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Voorwoord 

 

Bij het schrijven van dit werk, stond ik gelukkig niet alleen. Ik wens hier dan ook enkele 

mensen te bedanken die elk op hun manier een steentje hebben bijgedragen. Mijn eerste dank 

gaat uit naar professor dr. Eva De Clercq, die met veel enthousiasme op elk moment al mijn 

vragen beantwoordde. Naar mijn mening is een goede begeleider goud waard. 

 

Niet alleen de continue ondersteuning, maar ook de uiteindelijke verbetering vraagt heel wat 

tijd en inspanning. Graag had ik daarom Tom Cocquyt en Manu de Tremerie bedankt, die 

beiden hun expertise ter zake hebben aangewend om me te helpen. Ook Jeroen Smolders, die 

met liefdevol doorzettingsvermogen mijn archaïsch taalgebruik bijwerkte, verdient het om 

hier vernoemd te worden. 

 

Mijn grootste dank gaat echter uit naar Pratibha Ray. Zij was zo vriendelijk om enkele van 

mijn vragen persoonlijk te beantwoorden, waardoor ik de unieke kans kreeg om informatie 

over mijn onderzoeksobject uit de eerste hand te vernemen. Haar bijdrage draagt daarom 

enorm bij tot de waarde van dit werk. Bovendien zet zij, als 68-jarige vrouw, haar strijd tegen 

sociaal onrecht nog steeds onvermoeibaar voort, zowel in haar boeken als in haar persoonlijke 

leven. Haar toewijding en inzet voor vrouwen en tribale volkeren zijn werkelijk 

bewonderenswaardig. 
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Inleiding 

 

“Although Indian tradition has for the major part encouraged the subservience of women, applauded 

their self-effacement, and thus promoted their subjection, it contains several elements that can be 

developed towards establishing equality for women and towards a new assertion of the full dignity of 

their personhood. It is important that Indian feminism grasps firmly at these elements as features to 

build upon.” 

 

Met deze woorden begeeft Suma Chitnis zich in een debat dat even oud is als de 

vrouwenbeweging zelf. De knipperlichtrelatie tussen hindoetraditie en de vrouwenbeweging 

in India heeft immers al veel inkt doen vloeien en dat sinds het einde van de 19e eeuw. Nog 

ouder echter, is Draupadī; de koningin van het MahābhārataI en de belichaming van dit spel 

van aantrekking en afstoting. Haar personage is progressief en conservatief tegelijk, waardoor 

zowel orthodoxe hindoes als doorwinterde feminsten hun gading in haar weten te vinden. In 

het Mahābhārata is zij het die uitlegt wat het betekent om een toegewijde echtgenote te zijn; 

hoe het voelt om je compleet weg te cijferen voor je echtgenoot zodat je het pativratā-ideaalII 

bereikt. Het is echter diezelfde Draupadī die opkomt voor zichzelf wanneer haar echtgenoten 

te laf zijn om haar te beschermen en die ongenaakbaar alle vernederingen te boven komt. Het 

is dan ook geen wonder dat ze de geschiedenis inging als een van de vijf satī’sIII , die gelden 

als de meest deugdzame vrouwen ter wereld. 

 

Dezelfde traditie die vrouwen in bepaalde passages tot ondergeschiktheid veroordeelt, bracht 

op die manier ook een van de sterkste, vrouwelijke persoonlijkheden in de Indische 

geschiedenis tot leven. Toch bleef Draupadī vaak onbegrepen. Veel Indische vrouwen 

associëren haar enkel met de vele vernederingen die haar te beurt vielen en met haar 

polyandrische huwelijk. Onbekend is onbemind en in tegenstelling tot SītāIV, de ideale 

echtgenote, verwierf zij niet de status die ze verdiende.  

 

Pratibha Ray, de schrijfster uit Orissa met een voorliefde voor figuren die buiten de lijntjes 

durven te kleuren, besloot zich te ontfermen over Draupadī. In haar boek Yajñasenī probeert 

ze Draupadī’s ware gelaat te ontsluieren en beschrijft ze wat deze vrouw dreef. Tegelijk toont 

ze hoe in traditie gehulde personages als Draupadī nog steeds relevant kunnen zijn in onze 

moderne maatschappij. Pratibha Ray laat het oude, epische karakter subtiel evolueren naar 
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een moderne, zelfbewuste vrouw zonder daarbij het origineel oneer aan te doen. Zo wordt 

Draupadī een authentiek Indisch rolmodel, zonder te vervallen in een vreemd westers, 

feministisch discours. 

 

Haar inspanning om traditie met moderniteit te verzoenen liet zich niet onbetuigd. In 1991 

ontving Pratibha Ray als eerste vrouw de Mūrti Devī Award voor Yajñasenī en ook de vele 

reacties die haar boek uitlokte, bewijzen dat het debat over de relatie tussen feminisme en 

traditie nog lang niet doodgebloed is. 

 

Pratibha Rays geesteskind dook echter geenszins op uit het niets. Ze heeft haar wortels in een 

eeuwenlange geschiedenis en ontspringt uit een wonderbaarlijke versmelting van Indisch 

feminisme, traditie en literatuur. In deze scriptie probeer ik dan ook een afdoend beeld te 

schetsen van de drie pijlers waarop deze bijzondere Draupadī rust. 

 

 

In het eerste hoofdstuk bekijken we de geschiedenis van het feminisme in India. Die vindt 

haar oorsprong ergens aan het einde van de 19e eeuw en onderging heel wat metamorfoses 

voor ze haar huidige vorm bereikte. Onder meer de Britse overheersing, de 

onafhankelijkheidsstrijd en de jaren ’70-‘80 worden als ijkpunten gezien in deze 

ontwikkeling.  

 

Omdat we te maken hebben met een enorm uitgebreid en complex studiegebied, was het 

nodig om het op enkele vlakken af te bakenen. Met het oog op mijn onderzoek naar Draupadī 

besloot ik mij vooreerst te beperken tot de hindoevrouwenbeweging. Moslim-, dalitV- of 

christelijke vrouwen legden immers andere accenten binnen hun eigen organisaties, waardoor 

die geschiedkundig vaak totaal verschillende wegen opgingen. 

 

Een tweede beperking van het studiegebied was van geografische aard. In deze scriptie zullen 

enkel ontwikkelingen in Noord- en Centraal-India aan bod komen omdat dit ook de regio 

omvat waar Pratibha Ray is opgegroeid. Hoewel die context haar het meest beïnvloed heeft, is 

ze toch vooral een vrouw van de wereld, die niet te verbinden valt met slechts één 

geografische regio. De Zuid-Indische cultuur kent daarnaast een volledig andere houding ten 

opzichte van vrouwen en dus was de ontwikkeling van een feministische beweging daar zeer 
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verschillend van die in het Noorden.1 Toch kan het zijn dat er af en toe Zuid-Indische plaatsen 

of bewegingen vernoemd zullen worden als zij een belangrijke invloed hadden op de 

ontwikkeling van de gehele Indische vrouwenbeweging. 

 

Tot slot is het nog belangrijk om op te merken dat maar weinig boeken een degelijk overzicht 

geven van de geschiedenis van het feminisme in India. Veelal geven ze slechts een korte, zeer 

algemene introductie waardoor de diversiteit en complexiteit van de beweging verloren gaan. 

Andere werken, zoals The History of Doing van Radha Kumar, geven een gedetailleerder 

overzicht, maar verliezen de pedalen bij de aanblik van zulk een overdaad aan organisaties en 

ontwikkelingen. Hierdoor is het bos door de bomen vaak niet meer zichtbaar. Ik heb dan ook 

getracht om de gulden middenweg te volgen zodat details en structuur combineerbaar werden. 

Volledigheid is in dit geval een onbereikbaar ideaal en werd hier dus ook niet nagestreefd. 

Daardoor hebben sommige opmerkelijke vrouwen of organisaties het niet gehaald. Niettemin 

hoop ik dat mijn selectie de lezer in staat stelt om zich een afdoend beeld te vormen van de 

Indische vrouwenbeweging.  

 

In het daaropvolgende hoofdstuk onderzoek ik de relatie tussen Indisch feminisme en de 

tweede pijler, hindoetraditie. Het begrip ‘traditie’ moet in dit geval ruim geïnterpreteerd 

worden. Niet alleen gaat het hier om hindoeïstische gebruiken en geschriften, het betreft ook 

cultureel ingebedde gewoontes, ideeën, verwachtingspatronen én traditionele verhalen zoals 

het Mahābhārata. Uiteraard valt dit epos niet vast te pinnen op één religie en zijn er ook veel 

christenen en moslims die het verhaal kennen, maar de ideologische basis waarop het rust valt 

toch te betitelen als ‘hindoeïstisch’. Vooral de Bhagavad GītāVI die in het Mahābhārata 

vervat zit, geldt als een belangrijke, religieuze leidraad voor deze bevolkingsgroep.2 

 

Ten tijde van de vroege vrouwenbeweging merken we al dat de relatie tussen traditie en 

feminisme heel wat debat veroorzaakt. Een van de interessantste manifestaties ervan is het 

Gouden Tijdprincipe, dat pleit voor emancipatie op basis van rolmodellen uit de Indische 

epen en Veda’sVII . Ook in de hedendaagse vrouwenbeweging blijft de discussie zich 

verderzetten. De hierboven geciteerde Suma Chitnis behoort bijvoorbeeld tot de zijde die pleit 

voor het gebruik van autochtone traditie binnen de feministische campagnes. Diezelfde 

                                                 
1 Wolpert p.138 
2 Opmerking: het debat over ‘ het hindoeïsme’ en of er hoe dan ook wel sprake kan zijn van een dergelijke 
religie, wordt hier niet besproken. 



 4 

traditie kan echter ook gebruikt worden door conservatieve groepen. In een laatste onderdeel 

tonen we aan hoe dit resulteerde in een zeer tegenstrijdige vorm van ‘nationalistisch 

hindoefeminisme’. 

