee TV en B4U of door - goedkoop - video’s/
dvd’s te huren of te kopen. Vaak kijkt men, vooral de vrouwen, dagelijks
naar Indiase films, shows en soapseries. Dit doen zij meestal in familie-
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verband en/of met vriend(inn)en. Gegeven het feit dat voor velen vroeger
in Suriname een bioscoopkaartje nauwelijks te betalen was, ervaren zij
dit als een bijzonder genot op hun oude dag. Voorts is religiebeleving
voor de meeste Hindostaanse ouderen een belangrijke bron van zingeving. Ook al vinden velen dat hun religie in Nederland verwatert, is men
over het algemeen positief over de vrijheid en de mogelijkheden in
Nederland om de eigen religie te beleven.
Relatie met Suriname
Hoewel de meeste Hindostaanse ouderen nog een sterke verbondenheid
voelen met Suriname als herkomstland, heeft de meerderheid geen heimwee. Voor zover men heimwee heeft, betreft dit meer heimwee naar het
verleden. Vooral de eenheid en saamhorigheid onder de verschillende
bevolkingsgroepen wordt vaak geroemd, maar men beseft wel dat die
periode niet meer bestaat. Het verlangen naar Suriname wordt vaak opgevangen door pendelen, vakanties en (regelmatige) telefonische contacten
met geliefden aldaar. Daardoor is het niet verwonderlijk dat de meerderheid niet wil remigreren. Als die remigratiewens er wel is, wordt deze in
de meeste gevallen niet tot uitvoering gebracht, omdat niet aan de gestelde eisen kan worden voldaan (gezondheidszorg en uitkering op Nederlands niveau). De frustraties over Suriname - het gegeven dat het daar in
hun ogen nog steeds niet goed gaat wat betreft het bestuur en dat de
dienstverlening en gezondheidszorg daar te wensen over laten - zijn voor
een deel van de ouderen ook een belangrijke reden om zich in Nederland
gelukkig te voelen.
“Ik ga regelmatig met vakantie naar Suriname, maar ik zou niet willen
remigreren. Het land wordt geregeerd door mensen die geen enkele visie
hebben. Ik wil wel pendelen. Dus in Nederland wonen in verband met kinderen en kleinkinderen en dan om de paar maanden in Suriname. Ik zou
later wel in een ouderentehuis willen wonen, maar liefst geschoeid op
hindoeïstische basis. Bovenden moet het netjes zijn en je moet op niveau
kunnen wonen en worden verzorgd. Ik ga niet zomaar in een of ander verzorgingstehuis, waar er mensen zijn met wie je niet kunt communiceren.
De identiteit van Hindostanen moet men respecteren. Dat zegt ook een
14
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Europees verdrag. Men moet zijn cultuur kunnen beleven. Ook de taal
moet men kunnen behouden.” (84-jarige man)

Integratiepositie
Als wordt gekeken naar de grote gerichtheid van de Hindostaanse ouderen op de eigen gemeenschap en de eigen cultuur, kan men zich afvragen
of er wel sprake is van integratie van Hindostaanse ouderen in de Nederlandse samenleving. Om een beter beeld van de mate van integratie te
kunnen hebben, moet worden stilgestaan bij zowel de structurele als de
culturele integratie. Bij structurele integratie wordt gekeken naar de
maatschappelijke positie, onder andere op de terreinen van inkomen,
wonen en gezondheid. Bij culturele integratie gaat het om (religieuze)
oriëntatie, contacten met de omgeving en opvattingen over waarden en
normen in de Nederlandse samenleving.
“Je moet deze Hindostaanse ouderen niet willen integreren, maar hen
respecteren. Zij hebben zoveel meegemaakt en zijn bescheiden gebleven.