 

Tot slot rest mij nog een bespreking van de laatste pijler. Omdat de ontwikkeling van 

feministische literatuur in India al een scriptieonderwerp op zich zou kunnen zijn, houd ik het 

hier kort. Zowel feministische academische literatuur, poëzie als proza komen aan bod, 

waarbij ik enkele belangrijke gebeurtenissen probeer te schetsen die vrouwelijke auteurs 

gevormd hebben. Een diepgaand overzicht wordt hier niet geboden aangezien er zeer weinig 

algemene, beschrijvende werken bestaan over schrijfsters en feministische literatuur. Veelal 

concentreert men zich op twee à drie boeken van eenzelfde schrijfster en onderscheidt men 

niets dat als een ‘feministische literatuurstroming’ betiteld kan worden. Elizabeth Jacksons 

vergelijking van vier verschillende schrijfsters is daardoor het meest bevredigende werk dat ik 

in handen kreeg. Tharu en Lalita’s Women Writing in India is een prijzenswaardige 

bloemlezing, maar biedt mijns insziens te weinig algemene inzichten. 

 

Na de beschrijving van deze drie pijlers, ga ik in het tweede deel verder met Pratibha Ray en 

Yajñasenī. Vooreerst zal ik Pratibha Rays persoonlijke achtergrond schetsen waarbij ik dieper 

zal ingaan op haar literaire carrière, schrijfstijl en ideologie. Ik had bovendien de 

uitzonderlijke kans om haar zelf enkele vragen te stellen en dus laat ik haar in dit hoofdstuk 

zelf zo veel mogelijk aan het woord. In de bijlage is vervolgens het volledige interview met 

haar te vinden. 

 

Aansluitend stap ik over van de schrijfster naar het verhaal. Om de lezer bekend te maken met 

de voornaamste personages en plotwendingen van het originele Mahābhārata, geef ik in het 

tweede hoofdstuk een introductie tot India’s omvangrijkste epos. Pas daarna schakelen we 

over tot het eigenlijke onderwerp van dit onderzoek: Yajñasenī. Aangezien het Mahābhārata 

een ware transformatie doormaakte onder Pratibha Rays handen, legde ik de nadruk op de 

aanpassingen die zij maakte aan het verhaal, maar ook aan de personages en hun 

gevoelsleven. Het is interessant om te bekijken hoe Rays persoonlijke ideologie haar 

beïnvloedde, toen zij deze veranderingen aanbracht. Zowel haar ideeën over vrouwenrechten 

als over humanisme proberen zal ik daarom proberen duiden met verschillende passages uit 

het boek. Omdat de sfeerschepping en schrijfstijl van het boek zo bijzonder zijn, heb ik er dan 

ook voor gekozen om dit hoofdstuk rijkelijk te doorspekken met citaten. 
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Nadat we vervolgens even de aandacht hebben gevestigd op de vele gelijkenissen die dit boek 

vertoont met het originele Mahābhārata, bekijken we tot slot hoe dit boek ontvangen werd bij 

de intelligentsia en het brede publiek. Pas wanneer al deze aspecten onderzocht zijn, kunnen 

we aantonen in hoeverre de drie pijlers uit het eerste deel aanwezig zijn in ‘Yajñasenī’; in 

hoeverre zij Draupadī gevormd hebben. 

 

Als aanvulling, en verrijking misschien ook wel, bespreek ik in het slotdeel de mening van 

enkele Indische vrouwen over de thema’s die deze thesis domineren: feminisme, traditie en 

Draupadī. Dit laatste hoofdstuk heeft geenszins het doel om te fungeren als volwaardig 

sociologisch onderzoek. Ik wil dan ook benadrukken dat het enkel gaat om een tiental 

vrouwen die al een tijdje in België wonen en die hun visie over deze zaken met ons delen. 

 

Tot slot nog enkele methodologische opmerkingen. Ik heb ervoor gekozen om de namen van 

bewegingen, plaatsen en personages volgens de officiële regels te transcriberen, maar dit is 

niet het geval bij schrijfsters, feministen, theoretici, hervormers, etc. Zij werden in de 

geraadpleegde boeken enkel vernoemd volgens de Engelse, niet-officiële transcriptie en dat is 

ook hoe ze hier werden overgenomen. Dit heeft twee redenen. 

 

Ten eerste gaat het in bepaalde gevallen om personen die uit een andere taalregio afkomstig 

zijn dan de Hindīgebieden. Het Oriya bijvoorbeeld heeft een totaal ander schrift dan het Hindī 

en heeft dus andere transcriptieregels, die ik daarnaast ook niet machtig ben. Op die manier 

zou ik dus voor bepaalde namen wel transcripties kunnen geven en voor andere niet, wat als 

gevolg een onoverzichtelijk en weinig consequent beeld zou geven.  

 

Ten tweede zijn bepaalde namen ook gevestigd binnen de academische wereld of zijn het 

transcripties die door de persoon zelf gebruikt worden in publicaties. Iedereen kent 

bijvoorbeeld ‘Gandhi’ volgens deze transcriptie, en Radha Kumar publiceert ook niet onder 

de naam ‘Rādhā Kumār’. Om deze redenen is er dus voor gekozen om persoonsnamen niet 

systematisch te transcriberen. Toch zou dit geen enkel probleem mogen vormen bij het 

terugvinden van deze personen in academische werken. Zoals ik al vermeldde worden zij 

veelal met dezelfde naam teruggevonden en ben ik geen enkel werk tegengekomen dat de 

officiële transcriptie correct en consequent hanteerde. 
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Ook de geografische namen werden op de onofficiële wijze gebruikt en dit deels om wille van 

dezelfde redenen. Plaatsen zoals ‘Rajasthan’ en ‘Delhi’ worden veelvuldig door de media 

vernoemd en zijn dus ook onder deze benaming gekend. Anderzijds kan de verwesterde naam 

heel verschillend zijn van die in het Hindī. Het bij het grote publiek minder bekende Orissa, 

kan misschien bij enkelen wel een belletje doen rinkelen, onder de naam ‘Oḍiśā’, is dit 

bijvoorbeeld veel minder het geval. 

 

Een tweede methodologische kwestie draait om de term ‘vrouwenbeweging’. Ik heb ervoor 

gekozen om in dit werk te spreken van ‘de’ vrouwenbeweging, terwijl men zou kunnen 

beargumenteren dat zoiets helemaal niet bestaat. Ik wil dan ook opmerken dat we in het 

Westen ook spreken van ‘het’ feminisme, hoewel er heel wat verschillende soorten bestaan, 

bijvoorbeeld het liberale feminisme. Daarnaast hebben de verschillende organisaties in India 

ook één gezamelijk doel, met name de emancipatie van de vrouw en bestaan er instanties die 

proberen een overkoepelende structuur te bieden. Een laatste reden voor het gebruik van deze 

term, is het feit dat de verschillende geraadpleegde werken ook spreken van ‘de’ 

vrouwenbeweging in India. 

 

Nu we deze technische zaken hebben uitgeklaard, rest ons slechts de ontstaansgeschiedenis 

van Pratibha Rays Draupadī om te vertellen. De eerste akte van haar levensverhaal begint in 

de coulissen van het Indische feminisme en zal ons terugleiden naar de periode van de Britse 

overheersing... 
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1 Feminisme in India: Draupadī’s drie pijlers 

1.1 De geschiedenis van de vrouwenbeweging in India 

1.1.1 Inleiding 

 

De eerste vraag die rijst wanneer men de Indische vrouwenbeweging van naderbij bekijkt, is 

of er hoe dan ook wel sprake kan zijn van ‘een beweging’. Het antwoord op deze vraag kan 

niet anders dan genuanceerd zijn. Het is immers overduidelijk dat: 

 

“The term Indian women’s movement is a convenient umbrella label for a movement far 

more complex and diverse than this rubric might indicate. It includes organisations 

dating from the mid-nineteenth century to present day. It includes organisations with 

local, provincial and national constituencies. It also includes organisations with a 

particular religious- or community based membership and those with a general 

membership as well as organisations founded on a single issue and those with a broader 

agenda. Including all of these, it thus includes the interrelationships between these 

organisations in both historical and contemporary perspective.” 3 

 

Het is ook een illusie om te denken dat er binnen deze diverse groepen dan wel een 

eenheidsdenken overheerste. Veel organisaties werden immers intern eens te meer verdeeld 

door kaste- of klassebreuklijnen en ook de relatie met het westerse feminisme zorgde voor 

spanningen binnenskamers. Men kwam namelijk niet tot een consensus of men nu gebruik 

moest maken van de theorieën die over kwamen waaien uit het Westen of dat men de eigen 

identiteit en cultuur moest benadrukken in het programma. Men vond echter dat deze 

meningsverschillen geen verdeeldheid mochten zaaien binnen de vrouwenbeweging en dus 

werd er geopteerd voor een kunstmatige harmonie. Na de jaren ’80 werd deze opgehouden 

schijn van eenheid echter opgeheven. Vanaf dan gingen bewegingen hun eigen identiteit 

openlijk promoten en stond er geen rem meer op de diversifiëring van de beweging.4 

 

Wat hebben ze dan wel gemeenschappelijk? Alle facetten van ‘de’ vrouwenbeweging werden 

ten eerste verenigd door het gemeenschappelijke doel: de bevrijding en emancipatie van de 

                                                 
3 Robinson, 1999, p.9 
4 Kumar, 1993, p.154 
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Indische vrouw.5 Radha Kumar slaagt er daarnaast in om nog een aantal algemene trends te 

onderscheiden in de ontwikkeling van de feministische organisaties. In haar boek The History 

of Doing wijst ze bijvoorbeeld op de ideologische evolutie die het vrouwbeeld ondergaat. 

Daar waar de nadruk aanvankelijk lag op de vrouw als moederfiguur, werden nadien de 

dochterrol en de werkende vrouw geaccentueerd.6 De overgang tussen beide percepties nam 

plaats rond de onafhankelijkheidsstrijd en die vormt meteen ook de scheidingslijn voor een 

tweede trend. Voor 1947VIII  waren vrouwen de begunstigden van allerlei hervormingen die 

het resultaat waren van een mannelijke elite. Met de komst van Gandhi en de immense 

mobilisatie die hij op de been bracht, keerde echter het tij. Vrouwen raakten nu zelf actief in 

de strijd tegen het koloniale bewind en stichtten hun eigen organisaties.7 

 

Ook Catherine Robinson tracht enkele algemene ontwikkelingen af te lijnen in haar boek 

Tradition and Liberation. Zij onderscheidt twee, zogenoemde, grote golven binnen de 

Indische vrouwenbewegingen, die beide ook weer bestaan uit twee primaire thema’s.8 

 

De eerste golf draait om de thema’s ‘women’s uplift’ en ‘equal rights’.9 Het eerste onderdeel, 

‘women’s uplift’, dat tevens het begin vormt van die golf, draait volgens Jana Matson 

EverettIX om: 

 

“[...] reform of social practices so as to enable women to play a more important and 

more constructive role in society […]” 10 

 

Het tweede thema draait dan weer om de strijd voor gelijke rechten en vormt tevens het einde 

van de eerste golf. Robinson schrijft deze strijd voor een uitbreiding van rechten toe aan het 

westerse, liberale feminisme, aangezien het gebaseerd is op de doorgevoerde gelijkheid van 

man en vrouw.11 

 

Voor de tweede golf baseert de schrijfster zich op theorieën van Leslie Calman. Die beschrijft 

de periode na de jaren ’70 als een tijd van toenemende diversificatie, maar meent toch twee 

                                                 
5 Poonacha, 1999, p.195 
6 Kumar, 1993, p.2-3 
7 ibidem p.1 
8 Robinson, 1999, p.11 
9 Deze ideeën haalt Robinson zelf bij Jana Matson Everett (Robinson, 1999, p.11.) 
10 Everett geciteerd in Robinson, 1999,  p.11 
11 ibidem p.15 
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rode draden doorheen alle chaos te zien lopen. Die omschrijft ze dan ook als ‘rights’  en 

‘empowerment’.12 Ditmaal zijn deze twee thema’s geen opeenvolgende fasen, maar 

vertegenwoordigen ze tegengestelde visies die in die tijd leefden binnen de 

vrouwenbeweging. 

 

De ene zijde wenst de bevrijding van vrouwen te garanderen door wetten te eisen die hun 

levenskwaliteit verzekeren van bovenaf.13 Robinson legt al snel het verband met de 

voornoemde strijd voor gelijke rechten en beweert vervolgens dat beide stromingen aldus 

beïnvloed zijn door het liberalisme en logischerwijs ook door het Westen.14  

 

De tweede zijde pakt het anders aan: 

 

“This wing thus stresses a non-legislative solution to women’s problems in which 

a ‘bottom-up’ rather than a ‘top-down’ model of initiative and enterprise is 

favoured.” 15 

 

Immers, zolang vrouwen machteloos staan in hun eigen huis, is emancipatie onmogelijk en 

dus is ‘empowerment’ een essentieel onderdeel van de bevrijding van de vrouw.16 Het is 

interessant om deze theorie te toetsen aan een meer concrete geschiedenis van het feminisme 

in India. In het volgende overzicht werd dan ook gepoogd om een tipje van de sluier op te 

lichten en een glimp te laten zien van de vele gezichten van de Indische vrouwenbeweging. 

 

1.1.2 De Britse periode tot aan de onafhankelijkheid 

 

In dit eerste hoofdstuk onderzoeken we in hoeverre er aandacht werd besteed aan 

vrouwenproblemen en emancipatie tijdens de Britse periode. De westers geïnspireerde 

sociale hervormingsbeweging, haar leden en campagnes vormen daar een eerste onderdeel 

van. In het tweede deel bekijken we vervolgens hoe de vroege vrouwenbeweging in India 

evolueerde in de aanloop naar de onafhankelijkheid. Naast enkele algemene ontwikkelingen, 

                                                 
12 Robinson, 1999, p.19 
13 ibidem p.20 
14 ibidem p.22 
15 ibidem p.20 
16 ibidem p.21 
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beschrijven we ook Gandhi’s mening over vrouwenrechten, aangezien hij toch wel hét 

symbool was van de Indische vrijheidsbeweging. 

 

De eerste noemenswaardige pogingen om de positie van de vrouw in India te verbeteren 

kwamen er tijdens de koloniale periode. De Britse aanwezigheid vormde immers een 

belangrijke impuls tot hervorming en dit om twee redenen. In de literatuur die werd 

geschreven over het wel en wee van de kolonie, wordt de positie van de vrouw gezien als 

indicator voor de mate van beschaving. Aangezien men in India te maken had met een 

patriarchale samenleving waarin vrouwen weinig rechten hadden, veroordeelde men als 

vanzelf de volledige Indische maatschappij. De Britten wendden (onder andere) deze 

redenering dus handig aan als motivatie voor hun aanwezigheid en voor een reeks 

hervormingen.17 

 

Een tweede impuls tot hervorming kwam van de Indische bevolking zelf, maar ook deze keer 

zat de koloniale overheid daar voor iets tussen. Om de controle te behouden, probeerde het 

Britse bestuur immers een nieuwe elite te vormen die haar zou steunen wanneer de gewone 

bevolking in opstand zou komen. Deze nieuwe ‘bourgeoisklasse’18, die doordrongen was van 

westerse waarden, bracht talloze hervormers voort.19 Toch heeft recent onderzoek aangetoond 

dat deze unilaterale relatie de toenmalige realiteit te weinig weergeeft. Er zou reeds een 

hervormingsdrang aanwezig geweest zijn binnen de Indische samenleving, die zijn oorspong 

vindt bij soefigeleerdenX of bij de MoghulsXI.20 Daarnaast moet ook opgemerkt worden dat de 

Britten evengoed het Victoriaanse gedachtegoed in hun kielzog meebrachten, wat evenzeer 

beperkingen oplegde aan vrouwen.21 

 

1.1.2.1 De Sociale Hervormingsbeweging 

 

Niettemin was de Social Reform Movement aan het begin van de 19e eeuw een feit. Vooreerst 

kunnen we binnen deze beweging ruwweg drie belangrijke thema’s onderscheiden waarrond 

                                                 
17 Jackson, 2010, p.4 
18 Kumar, 1993, p.7 
19 Kumar, 1993, p.7 
20 Kumar, 1993, p.7 
21 Bulbeck, 1998, p.23 
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de actie zich concentreerde. Daarna gaan we dieper in op enkele sleutelfiguren van deze 

stroming. 

 

In samenwerking met het Britse bestuur probeerden de hervormers allerhande wetten op te 

stellen en aan te passen, maar die vonden echter niet altijd zonder weerstand ingang. De 

oppositie had vele facetten; soms was ze religieus gekleurd en weigerde men bepaalde 

aanpassingen, zoals het verbod op kinderhuwelijken, met argumenten uit hindoegeschriften, 

in andere gevallen was ze enkel gericht tegen koloniale inmenging.22 

 

Bal Gangadhar TilakXII  was bijvoorbeeld een fel tegenstander van koloniale inmenging en 

over hem zei men dan ook bijvoorbeeld dat: 

 

“[…] he indicated his antipathy towards any British involvement in social questions, 

irrespective of whether such involvement would prove advantageous. Though he 

described child marriage as ‘this evil custom’ and despite encouraging Hindus to adopt 

voluntary measures against its ills, he contended that Hindus needed to demonstrate an 

independence of the British appropriate to their aspirations for political autonomy 

[…].” 23 

 

De voorstanders van de sociale hervormingen vonden dit echter ijdel en zinloos protest. 

Mahadev Govind RanadeXIII  weerlegt Tilaks argument dan ook als volgt: 

 

“[...] the foreign rulers have no interest to move of their own accord. If they consulted 

their selfish interests only, they would rather let us remain as we are, disorganized and 

demoralized, stunted and deformed, with the curse of folly and wickedness paralysing all 

the healthy activities and vital energies of our social body.” 24 

 

Het Britse bestuur hield zich gedeisd en liet de Indische elite het onder elkaar uitvechten. Zij 

steunde de hervormers, maar niet al te openlijk aangezien ze wilde vermijden om de 

bevolking tegen zich in het harnas te jagen. Toch was deze houding zeer tegenstrijdig met de 

rol die de Britten zichzelf hadden opgelegd, met name die van ‘beschavers’.25  

 

                                                 
22 Robinson, 1999, p.46 
23 ibidem p.46 
24 Ranade geciteerd in Robinson, 1999, p.47-48 
25 Kumar, 1993, p.9 
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1.1.2.1.1 De campagnes 

 

Het eerste gevoelige thema dat aldus op de agenda terechtkwam, was satī. Ram Mohan 

RoyXIV  was de eerste Indiër die protesteerde tegen dit gebruik en de manier waarop hij dit 

deed, bezorgde hem heel wat bekendheid. Dankzij zijn grondige kennis van oude 

hindoegeschriften, kon hij aantonen dat satī nergens werd voorgeschreven in de śāstra’sXV; 

een standpunt waarin hij gevolgd werd door vele andere hervormers. 

 

In 1928 werd dan ook overgegaan op tot de Sati Abolition Act.26 Er werd benadrukt dat deze 

in overeenstemming was met de hindoegeschriften maar toch kwam er heel wat protest van 

orthodoxe zijde.27 De tegenstanders vonden immers dat dit een beperking was van de 

religieuze vrijheid en men zette dan ook prompt een petitie op touw. Vervolgens werd de 

Dharma Sabhā gesticht, een vereniging die gericht was op vernietiging van het verbod.28  Dit 

was het begin van een aanslepende strijd, die zelfs een culminatiepunt kende in de jaren 1980 

met de verbranding van Roop Kanwar.29  

 

Een tweede belangrijk punt was uiteraard het onderwijs voor vrouwen. Dit had reeds zijn 

vlucht genomen dankzij de vele missionarissen uit het Westen, wier scholen voornamelijk 

armere families ten goede kwamen. Onder invloed van bewegingen zoals de Brāhmo 

SamājXVI  kwam er echter weerwerk. Men vreesde allicht dat deze scholen zieltjes probeerden 

te winnen voor de christelijke zaak en dus was het essentieel om eigen scholen op te zetten. 