Zij vormen geen overlast voor de samenleving. Laat ze toch hun cultuur
beleven en gelukkig hun oude dag doorbrengen. Dat proberen wij tenminste vorm te geven.” (Manager van een woonzorgcentrum)
Structurele integratie
De maatschappelijke positie van de Hindostaanse ouderen is wat betreft
opleidingsniveau, inkomen en beroepsniveau niet zo hoog. Maar in vergelijking met, bijvoorbeeld, Turkse en Marokkaanse ouderen is de positie van Hindostaanse ouderen veel beter. Dit geldt ook voor de mate van
beheersing van de Nederlandse taal. Ten aanzien van de woonsituatie is
er, met het ontstaan van bij de eigen cultuur passende voorzieningen waar
Hindostaanse ouderen zelfstandig kunnen wonen, sprake van een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zo’n 25 jaar geleden. Toen woonden de meeste Hindostaanse ouderen in bij familie en was de behuizing
vaak krap met weinig tot geen ruimte voor privacy. Ook lijkt de gezondheidssituatie van de Hindostaanse ouderen vergeleken met 25 jaar geleAchtergronden, behoeften en welbevinden
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den te zijn verbeterd, als gevolg van zowel een steeds betere levensstijl
als het benutten van professionele voorzieningen. Hindostaanse ouderen
blijven echter, vaker dan andere groepen, last hebben van suikerziekte,
hart- en vaatziekten. Daarnaast is er een groep oudere Hindostaanse mannen die vanwege overmatig alcoholgebruik een risicogroep vormt. De
overgrote meerderheid is tevreden over de zorg- en hulpverlening. Dit
heeft ook te maken met het gegeven dat er gaandeweg specifieke voorzieningen zijn ontstaan, zoals multiculturele ouderenzorgcomplexen. Er
is slechts een kleine minderheid (ongeveer 28%) die liever op (klein)kinderen bouwt als het gaat om zorg. Veel ouderen zien wel graag meer
Hindostaanse zorg- en hulpverleners. Alles bij elkaar genomen, is de
structurele integratie van de Hindostaanse ouderen goed te noemen.
Culturele integratie
Wat betreft de culturele integratie is er sprake van een genuanceerd beeld.
De meeste ouderen beheersen de Nederlandse taal in voldoende mate om
contacten te kunnen onderhouden met autochtonen. Maar als wordt gekeken naar hun sociale contacten en hun tijdsbesteding, dan is er sprake van
een sterke gerichtheid op de eigen gemeenschap, cultuur en religie. Voor
de mate van culturele integratie is het echter ook van belang te kijken naar
opvattingen die de Hindostaanse ouderen hebben over thema’s die samenhangen met een moderne maatschappij, zoals de man-vrouwverhouding,
gemengde huwelijken, samenwonen, homoseksuele relaties, opvoeding
van kinderen en de relatie tussen ouders/ouderen en jongeren. Het blijkt
dat de Hindostaanse ouderen belangrijke grondwaarden en normen van de
Nederlandse samenleving - zoals de gelijkheid van man en vrouw - onderschrijven. Samenwonen voor het huwelijk en homoseksuele relaties worden echter door de meerderheid afgekeurd. Vooral met betrekking tot de
verhouding tussen ouderen/ouders en jongeren hecht men aan de eigen
normen en waarden, waarbij respect voor ouderen centraal staat.
Tegelijkertijd doen zich veranderingen voor in de opvatting over de autonomie van jongeren ten opzichte van ouderen en de vrije (niet strenge)
opvoeding. Ongeveer de helft is voor en de andere helft niet. Als wordt
gekeken naar de gerichtheid van ouders op kinderen waar het gaat om
wonen en zorg, kan worden geconstateerd dat zich een proces van verne16
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derlandsing heeft voltrokken. Binnen de Hindostaanse gemeenschap is het
nu normaal dat ouders op hun oude dag niet bij hun kinderen inwonen en
voor zorg niet primair van hen afhankelijk zijn. Bij de ouderen speelt daarbij zowel respect voor de privacy van hun kinderen een rol als de wens om
hun eigen privacy te hebben.
“Ik ben niet eenzaam en verveel mij echt niet. Ik heb alles om mij heen.
Mijn andere kinderen en kleinkinderen komen zo vaak als ze kunnen langs
en ze bellen regelmatig. Ik kan soms uren aan de telefoon praten. Ik heb
een heleboel kleinkinderen en ze zijn dol op mij. Ik ben echt een familiemens. Ik heb niet veel vrienden en kennissen. Ik heb ook nauwelijks contact met Nederlanders. De blanken trekken hun eigen mensen voor. Als je
dat accepteert, kom je vooruit. Als je dat niet accepteert, krijg je problemen. Nederlanders gunnen het je vaak niet als je het beter krijgt dan zij.