Het probleem met deze nieuwe scholen was echter dat zij vooral een publiek uit de hogere 

kasten aantrokken.30 Ook waren er vrouwen die niet in het openbaar mochten komen en dus 

werd voor hen eveneens een oplossing gevonden: thuisscholing. De achterliggende redenering 

kwam ook hier weer van die nieuwe, hervormingsgezinde elite, die vond dat: 

 

“With the growth of British education and new employment opportunities for men, the 

public private dichotomy grew into an opposition between the world and the home, rather 

than a complementary of the two.” 31 

 

                                                 
26 Kumar, 1993, p.9 
27 Robinson, 1999, p. 36 
28 Kumar, 1993, p.9 
29 zie hoofdstuk 1.1.3.3.1.2 voor een gedetailleerder verslag 
30 Kumar, 1993, p.14 
31 ibidem p.14 
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Onder diezelfde mannelijke elite was het ook populair om de eigen echtgenote te 

onderwijzen. Een uitstekend voorbeeld hiervan is Ramabai RanadeXVII , de tweede echtgenote 

van de hierboven geciteerde Mahadev Ranade. Als dochter uit een orthodoxe familie, had ze 

geleerd haar echtgenoot te gehoorzamen. Ze werd dan ook gewillig zijn leerlinge toen hij haar 

begon te onderwijzen32 en groeide uit tot een actieve vrouw die onder meer betrokken was bij 

de oprichting van de Āryā Mahilā Samāj.33 Na zijn dood bleef ze zich inzetten, wat 

resulteerde in de organisatie Sevā Sadan en haar deelname aan de Indian Women’s 

Conference in 1904.34 Ook Anandibai JoshiXVIII  die later de eerste Indische dokteres werd, 

kreeg bij aanvang thuisonderwijs van haar echtgenoot. 

 

Er waren ook vrouwen die zich inzetten voor onderwijs. Sarala Devi ChaudhuraniXIX  

bijvoorbeeld, die zelf een hervormingsgezinde achtergrond had, zag scholing als een 

belangrijk onderdeel van emancipatie. Ze was daarenboven zeer kritisch voor wat zij zag als 

‘paternalistische, mannelijke hervormers die de vrouw geen stem gaven in hun plannen’35: 

 

“They advertise themselves as champions of the weaker sex; equal opportunities for 

women, female education and female emancipation are some of their pet subjects of 

oratory at the annual show [National Social Conference]. They even make honest efforts 

at object lessons in the above subjects by persuading educated ladies to come up on their 

platforms and speak for themselves. But woe to the women if they venture to act for 

themselves.” 36 

 

 Ze streefde dan ook naar een organisatie die voor en door vrouwen opgericht was en slaagde 

hier vervolgens in met de stichting van de Bhārat Strī Mahāmaṇḍal.37 

 

Een laatste, prominent thema was het hertrouwen van weduwen. Rond 1850 werd dit, dankzij 

de frequente samenwerking tussen het Britse bestuur en de orthodoxe, brahmaanse elite, nog 

steeds gekwalificeerd als een illegale praktijk.38 Die elite beweerde immers dat het verbod op 

hertrouw opgelegd werd door de heilige geschriften en dat men op plaatsen waar dit niet werd 

nageleefd, de juiste leer afvallig was. Zoals met Ram Mohan Roy, kwam er opnieuw een 
                                                 
32 Robinson, 1999, p.57 
33 ibidem p.58 
34 ibidem p. 59 
35 ibidem p.60 
36 Chaudhurani geciteerd in Robinson, 1999, p.61 
37 Robinson, 1999, p.60 
38 Kumar, 1993, p.17 
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debat op gang met betrekking tot wat er nu juist in die geschriften stond. I.C. VidyasagarXX 

leidde dit keer de zijde van hervormers en pareerde de orthodoxe elite handig met zijn kennis 

van de śāstra’s. Zich baserend op de Parāśara SamhitāXXI  beweerde hij dat het in de kālī 

yugaXXII  meer dan aanvaardbaar is om te hertrouwen.39 Daarnaast leidde een dergelijk verbod 

ook tot prostitutie en armoedige levensomstandigheden voor vele vrouwen en dat was 

onaanvaardbaar.  

 

In de aanloop naar wetsverandering woedde er hevige discussie, maar toen de wet eenmaal 

was doorgevoerd in 1856 bleek ze dode letter te blijven.40 Een onderzoek in de jaren 1890 

toonde aan dat er slechts 500 huwelijken waren geresulteerd uit deze hervorming en het ging 

bovendien nog enkel en alleen om verbintenissen met maagdelijke kind-weduwen.41 

Niettegenstaande het hier ging om een maatschappelijke terughoudendheid, kan er ook 

gewezen worden op clausules binnen diezelfde wet die de uitvoering ervan meteen 

bemoeilijkten. Een vrouw werd immers verplicht om de erfenis, waar ze via haar huwelijk 

recht op had, af te staan wanneer ze hertrouwde. Tenzij ze de nadrukkelijke toestemming had 

verkregen van haar schoonfamilie of echtgenoot (via een testament) om deze te behouden, 

was ze dus een groot deel van haar eigendom kwijt.42 

 

De keerzijde aan deze medaille van hervorming was dat niet alleen discriminerende 

gebruiken, zoals onder andere satī , overboord werden gegooid, maar dat ook populair 

vermaak, zoals het vieren van holīXXIII , werd afgedaan als ouderwets en vulgair. Vaak was de 

nieuwe situatie die door de hervormingen ontstond ook dubbelzinnig. Zo werden vrouwen in 

1885 toegelaten tot het nationaal congres, maar ze mochten er niet stemmen of spreken.43 

 

1.1.2.1.2 Belangrijke figuren binnen de Sociale Hervormingsbeweging 

 

Onenigheid heerste er ook binnen de sociale hervormingsbeweging zelf, voor zover we 

eigenlijk al van een samenhangende beweging kunnen spreken.44 Het lijkt eerder een etiket 

dat men kleefde op verschillende hervormingsgezinde bewegingen die vaak gedreven werden 

                                                 
39 Robinson, 1999, pp.38-39 
40 Kumar, 1993, p.19 
41 ibidem p.19 
42 ibidem p.20 
43 Bulbeck, 1998, p.23 en Kumar, 1993, p.34 
44 Jackson, 2010, p.4 
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door uiteenlopende motieven. Een voorbeeld hiervan vormt de oppositie tussen Framji 

BomanjiXXIV  en Sayyid Ahmed KhanXXV . 

 

“At one extreme, the Bombay Parsi Framji Bomanji declared ‘ we want the English 

language, English manners and English behaviour for our wives and daughters, and until 

these are supplied, it is but just that the present gulf between the Englishman and the 

Indian should remain as wide as ever’. Few however concurred with this Anglophilia. 

[…] Sayyid Ahmed Khan, one of the men who started a Muslim social reform movement, 

and was a loyalist, said that Muslim women should be educated, but at home, and 

cautioned the ‘Anglicisation’ of Muslim girls.” 45 

 

Er vallen echter toch een aantal belangrijke exponenten binnen de beweging te onderscheiden. 

Naast voornoemde I.C. Vidyasagar was er uiteraard de Brāhmo Samāj. Deze vereniging werd 

gesticht in 1828 door Ram Mohan Roy, maar stond daarna onder leiding van vele andere 

invloedrijke personen. De ideologie van deze beweging valt kort samen te vatten onder de 

noemer ‘monotheïsme’; men geloofde dat er maar één God was en zwoor tegelijkertijd zaken 

af als het kastesysteem en de Veda’s.46 Het idee van ‘functionaliteit’ leefde ook zeer sterk.47 

In de scholen die de Brāhmo Samāj oprichtte, leerde men vrouwen daarom vaardigheden aan. 

Daarbij werd aangenomen dat het bestuderen van literatuur evenwaardig was aan leren koken 

en naaien.48 

 

Een tweede noemenswaardig figuur is Jyotiba PhuleXXVI . Deze hervormer richtte als een van 

de eersten een opvangtehuis op voor ongewenst zwangere vrouwen, wat zeker een 

uitzondering was in die tijd. Daarnaast had hij ook een uitgesproken mening over het belang 

van onderwijs. Volgens hem kwam scholing niet enkel de vrouwen zelf ten goede maar ook 

hun echtgenoten en vooral hun kinderen. Het is in de aanloop naar de onafhankelijkheidsstrijd 

dat we vrouwen steeds meer getypeerd zien als moeders49 van wie verwacht wordt dat ze hun 

kinderen opvoeden tot volwaardige burgers van de toekomstige natie. Een ongeschoolde 

moeder slaagt hierin uiteraard minder goed dan een goed opgeleide en bewuste vrouw.50 

 

                                                 
45 Kumar, 1993, p.20 
46 Merriam-Webster, 1999, p.142 
47 Kumar, 1993, p.23 
48 ibidem p.23 
49 zie hoofdstuk 1.1.2.2.1 
50 Kumar, 1993, p.23 
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Pandita RamabaiXXVII  was in dat opzicht een uitstekend product van deze beweging. Als 

dochter van een brahmaan die heel Maharashtra doortrok om te pleiten voor onderwijs voor 

vrouwen, kreeg ze de hervormingsgezindheid met de paplepel binnen. Na de dood van haar 

vader trouwde ze met een śūdraXXVIII  en richtte ze da Āryā Mahilā Samāj op. Ondertussen 

bleef ze een gepassioneerd bepleitster van onderwijs voor vrouwen, wat voor heel wat 

beroering zorgde. Ze veroorzaakte nog meer ophef toen ze de Ṥarada Sadan, een tehuis voor 

weduwen, oprichtte en deze organisatie haar eigen christelijke waarden meegaf. Ze werd 

ervan verdacht vrouwen te willen bekeren en dit was niet geheel onterecht. Uiteindelijk werd 

ze verplicht om haar centrum te verhuizen en sponsors te zoeken in Amerika. Enkele van haar 

andere projecten waren onder meer de zelfbedruipende vrouwenboerderij Mukti Sadan en een 

school voor kinderweduwen.51 

 

1.1.2.1.3 Het ‘revivalism’: tegen- of medestanders? 

 

In contrast met deze sociale hervormers, die vaak beïnvloed waren door westerse waarden, 

ontplooide zich een nieuwe beweging, het ‘revivalism’. Ruwweg kan men dit vertalen als ‘een 

beweging die streefde naar de heropleving van de Indische Gouden Tijd’ of – om een term te 

gebruiken uit het westers discours, die hier overigens volledig uit de context gehaald is – een 

soort laat-Indische ‘renaissance’. Koloniale waarden werden afgewezen en men streefde naar 

hervormingen op basis van authentiek Indisch gedachtegoed. 