Als je bijvoorbeeld in een grotere auto rijdt - terwijl je er hard voor hebt
gewerkt - worden ze jaloers en gaan je haten. Ik heb genoeg aan mijn
familie en mijn Hindostaanse films en tv-series. Ik kijk veel naar Zee TV.
Je kunt je dag daarmee vullen.” (74-jarige weduwe die bij haar dochter
en schoonzoon inwoont)
Opvattingen over man-vrouwverhouding
De overgang van traditionele naar moderne opvattingen over de manvrouwverhouding is geen abrupt proces geweest. Door de bijzondere
Hindostaanse migratiegeschiedenis was deze verhouding al aan veranderingen onderhevig. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in Nederland op
het gebied van vrouwenemancipatie een rol gespeeld. Ook Hindostaanse
vrouwen hebben gebruikgemaakt van de geboden kansen en zijn daardoor vaak hun man voorbijgestreefd in ontwikkeling en aanpassing aan
de Nederlandse samenleving. Een vaak gehoorde uitspraak is: “Maháráni
ke ráj he” (Dit is een land waar een koningin regeert), met andere woorden: een land waar vrouwen gelijke rechten hebben.
Goed voorbeeld van integratie
Dat de Hindostaanse ouderen zo sterk gericht blijven op de eigen gemeenschap en cultuur, zou kunnen worden beschouwd als tekortschietenAchtergronden, behoeften en welbevinden
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de culturele integratie. Wanneer daarnaast wordt gekeken naar de relatief
succesvolle structurele integratie, lijkt er sprake te zijn van een tegenstrijdigheid, een zogenoemde integratieparadox: Hindostaanse ouderen zijn
geïntegreerd - ze leven in harmonie met de omringende samenleving en
veroorzaken geen maatschappelijke overlast -, maar ze hebben hun eigen
identiteit niet opgegeven. Maar een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid. De Hindostaanse ouderen laten zien dat men in Nederland een
goede positie kan verwerven (structurele integratie) en tot op zekere
hoogte ook de grondwaarden en normen respecteren en internaliseren
(culturele integratie) zonder echter bepaalde eigen waarden, zoals respect
voor ouderen, wederkerigheid tussen generaties en intensieve familiebanden op te geven. In het algemeen kan worden gesteld dat de Hindostaanse
ouderen in cultureel opzicht het beste van twee werelden combineren.
Hindostaanse ouderen en de Hindostaanse gemeenschap kunnen daarom
als een goed voorbeeld worden beschouwd van het streven van de rijksoverheid om een cultuur van respect en wederkerigheid te stimuleren, die
bijdraagt tot een langer welbevinden van ouderen. De culturele ethos en
veerkracht van de Hindostaanse ouderen zorgen ervoor dat de overgrote
meerderheid een thuis heeft gevonden in Nederland en een gelukkige
oude dag beleeft. Zij hebben zich aangepast aan de Nederlandse samenleving, maar hebben een deel van hun cultuur behouden. De driehoek in
hun verbondenheid met Nederland, Suriname en India en de toenemende
technologische mogelijkheden om daaraan invulling te geven, dragen bij
tot hun geluksbeleving.
“Ik kom wel heel vernederlandst over, maar ik ben een echte hindoe.
Geen orthodoxe hindoe, maar een liberale. Ik laat mij meer leiden door
het instrument dat God in mij heeft gebouwd, dan door toespraken van
religieuze leiders. Ik gebruik hart en verstand en ga eerst goed na wat ik
kan accepteren. Ik heb veel geleerd van de Nederlandse cultuur. Maar er
zijn tal van dingen die ik niet overneem. Bijvoorbeeld dat jongeren op
kamers gaan wonen, terwijl ze niet eens getrouwd zijn. De kinderen worden hier te vrij opgevoed. Volgens mij krijgen velen niet eens een opvoeding. Daardoor krijg je nare situaties.” (82-jarige man)
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Verschillen tussen mannen en vrouwen
Onder de Hindostaanse ouderen bevinden zich meer vrouwen dan mannen. De verhouding is ongeveer drie vrouwen op twee mannen. Meer dan
de helft van de Hindostaanse ouderen is alleenstaand, het merendeel vanwege overlijden van hun wederhelft. Daarnaast zijn er ook gescheiden
ouderen. Er zijn meer weduwen dan weduwnaars. Omdat het vroeger
vaker voorkwam dat Hindostaanse vrouwen met veel oudere mannen
trouwden, waren vrouwen al op relatief jonge leeftijd weduwe.