 

“In a climate where social legislation was criticised as inimical to the Hindu religion and 

to the political integrity of the Hindu community, the reformer’s espousal of such 

legislation as the means whereby the position of women would be improved made them 

suspect. This dilemma, how to avoid charges that any advocacy of change in this area 

entailed a negative evaluation of the Hindu way of life, was resolved by the revivalists 

[…]. Thus, they articulated their agenda in a manner acceptable to the national cultural 

and religious revival, and thereby with indigenous sentiments and sensibilities, 

circumventing some of the opposition which the reformers aroused on religious and 

political counts.” 52 

 

                                                 
51 Kumar, 1993, p.26 
52 Robinson, 1999, p.48 
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Het onderscheid met de sociale hervormingsbeweging wordt snel duidelijk wanneer we een 

van de voornaamste vertegenwoordigers van dichterbij bekijken: de Ārya Samāj. 

 

De ideeën die Rabindranath TagoreXXIX  verkondigde in zijn Tattvabodhinī Sabhā werden 

voortgezet en verspreid door Dayanand SarasvatiXXX , die vervolgens de Ārya Samāj stichtte. 

Het doel van deze organisatie is een terugkeer naar de Veda’s, om zo een zuiver en correct 

Hindoeïsme te bekomen. Men bekritiseerde daarbij zowel orthodoxe elites, die in hun visie 

bijgeloof propageerden, als de hervormers, die men verweet te weinig belang te hechten aan 

de Veda’s. In traditioneel opzicht was Sarasvati dus gekant tegen het verbod op hertrouw, 

kinderhuwelijken, etc., aangezien dit niet gepropageerd werd in de geschriften.53 Daarnaast 

moedigde de Ārya Samāj ook onderwijs aan voor vrouwen, aangezien zij vond dat iedereen 

bekend moest zijn met de Veda’s.54 Voor de beweging was scholing verder ook een ideale 

manier om de deugd te bereiken, wat nogal contrasteert met het Brāhmo-idee van 

functionaliteit. 

 

De beweging kreeg echter te kampen met interne verdeeldheid, meer bepaald over het thema 

‘verwestering’ en werd uiteindelijk opgesplitst. Ondertussen bestonden er ook al verschillende 

vrouwenafdelingen van de Ārya Samāj, zoals de Ārya Strī Samāj.55 

 

Vanaf 1850 kreeg de sociale hervormingsbeweging kreeg echter niet alleen te maken met 

concurrentie maar ook met veel zwaardere tegenstand. Door hun westerse ideeën werden de 

aanhangers steeds meer gezien als pionnen van het koloniale bewind en ook vanuit de 

orthodox-hindoeistische hoek – die steeds populairder werd –  kregen zij kritiek te verduren.56 

Ondertussen is de vrijheidsstrijd niet meer veraf: Mohandas Karamchand Gandhi wordt 

geboren op 2 oktober 1869... 

 

 

 

 

                                                 
53 Robinson, 1999, p.49 
54 Robinson, 1999, p.50 
55 Kumar, 1993, p.28-29 
56 Kumar, 1993, p.15 
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1.1.2.2 Nationalisme en de onafhankelijkheid 

1.1.2.2.1 De aanloop 
 

Men stelt vaak dat de vrouwenbeweging pas ontstond tijdens de onafhankelijkheidsstrijd. In 

die periode werden vrouwen immers massaal gemobiliseerd en zien we ook dat ze als 

symbool gingen dienen voor de nieuwe natie. Ze werden de ‘Moeders van India’ genoemd en 

de godin Kālī werd gezien als de bevrijdster van de natie.57 

 

Aan het einde van de 19e eeuw was men echter zo ver nog niet geëvolueerd. De vroegste 

resultaten van de hervormingen waren al wel zichtbaar, zo waren er de eerste dokteressen en 

schrijfsters, maar dit werd niet door iedereen even makkelijk aanvaard. Zelfs binnen 

hervormingsbewegingen als de Brāhmo Samāj was er discussie over de mate waarin vrouwen 

mochten deelnemen aan het publieke leven.58 Ondertussen bleef ook men in mannelijke kring 

discussiëren over zaken die vrouwen aanbelangden, bijvoorbeeld prostitutie. 

 

Er was de wens van Britse zijde om prostitutie te regulariseren, inclusief verplichte registratie 

en behandeling van geslachtsziektes. Dit vond zijn uiting de Contagious Diseases Act, maar 

werd al snel betwist. Ten eerste was men het er niet mee eens dat prostitutie gelegaliseerd 

werd (wat nog steeds een probleem vormt in India) en ook hooggeplaatste heren konden het 

moeilijk verkroppen dat hun welopgevoede courtisanes nu opeens gelijkgeschakeld werden 

met ordinaire lichtekooien.59  

 

Daarnaast bleef ook het weduwschap een heikel punt en D. KarveXXXI  was degene die strijd 

leverde om er opnieuw de aandacht op te vestigen. Zoals reeds beschreven, ontstonden 

verschillende projecten om weduwen te helpen, bijvoorbeeld scholen zoals die van Ramabai. 

Nu kwam er echter steeds meer nadruk te liggen op het concept ‘zelfhulp’ en werden er 

nieuwe initiatieven genomen om zelfstandigheid bij deze vrouwen te bevorderen. Een van de 

meest populaire maatregelen waren zogenaamde ‘trainingsschema’s’ waarbij ze werden 
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opgeleid tot leraressen.60 Dit was bijvoorbeeld het geval in de Sakhī Samiti van Svarnakumari 

DeviXXXII .61 

 

Naarmate het nationalistische gevoel toenam in het hele land, raakten ook dit soort 

organisaties steeds meer betrokken bij het onafhankelijkheidsproject. Svarnakumari’s 

beweging ging zich bijvoorbeeld toeleggen op authentiek Indisch ambachtschap en 

organiseerde aansluitend marktjes waar de vrouwen hun handgemaakte spulletjes konden 

verkopen.62 

 

Ook op het vlak van onderwijs bracht het nationalisme een nieuwe wind. Aangezien kinderen 

symbool stonden voor de hoop en toekomst van India, was het in ieders belang dat zij op een 

goede manier grootgebracht werden. Een opleiding voor vrouwen werd nu beschouwd als een 

recht én een noodzaak. Daarnaast nam men eveneens de werkomstandigheden voor vrouwen 

onder de loep en creëerde men steunfondsen voor projecten rond kinderverzorging.63 

 

Aan het begin van de 20e eeuw laaiden de gemoederen hoog op. Vanuit het Brits bestuur 

kwam de beslissing om Bengalen op te splitsen om zo de moslims een eigen plek te geven. 

Het effect was een golf van protest en het begin van de svadeshī-bewegingXXXIII  in Bengalen, 

die ijverde voor eenheid. Opvallend is dat hierin enorm veel vrouwen betrokken waren en dat 

er ook effectief rekening met hen werd gehouden.64 In West-India was de reactie lauwer. Er 

waren veel minder vrouwen actief betrokken en men was er ook minder extremistisch. 

 

Vanaf dan ontwikkelden zich steeds meer vrouwenorganisaties, die zich op nationaal niveau 

probeerden te manifesteren. Een voorbeeld hiervan is de voornoemde Bhārat Strī 

Mahāmaṇḍal van Sarala Devi Chaudhurani, die ernaar streefde om het onderwijs naar 

vrouwen toe te brengen via organisaties in elke provincie.65 Ondanks alle goede voornemens 

bleven haar plannen echter in grote mate onuitgevoerd. Annie BesantXXXIV  en een hele kring 

van vrouwen slaagden daarentegen wel in hun opzet met de Women’s Indian Association. 

Door R.M. Kaur werd het in 1932 zelfs omschreven als:  
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“ the first purely feminist organization […].” 66 

 

Wat nog belangrijker is, is dat men hiermee de aanzet gaf tot iets veel groters: de All India 

Women Conference for Education (AIWC). In een brief aan verschillende 

vrouwenorganisaties over het hele Indische continent, schreef Margaret CousinsXXXV  dat alle 

vrouwen zouden moeten samenkomen om de kwestie ‘onderwijs’ ten volle te bespreken. Hun 

eerste vergadering in 1926 te Puna was een enorm succes: meer dan 2000 vrouwen kwamen 

er samen om hun bevindingen en oplossingen op vlak van scholing te bediscussiëren. Een 

tweede samenkomst stond vervolgens in het teken van een mogelijk voortbestaan. Hield men 

het bij een eenmalige vergadering of zou men alles beter omvormen tot een volwaardige 

organisatie?67 Een grote meerderheid koos voor dat laatste, maar dat betekende ook dat er 

vanaf nu meer thema’s zouden behandeld worden dan enkel en alleen onderwijs. 

Logischerwijs werd hun naam dan ook veranderd naar All India Women Conference for 

Education and Social Reform. Een tweede beleidspunt dat men probeerde te hanteren hield in 

dat men politieke standpunten achterwege liet op de samenkomsten. Toen de AIWC in de 

jaren ’30 – ’40 uitgroeide tot de invloedrijkste vrouwenorganisatie van India, kon men zich 

echter onmogelijk nog onthouden van de politiek.68 

 

Politieke verschillen tussen de verschillende organisaties zorgden er ook voor dat ze 

verschillende punten aanpakten. De Women’s India Association bijvoorbeeld, die sterk 

nationalistisch was, nam als eerste de zaak van de ‘werkende vrouw’ op zich. Dankzij hun 

eisen voor zwangerschapsverlof, kwam het in 1929 tot de Bombay Maternity Act, die later 

zijn gevolg kende in andere deelstaten.69 De National Council of Women in India daarentegen, 

die juist loyalistisch was, had veel meer aandacht voor gezondheidszorg en liet de 

problematiek rond vrouwelijke arbeid in die tijd volledig links liggen.70 Eind jaren ‘20 was 

het wel duidelijk dat de arbeidsters hun plek hadden gevonden in vertegenwoordigende 

organisaties. Ze waren lid van vakbonden avant la lettre of hadden soms ook hun eigen 

verenigingen opgericht waarmee ze voor hun rechten streden.71 
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Uiteindelijk werd de situatie dermate divers, dat men niet langer kon claimen alle vrouwen in 

India te vertegenwoordigen.72  

 

“[…] the ideology of the women’s organisations was too Hindu, too middle-class and too 

urban to appeal or adequately represent all Indian women. In fact Muslim women, unless 

they could agree to a secular Hindu-nationalist project, were not adequately presented. 