Alleenstaande vrouwen zijn zelfredzamer dan alleenstaande mannen
De alleenstaande vrouwen koesteren hun onafhankelijkheid en vrijheid.
De meesten willen geen nieuwe mannelijke partner, omdat de kans groot
is dat die hun vrijheid zal beknotten. Zij gaan vaak om met andere alleenstaande Hindostaanse vrouwen. Het lijkt erop dat deze vrouwen nu “eindelijk” de kans hebben om van hun leven te genieten, omdat zij geen echtelijke plichten hebben. Zij kunnen zichzelf goed redden.
“Alleenstaande Hindostaanse mannen willen wel een partner, maar veel
alleenstaande Hindostaanse vrouwen willen helemaal geen partner. Ze
vinden dat de mannen gaan zeuren. Zij hebben nu hun vrijheid en die
gaan ze niet opgeven. Sommige Hindostaanse oudere vrouwen hebben
hun rijbewijs behaald en rijden nu auto. Zij hebben via hun kleinkinderen goed Nederlands leren praten. Zij genieten van hun leven en hebben
geen tijd om aandacht te geven aan een man in huis.” (Deelneemster aan
een groepsgesprek met ouderen)
Daarentegen heeft een deel van de alleenstaande mannen problemen. Zij
hoefden vroeger alleen voor het inkomen te zorgen en kunnen niet goed
voor zichzelf zorgen. Bovendien kunnen of willen alleenstaande mannen
geen gebruikmaken van hun netwerk (van kinderen en kleinkinderen),
omdat zij niet gewend zijn in een vragende positie te verkeren. Met die
‘statusdaling’ kunnen zij niet omgaan. De meeste Hindostaanse mannen
onder de ouderen zijn van een generatie waarin de bevelshuishouding nog
dominant was. Zij waren gewend de bevelen te geven, althans om de baas
Achtergronden, behoeften en welbevinden
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te zijn in huis. In Nederland is hun dominante rol langzamerhand teruggedrongen en velen hebben het gevoel achtergrondfiguren te zijn geworden. In sommige gevallen heeft dit tot echtscheiding geleid. Ook overmatig alcoholgebruik komt bij deze groep mannen voor. Een deel van de
alleenstaande Hindostaanse mannen behoort tot de kwetsbare ouderen.
“Niet de Hindostaanse vrouwen onder de ouderen, maar een deel van de
mannen is een probleem. Deze mannen hebben nog de traditie van een
bevelshuishouding. Zij hebben niet geleerd voor zichzelf te zorgen. Zij
hebben niet geleerd goed te communiceren met hun kinderen en andere
jongeren. Ook bij het gebruik van de mobiele telefoon kun je dat merken.
Deze mannen gaan niet snel zelf bellen. Zij voelen zich te geremd en “te
hoog” om hulp te vragen.” (Een gepensioneerde Hindostaanse welzijnswerker)
Vrouwen hebben minder vaak remigratiewens
Voor zover er sprake is van een wens om naar Suriname te remigreren,
bestaat die wens veel minder bij vrouwen dan bij mannen. Uit officiële
cijfers blijkt ook dat er meer mannen dan vrouwen daadwerkelijk remigreren. Dit verschil kan worden verklaard uit het feit dat vrouwen hun in
Nederland verworven positie niet meer willen prijsgeven. In Suriname
kunnen zij veel minder dan in Nederland hun eigen leven vormgeven.
Daarnaast willen veel vrouwen graag dichtbij hun kinderen en kleinkinderen blijven. Meer in het algemeen speelt ook mee dat vrouwen minder
avontuurlijk zijn en een groter verantwoordelijkheidgevoel hebben dan
mannen; daardoor zijn zij minder bereid het risico van remigratie te
nemen.
“In Nederland ben ik gelukkig. Het leven in Nederland is goed voor vrouwen. De Hollanders zijn lief voor hun vrouw. Als de man van het werk
komt en ziet dat ze nog niet heeft gekookt, zegt hij:‘Je hoeft niet te koken.
Laten we ergens gaan eten.’ Ze hebben dan veel plezier samen. De man
drinkt een paar borreltjes en de vrouw neemt een wijntje, misschien twee.
Ik denk dan dat veel Hindostaanse mannen hun vrouw niet goed hebben
behandeld.” (82-jarige vrouw)
20
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Enkele aanbevelingen van het onderzoek
• Ten behoeve van de alleenstaande Hindostaanse oudere mannen die in
meer of mindere mate eenzaam zijn en/of vereenzamen, in de zin dat
het aantal contacten is afgenomen, zouden geëigende voorzieningen in
het leven moeten worden geroepen.
• Er is behoefte aan informatie over gelijkwaardige wederzijdse communicatie tussen mannen en vrouwen en het bespreken van emoties en
psychische problemen. Pandits en molwi’s (hindoe- en moslimgeestelijken) en andere gezaghebbende personen binnen de Hindostaanse
gemeenschap zouden een rol hierin kunnen spelen.
• Er is behoefte aan meer professionele werkers afkomstig uit de eigen
groep. Deze professionals zouden kunnen bijdragen tot een optimalere
zorg- en hulpverlening. Hindostanen moeten door voorlichting en
bewustwording geattendeerd worden op beroepen in de ouderenzorg,
mede gelet op het tekort aan personeel in deze sector.
• Organisaties van en voor Hindostaanse ouderen en actieve vrijwilligers
dienen zoveel mogelijk contacten te leggen met de landelijke organisaties die werkzaam zijn op het terrein van ouderen, zorg en hulpverlening en gebruikmaken van hun diensten en producten.

Meer over het onderzoek
Het onderzoek “Hindostaanse ouderen in Nederland - Een inventariserend onderzoek naar hun achtergronden, behoeften en welbevinden” is
uitgevoerd door het Dr. Jnan Adhin Instituut (JAI). De algemene doelstelling van JAI is om aan alles wat verband houdt met de Hindostaanse cultuur bekendheid te geven, alsook dit te verzamelen, te documenteren en
uit te geven en zodoende mede bij te dragen tot een evenwichtige integratie van de Hindostanen in Nederland.
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Het onderzoek is uitgegaan van de vraagstelling: Hoe is de integratiepositie van Hindostaanse ouderen in Nederland, welke wensen en oordelen
hebben zij onder meer over de voorzieningen in Nederland en hoe is hun
leven verlopen tegen de achtergrond van twee migraties?
De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op:
• een enquête onder ongeveer 300 Hindostaanse ouderen. Aan de hand
van een vragenlijst zijn de Hindostaanse ouderen mondeling geïnterviewd, meestal in het Nederlands maar soms ook in het Sarnámi, de
eigen herkomsttaal;
• groepsgesprekken;
• diepte-interviews met een twintigtal Hindostaanse ouderen;
• gesprekken met personen die deskundig zijn of die werken met Hindostaanse ouderen;
• observerende deelname aan bijeenkomsten van en met Hindostaanse
ouderen.
Tijdens het onderzoek zijn geen gegevens verzameld over dementerende
en andere zeer problematische Hindostaanse ouderen. Er kan echter van
worden uitgegaan dat het hier om een heel kleine groep gaat. Omdat de
Hindostaanse gemeenschap in Nederland onderling voldoende netwerken
heeft en er voldoende zicht is op het wel en wee van Hindostaanse ouderen, is er over de overgrote meerderheid van de Hindostaanse ouderen een
goed beeld verkregen. Zowel de gesprekken met deskundigen en personen die met ouderen werken of hebben gewerkt, als het feit dat de onderzoekers en alle interviewers van Hindostaanse afkomst zijn, hebben daartoe bijgedragen.

In het onderzoeksrapport (160 pagina’s) wordt nog veel
meer informatie verschaft over de achtergronden, behoeften
en het welbevinden van Hindostaanse ouderen in Nederland.
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Geeft uw boodschap vleugels
Dr. Jnan Adhin Instituut (JAI)
Instituut dat helpt bij zoektocht naar informatie over Hindostaanse cultuur

Nieuw te verschijnen:

ADHIN’S WOORDENBOEK

in 2 delen
(Hindi-Nederlands en Nederlands-Hindi
met geromaniseerde spelling)

Onderzoek naar hun achtergronOnderzoek naar hun achtergronden, behoeften en welbevinden

Postbus 61035, 2506 AA Den Haag
info@adhin-instituut.org • www.adhin-instituut.org
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Voor informatie over de verkrijgbaarheid
van het volledige onderzoeksrapport:
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