Urban and rural women took part in patriotic demonstrations but they were never fully 

integrated into women’s organizations.” 73 

 

Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de All India Moslem Women’s League, wat 

bewijst dat India ook toen al verdeeld werd door communautaire problemen.74 Toch zijn er 

ook stemmen die het tegenovergestelde te beweren. Radha Kumar in The History of Doing 

beweert dat men dankzij organisaties als de AIWC juist dat elitaire karakter afschudde en dat 

er in de jaren ’20 ook steeds meer lokale en landelijke verenigingen ontstonden.75 Wat wel 

onbetwist is, is dat het uiteindelijk de onafhankelijkheidsstrijd was die overal in India 

vrouwen op de been bracht. De ontwikkelingen in de jaren die daaraan vooraf gingen hebben 

ongetwijfeld de bevolking, en dan vooral het vrouwelijke deel daarvan, voorbereid op de 

grote stap die nog moest komen. 

 

1.1.2.2.2 Gandhi en de onafhankelijkheidsstrijd 

 

Alle enthousiaste, mannelijke hervormers en vrouwenbewegingen tijdens de koloniale 

perioden ten spijt, is het juist de onafhankelijkheidsstrijd geweest die alle vrouwen massaal uit 

hun beschermde omgeving deed treden. Daarvoor was er immers een heersende opvatting die 

hen verhinderde om naar buiten te komen en deel te nemen aan het publieke leven. P. 

Chatterjee beschreef het als volgt: door de druk die de Britten uitoefenden op de Indische 

cultuur werd men bijna verplicht tot het maken van manoeuvres om deze toch in stand te 

houden. Dit deed men door de cultuur theoretisch in twee op te delen: een materiële kant en 

een spirituele kant. Men erkende dat de Britten superieur waren op materieel gebied, maar 

men benadrukte ook dat: 
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“ [they] had failed to colonize, the inner, essential identity of the East.” 76 

 

Dit klinkt verdacht oriëntalistisch in de oren, zou Edward SaidXXXVI  zeggen, maar het was in 

die tijd een prominent thema onder de Indische intelligentsia. Het minder aangename deel van 

deze theorie was echter dat vrouwen gezien werden als de dragers of bewakers van die 

spirituele identiteit en dat ze bijgevolg strikt beschermd moesten worden tegen slechte Britse 

invloeden. Dit hield dan weer in dat ze zich bijvoorbeeld aan strikte kledingsvoorschriften 

moesten houden en zich bij voorkeur niet buitenshuis vertoonden.77 

 

Deze theorie werd echter onhoudbaar toen de deelname van die vrouwen in de 

onafhankelijkheidsstrijd onvermijdelijk bleek. Madam CamaXXXVII  zei zelfs dat de strijd nooit 

tot een goed einde zou komen als men vrouwen buitensloot.78 Annie Besant deelde deze 

mening en richtte naar het voorbeeld van Ierland een Home Rule League op, wat niet lang 

daarna gevolgd werd door eenzelfde organisatie van B.G. Tilak.79 

 

Het is interessant om de mening van de Vader Vaderlands, Mohandas Karamchand 

‘Mahatma’ Gandhi eens onder de loep te nemen voor we overgaan tot de effectieve 

onafhankelijkheidsstrijd. Gandhi wordt vaak genoemd als ‘de vader van de 

vrouwenbeweging’ en gezien zijn inzet voor de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, mag 

dit niet verbazen. Het is echter belangrijk om dit beeld te nuanceren want Gandhi was geen 

pottenbreker als het ging om vrouwenrechten. 

 

Vrijheid en gelijkheid waren twee van zijn voornaamste actiepunten. Vrouwen waren volgens 

hem begiftigd met evenveel intelligentie als mannen en dus was het onzin om hen als 

ondergeschikten te behandelen en/of hun vrijheid te beperken. Dit betekende echter niet dat 

man en vrouw niet verschillend waren: biologisch gezien verschilden ze zelfs heel wat. 80  Dit 

was voor Gandhi dan ook de aanleiding om te stellen dat hun complementariteit de grootste 

troef was.81 Vrouwen behoorden vooral het huishouden te bestieren: 
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“[…] the queens of the Household…running a home efficiently, caring for and educating 

children properly, steadily seeking to conceive and transmit new, proper, and higher 

ideals before they come under the influence of others of the opposite sex… all these things 

represent work of the highest, most important, and most difficult kind that can be 

performed in this world.” 82 

 

Zijn nadruk op de vrouw als huismoeder werd duidelijk door het feit dat hij aanvankelijk geen 

vrouwen opriep in zijn publieke campagnes. Hij gaf wel een sleutelrol aan de echtgenote als 

degene die de man kan aanzetten tot een hoger doel. Hiermee bedoelde Gandhi dat mannen 

over het algemeen gedreven worden door seksualiteit. Hun vrouw kan er echter voor zorgen 

dat deze energie gekanaliseerd wordt zodat ze gebruikt kan worden voor de 

onafhankelijkheidsstrijd.83 Het is dus belangrijk voor een vrouw om het volgende onderscheid 

in het achterhoofd te houden: 

 

“To be dependent is one thing, to feel dependent, a little slavishly-and so unhappily- is 

quite another.” 84 

 

Gandhi’s ideale vrouw was een kuise, bescheiden vrouw die haar huishouden en kinderen ter 

harte nam en zich met plezier toewijdde aan haar man. Hij vond dan ook dat vrouwen niet 

alleen van mannelijke onderdrukking bevrijd moesten worden, maar ook van hun eigen 

behaagzucht. 

 

“Refuse to be the slaves of your own whims and fancies, and the slaves of men. Refuse to 

decorate yourselves, don’t go in for the scents and lavender waters; if you want to give 

out the proper scent, it must come out of your heart, and then you will captivate not man 

but humanity.” 85 

 

Zijn afkeer van seksualiteit zorgde er daarnaast voor dat prostituees of andere onkuise 

vrouwen niet werden toegelaten tot de beweging. Dit staat in fel contrast met de strijd die hij 

leverde voor de dalits of harijans. Niettemin waren er uiteraard ook heel wat progressieve 

factoren in zijn betoog. Hij veroordeelde satī en moedigde ouders aan om meisjes 

basisvaardigheden aan te leren zodat ze hun plan konden trekken, mochten ze er alleen voor 
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komen te staan.86 Daarnaast bleef hij gelijkwaardigheid benadrukken en betrok hij vrouwen in 

zijn beweging door hen bijvoorbeeld thuis khādīXXXVIII te laten spinnen. Het was ook dankzij 

zijn populariteit dat de eigenwaarde van vrouwen toenam en dat deze progressieve punten 

algemeen aanvaard werden. Het kan dan ook als volgt worden samengevat: 

 

“Many women were questioning his ideologies of women’s nature and place, even as they 

credited him with the entry of women into public life.” 87 

 

Vanaf de jaren ’30 kon hij er echter niet meer langs: vrouwen waren op het voorplan getreden 

in de nationalistische beweging en vanaf dan gaf hij ze ook een evenwaardige plaats in de 

organisatie. Waarschijnlijk speelden de vrouwen in Zuid-Afrika een rol in deze verandering 

van visie. Hij had daar immers duidelijk gezien dat de vrouwen een onmisbare factor waren 

voor verandering.88 

 

Als we vervolgens terugkeren naar de feitelijke onafhankelijkheidsstrijd, dan zien we de 

eerste protesten opduiken met de Seditious Meeting Act waarin samenscholingen verboden 

werden. Het is echter pas met de Civil Disobedience Movement dat vrouwen echt actief 

werden gemobiliseerd.89 Deze beweging moedigde burgerlijke ongehoorzaamheid aan omdat 

men vond dat de Britse overheid het land enkel onheil had gebracht.90 Gandhi probeerde als 

aanvoerder van de hele beweging, zoveel mogelijk lagen van de bevolking aan te spreken.91 

Het gevolg is dat honderden vrouwen zich gingen toeleggen op één van zijn voornaamste 

projecten: khādī. Deze handgeweven stof, gemaakt van Indisch katoen, moest het opgelegde 

Britse monopolie ondermijnen en tegelijk de vaderlandsliefde aanwakkeren. 92 

 

Een tweede belangrijke aanval op het koloniale bewind was de Salt March. Ook 

zoutproductie werd in die tijd immers verboden en dit werd maar al te duidelijk gevoeld door 

de vrouw in de keuken. Gandhi organiseerde daarom een protestmars waarop hij aanvankelijk 

geen vrouwen uitnodigde. Op vraag van Kamaladevi ChattopadhyayXXXIX  deed hij 

uiteindelijk toch een oproep, waarna vrouwen massaal deelnamen aan de ‘salt 
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satyāgraha’s’ XL.93 Overal in India werd de wet overtreden en begon men illegaal zout te 

ontginnen.94 Het hek was toen volledig van de dam. In DharasanaXLI  werd een menigte, geleid 

door Sarojini NaiduXLII  en op weg naar de zoutvlakten, met overdadig geweld uiteengeslagen. 

Toen de deelnemers vervolgens een zitstaking begonnen, liet de politie hen een hele dag in de 

verzengende hitte zitten, om hen daarna alsnog op te pakken.95 Dharasana werd aldus een 

symbool van verzet tegen de koloniale overheid.96 

 

De onrust verspreidde zich over het hele land en de Britten werden geconfronteerd met een 

massale civiele ongehoorzaamheid. Daarnaast werden ook steeds meer vrouwen 

gemobiliseerd: 

 

“Separate women’s organizations to mobilize and co-ordinate women’s participation in 

these activities were now set up; the Desh Sevika Sangh, the Nari Satyagraha Samiti, the 

Mahila Rashtriya Sangh, the Ladies Picketing board, the Stri Swarajya Sangh and the 

Swayam Sevika Sangh. Most of these bodies not only mobilized and organized women’s 

processions, pickets and prabhat pheris (literally, greeting the dawn, here a symbol of the 

dawn of independence, generally ending with hoisting the Congress flag), they also 

trained women in charkha spinning, hawked khadi and engaged in publicity and 

propaganda.” 97 

 

Vrouwen werden zelfs koeriers, of ze verstopten verzetsstrijders in hun huizen. Maar de 

koloniale overheid liet zich niet zomaar wegjagen. Bij demonstraties spaarde de politie de 

vrouwen niet langer en dit bracht een schokgolf teweeg bij de bevolking. In de aanloop naar 

de onafhankelijkheid werden er dan ook Self-Defence Committees op poten gezet tegen deze 

geweldplegingen.98 Op het platteland pakten de Britten het wat anders aan. Daar werden 

gronden en huizen van ongehoorzame burgers in beslag genomen en vervolgens per opbod 

verkocht. Verschillende vrouwen lieten dit echter niet zomaar gebeuren en ze trokken dan ook 

van deur tot deur terwijl ze mensen overtuigden om niet naar de verkoop te gaan.99 
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Al deze acties en gebeurtenissen lieten natuurlijk hun sporen na: een groot gevoel van 

bevrijding en zelfverwezenlijking heerste in vrouwelijke kringen in die tijd. Subramanya 

Bharati, een nationalistische dichter uit Tamil Nadu, verwoordde dit gevoel al in 1920.100 

 

‘The Dance of Liberation’ 

 

Dance! Rejoice! 

Those who said 

it is evil for women to touch books 

are dead, 

the lunatics who said 

they would lock women in their houses 

cannot show their faces now. 

They showed us our place in the home 

as if we were bullocks, bred 

and beaten to dumb labour. 

We have ended that. 

Sing and dance!101 

 

 

De euforie na de onafhankelijkheid was dan ook groot, maar, ondanks het feit dat deze strijd 

de vrouwenbeweging van zijn elitair karakter afhielp102 en voor een wijdverspreide 

aanvaarding zorgde, waren de problemen toch niet van de baan. Nu kreeg men immers in 

steeds grotere mate te maken met communautaire conflicten en ideologische contradicties: 

was het westerse feminisme de moeder van de Indische vrouwenbeweging of was het een 

koloniaal gegeven dat afgewezen moest worden? 
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1.1.3 De periode 1950 – 1990 

 

In dit hoofdstuk bekijken we hoe het enthousiasme voor vrouwenrechten in de eerste jaren na 

de onafhankelijkheid wegebde, maar ook hoe het in de jaren ’70 met een ongeziene kracht 

weer de kop opstak. De factoren die deze heropleving veroorzaakten, alsook de gevolgen die 

dit had op de gewone bevolking en op de vrouwenorganisaties, worden geschetst in het 

tweede deel. De campagnes rond huiselijk geweld, verkrachting en het verbod op een 

bruidsschat vormen ten slotte het sluitstuk vooraleer we overgaan naar de jaren ’80. 

 

De periode die volgde op de jaren ’70  kenmerkt zich door een grote dubbelzinnigheid. 

Dankzij het enthousiasme uit de seventies was de vrouwenbeweging enerzijds onderhevig aan 

heel wat verandering, wat gepaard ging met een nieuw soort zelfvertrouwen en positiviteit. 

Anderzijds ervoer men ook heel wat terugval en kritiek. We sluiten dit hoofdstuk uiteindelijk 

af met een beschrijving van de algemene ontwikkelingen en de campagnes die zich in deze 

periode afspeelden. 

  

1.1.3.1 De eerste decennia na de onafhankelijkheid 

 

In de jaren na de onafhankelijkheid was het vertrouwen in de toekomst en in het eigen kunnen 

zeer groot. Voor de vrouwenbeweging betekenden de eerste twee decennia echter een 

gigantische terugval. Niet alleen was de gemeenschappelijke vijand weggevallen voor een 

beweging die bestond uit leden met heel verschillende overtuigingen en politieke 

achtergronden, de nieuwe overheid besteedde daarnaast nauwelijks aandacht aan de 

problemen van de gewone vrouw. Er werden heel wat beloftes gedaan door de 

CongresspartyXLIII , maar die werden vaak pas veel later, of zelfs nooit, ingewilligd.103  

 

Ook binnen de vrouwenbeweging zelf was er een zekere apathie te bespeuren.104 Velen wezen 

op het feit dat de grondwet de gelijkwaardigheid van man en vrouw garandeerde en 

vertrouwden verder op de economische groei om de positie van de vrouw te verbeteren. De 

vrouwenbewegingen werden immers betrokken bij de opstelling van de zogenaamde 5-

jarenplannen. Daarin werden programma’s opgesteld i.v.m. onderwijs en gezondheidszorg, 
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naast zogenaamde ‘welfare boards’ die werden opgezet om het algemeen welzijn te 

verbeteren.105 

 

Dankzij de feministische inspraak werd er ook overgegaan tot de oprichting van meer dan 

50 000 Mahilā MaṇḍalsXLIV  of vrouwenkringen. Hoewel men verwachtte dat deze initiatieven 

hun waarde zouden bewijzen, bleek het succes op zich te laten wachten. Veel van de 

voorzieningen op het vlak van onderwijs of gezondheid bleken wel aanwezig, maar niet 

toegankelijk genoeg voor de gewone vrouw.106 Net zo ging het met de Mahilā Maṇḍals. Zij 

functioneerden niet naar behoren en bereikten veelal slechts hogere kasten of klassen.107 Er 

kwam dan ook heel wat protest tegen de gevolgen van dit incompetente beleid. Een 

interessante exponent hiervan is de Telangana-beweging.108 

 

“Though thousands of women had been active in the strikes and rallies, and the leaders 

of the Telangana movement were unusual for their time in the attention they paid to such 

‘women’s problems’ as wife-beating, making it known that they would chastise offenders, 

the attitude towards women remained one of benevolent paternalism.” 109 

 

Enkele vrouwelijke leden slaagden er niettemin in om door te dringen tot de rang van 

guerrillastrijders en het zijn precies zij die later door de feministische beweging opnieuw 

werden opgevist als strijdbare rolmodellen. 

 

Voorlopig stond de strijdbaarheid van de vrouwenbeweging in India echter op een laag pitje 

en door de intense samenwerking met de staat begon een groot aantal organisaties 

langzaamaan te institutionaliseren. 110 

 

“They secured permanent buildings, well-staffed offices, libraries, and bureaucracies of 

their own. They set up and continued to administer programs designed to serve 

women.”111 
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Dit kwam hun dynamische aanpak echter niet ten goede en ze verloren er een groot deel van 

hun ‘touch with reality’ door. 

 

1.1.3.2 Een heropleving 

 

Na deze zwarte bladzijden in de Indische feministische geschiedenis, kondigden de jaren ‘70 

een grote verandering aan. Uiteindelijk zou men gaan spreken van ‘the Reawakening’ die het 

begin vormde van een nieuw soort vrouwenbeweging in India. 

 

In deze periode zien we, los van overkoepelende organisaties als de AIWC, heel wat grote 

organisaties ontstaan. Een goed voorbeeld hiervan is SEWA, de Self-Employed Women’s 

Association. Deze organisatie uit Ahmedabad spande zich in voor alle vrouwen die 

slechtbetaald werk deden, wat dus een zeer brede actieradius veronderstelde. Als eerste – 

doch aanvankelijk onerkende – vakbond voor vrouwen, kende hij zeer veel succes en werd het 

een voorbeeld voor vele anderen.112 Een tweede massabeweging was het Anti-Price Rise 

Front, dat zijn oorsprong vond tijdens een periode van droogte en hongersnood in 1973.113 

Vrouwen kwamen met duizenden op straat om de prijsstijgingen aan te klagen en 

demonstreerden daarmee ook het groeiende ongenoegen over het beleid van eerste minister 

Indira GandhiXLV .114 

 

Een laatste beweging die hier het vermelden waard is, is de Progressive Organisation of 

Women (POW) die werd opgericht in 1974 te Hyderabad. Radha Kumar noemt het in haar 

boek de eerste echt moderne organisatie omdat zij, eerder dan antipatriarchaal, voorstander 

was van een doorgevoerde gelijkheid tussen man en vrouw. Ze onderstreepte daarnaast ook 

dat de onderdrukking van de vrouw veroorzaakt werd door twee factoren: de verdeling van 

arbeid op basis van geslacht en de Indische cultuur. Volgens deze organisatie zorgde de 

arbeidsverdeling ervoor dat vrouwen economisch afhankelijk werden, wat vervolgens werd 

gerechtvaardigd door de cultuur.115  Ook de Mahilā Samatā Sainik Dal benadrukte dat 
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cultuur, en meer bepaald religie en het kastesysteem (aangezien het hier gaat om een dalit-

beweging), onderdrukking legitimeerde.116 

 

“The … holy books , which made women and shudras inferior and deprived us of 

education, knowledge and independence, are selfish. All these books were written by men 

and have enslaved women.” 117 

 

Al deze kritische uitlatingen en bewegingen ten spijt, duurde het toch tot 1975 vooraleer de 

overheid wakker werd geschud. Dit was het jaar van het rapport Towards Equality, dat 

opgesteld werd op vraag van de Verenigde Naties door het ministerie van Onderwijs en 

Sociaal Welzijn.118 Dit revolutionair kritische document maakte meteen komaf met de 

heersende apathie door te stellen dat de positie van de vrouw in India sinds de 

onafhankelijkheid niet vooruit, maar juist achteruit was gegaan. 

 

De voornaamste oorzaak, zo oordeelde het rapport, was een gebrek aan bewustzijn, 

gecombineerd met de uitblijvende implementatie van belangrijke wetten.119 Vrouwen merkten 

immers weinig van de politieke en sociale rechten die ze met de onafhankelijkheid hadden 

verkregen.120 Op politieke vlak zag men wel enige verbetering121 – men had nu immers zelfs 

te maken met een vrouwelijke eerste minister – maar de gewone vrouw had weinig of geen 

affiniteit met politiek. Ze werd ook niet gezien als een zelfstandig en bewust politiek wezen 

door de partijen: 

 

“The structures of the parties make them male dominated in spite of outstanding 

exception, most party men are not free from the general prejudices and attitudes of the 

society. They have tended to see the women voters and citizens as appendages of the 

males and have depended on the heads of the families to provide block-votes and support 

for their parties and candidates.” 122 

 

De regressie was er echter niet alleen gekomen doordat vrouwen niet op de hoogte waren van 

hun rechten, opmerkelijk genoeg legde het aangestelde comité de verantwoordelijkheid ook 
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deels bij de religie. De stereotiepen en gedragsregels die vrouwen opgelegd kregen vanuit 

religieuze hoek beperkten immers sterk hun ontplooiing. Men wees echter eveneens met de 

vinger naar de rol van familiale verplichtingen in deze beperking.123 

 

Naast kritiek werden er ook oplossingen geboden in het rapport. Aangezien de overheid 

faliekant mislukt was in haar taak om gelijkheid te garanderen, werd nu de hand gereikt naar 

de vrouwenorganisaties om dit op te lossen.124 

 

“We…urge that community organisations, particularly women’s organisations, should 

mobilise public opinion and strengthen social efforts against oppressive institutions like 

polygamy, dowry, ostentatious expenditure on weddings and child marriage and mount a 

campaign for the dissemination of information about the legal rights of women to 

increase their awareness.” 125 

 

Dit rapport bracht een dergelijke schokgolf voort dat het kan gezien worden als het begin van 

de tweede feministische golf in India. 

 

“According to Geraldine Forbes, ‘the heat and energy generated by Towards Equality 

and the emerging research data provided the intellectual foundation for a new women’s 

movement’.” 126 

 

Het waren dus niet de oude organisaties die gehoor gaven aan deze oproep, maar wel nieuwe 

organisaties die ontstonden als reactie erop. Voorlopig moesten die echter allemaal nog even 

wachten: 1975 was niet alleen International Women’s Year en tevens het jaar waarin dit 

rapport verscheen, het was ook het jaar waarin Indira Gandhi de noodtoestand uitriep. 127 

 

Tussen 1975 en 1977 voerde de overheid, onder het mom van deze uitgeroepen noodtoestand, 

een dergelijk schikbewind, dat verschillende organisaties verplicht waren om ondergronds te 

gaan. Niet alleen was de vrouwenbeweging nu verplicht om zich gedeisd te houden, de 

politieke situatie zorgde er ook voor dat men nog voornamelijk aandacht besteedde aan de 
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strijd voor burgerrechten. Deze periode wordt dan ook traditioneel beschouwd als een 

onderbreking in de succesvolle opgang van het feminisme tijdens de jaren ’70.128 

 

De noodtoestand zorgde niet alleen voor een intermezzo, het vormde ook – ruwweg – een 

breuklijn met de oude vrouwenbewegingen. De nieuwe organisaties die ontstonden na ’77 

gingen zich immers profileren als ‘autonoom en feministisch’.129 Of dit werkelijk zo was, valt 

natuurlijk in twijfel te trekken. Elizabeth Jackson argumenteert immers in haar boek 

Feminism and Contemporary Indian Women’s Writing dat de meeste leden een (extreem-) 

linkse politieke achtergrond hadden en dat de bewegingen daardoor automatisch verboden 

werden met een bepaald gedachtegoed.130 De hierdoor veroorzaakte interne verdeling verkoos 

men dan ook te negeren.131 Er ontstonden nu immers zoveel verschillende organisaties 

georiënteerd naar evenveel verschillende richtingen, dat iedereen zijn gading vond.  

 

“[…] urban, rural, small, large, informal, formal, localized, national, internationally 

affiliated, and combinations of all these forms […]” 132 

 

Men kan zich natuurlijk afvragen of de vloed aan organisaties die ontstonden na ’77 enkel en 

alleen te wijten is aan de impact van het rapport Towards Equality. Hoewel we het effect 

ervan niet mogen onderschatten, waren er nog andere factoren in het spel. In The Power of 

Women’s Organizing suggereert Mangala Subramaniam bijvoorbeeld dat ook de pers een 

grote rol heeft gespeeld in deze heropleving.133 Dankzij de media werd er volop bericht over 

onrecht, wetsovertredingen of misbruik en kon de polemiek die vervolgens ontstond rond 

dergelijke zaken, gevolgd worden over het hele land. In een volgend hoofdstuk behandelen 

we twee thema’s die in de jaren ’70 veel aandacht kregen: huishoudelijk geweld en 

verkrachting. De onmisbare rol die de media speelde in enkele exemplarische zaken die we 

hierna bespreken, zal meteen duidelijk worden. 
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1.1.3.2.1 Hoe ervoer de gewone bevolking deze heropleving? 

 

Vooraleer we overgaan tot deze thematische behandeling, is het interessant om het werk van 

Gail Omvedt te bekijken. Het veldwerk dat deze Amerikaanse onderzoekster in India 

uitvoerde tijdens de jaren ‘70, is ronduit indrukwekkend. Dankzij haar studies op microniveau 

en de kundigheid waarmee ze via die lokale studies toch een nationaal beeld weet te schetsen, 

biedt haar onderzoek de perfecte manier om na te gaan in hoeverre alle beschreven 

ontwikkelingen ook effectief gevoeld werden door de bevolking. In haar boek We Will Smash 

This Prison! bestudeert ze allerlei groepen in de samenleving: vrouwen op het platteland, 

stedelijke arbeidsters, studenten, dalits en ādivāsī’sXLVI . Om het enigszins beknopt te houden, 

zou ik hier graag dieper willen ingaan op twee voorbeelden: de arbeidsters op het platteland 

en hun tegenhangers in de stad. 

 

Aangezien het platteland in India zo divers is als het land zelf, bespreekt Omvedt twee 

verschillende dorpen: eentje in de buurt van Ahmednagar en een ander genaamd Bori Arab, 

allebei in Maharashtra. 

 

In het eerste dorp hebben de vrouwen zichzelf volop georganiseerd en gebruiken ze de macht 

die ze op die manier verkrijgen om hun arbeidsomstandigheden en lonen te verbeteren. Hun 

regio viel immers ten prooi aan de Green RevolutionXLVII , wat resulteerde in de creatie van 

een rijke, kapitalistische boerenklasse134 en een nog armere arbeidersklasse. Het gevolg 

hiervan was dat de Lāl Niśān PartyXLVIII ,  heel wat aanhang kreeg en de basis legde voor de 

nieuwe arbeidsorganisatie.135 Toch staan zelfs de organisaties soms machteloos tegen de 

hoogontwikkelde, rijke bedrijven waarvoor ze werken. Omvedt laat in haar boek een vrouw 

aan het woord die vertelt hoe hun staking geboycot werd en hoe diegenen die de actie leidden, 

daar nu voor moesten boeten.136 Een van de oorzaken van deze mislukking is uiteraard het 

onontkoombare kastesysteem en de interne verdeeldheid die er, zoals steeds, uit voortvloeit. 

Hoe vaak er ook stemmen opgaan die aanzetten tot eenheid, even zo vaak blijkt deze 

verdeling van de maatschappij onoverbrugbaar.137 
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Het is echter nog veel slechter gesteld in Bori Arab, waar het werk schaars is en de lonen veel 

lager dan in Ahmednagar. Er is in dit dorp immers geen georganiseerde vakbond of iets wat 

door kan voor doorgaan. De vrouwen zijn er arm en klagen over democratische rechten die 

voor hen onbestaande zijn. Een van hen, Kaminibai, toont wel initiatief maar kan niets 

werkelijk realiseren omdat er nu eenmaal geen middelen zijn.138 

 

Het totale tegenovergestelde vinden we dan weer terug in Pune, eveneens in Maharashtra. De 

dalit-vrouwen die er het vuilnis ophalen zijn er immers in geslaagd om hun vakbond tot een 

goed georganiseerde en invloedrijke organisatie te maken.139 

 

“We start the questions. What is their work like? Do they get the same pay as men? Yes, 

they say, due to the union: and also due to the union, the supervisors don’t dare to 

trouble them much. (This contrasts with the common tendency for women workers to be 

harassed sexually.) How many hours a day do they work? The count begins at 5.30am, 

when they rise, dress, and, after a cup of tea on the way to work (a proud right: to buy tea 

independently), gather at the work site for the morning sign-in […]” 140 

 

De vakbond garandeert dus niet alleen dat hun rechten gerespecteerd worden, ze zorgt er ook 

voor dat de vrouwen als volwaardige, min of meer vrije personen kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. Een van de vrouwen zegt dan ook zeer toepasselijk: 

 

“ ‘The union is our mother’ ” 141 

 

Uit deze korte kennismaking met enkele organisaties uit het India van de jaren ’70, kunnen 

we ruwweg concluderen dat de vrouwenbeweging toch niet dezelfde invloed had op het 

platteland als in de steden. Natuurlijk is dit niet onlogisch; steden zijn altijd al de centra 

geweest van waaruit revolutionaire ideeën zich verspreidden en op het platteland blijken 

tradities altijd resistenter te zijn tegen vernieuwing. Toch mag niet vergeten worden dat het 

idee van vrouwenrechten in se, overal wel ingang had gevonden, ook al werd er niet meteen 

iets veranderd aan de situatie. 
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1.1.3.2.2 De campagnes 

1.1.3.2.2.1 Huiselijk geweld en het dahej-probleem 

 

De problematiek rond het geven van een bruidsschat (of ‘dahej’) bij het uithuwen van een 

dochter valt niet los te koppelen van huiselijk geweld. Maar al te vaak is de oorzaak van dat 

geweld juist het feit dat de ouders van het meisje niet voldoen aan de eisen van de 

schoonouders. Bij het huwelijk wordt in vele gevallen immers nog steeds een bruidsschat 

bepaald, of men komt juist overeen om er geen te geven. Vaak wordt er daarna echter nog 

verwacht dat de ouders van het meisje bijkomende giften doen ‘om een bepaalde 

levensstandaard voor het nieuwe koppel te verzekeren’. Die eisen blijken soms zo hoog dat 

men er niet aan kan voldoen en dan richt de woede van de schoonfamilie zich natuurlijk op de 

nieuwe bruid. Naast fysieke en mentale mishandeling, gaat men soms zelfs zo ver om de 

schoondochter de dood in te drijven. Vaak gaat het om moord, maar even zoveel drijft 

wanhoop het meisje tot zelfmoord. De ontelbare, zogenaamde ‘kitchen accidents’ bewijzen 

hoe aanwezig het fenomeen wel niet is in de Indische maatschappij.142  

 

Radha Kumar herhaalt in haar boek The History of Doing volgende anekdote: 

 

“In the course of working in the slum Pancha Seela Nagar, we were introduced to 

Malarkodi, a young woman, who lived in the slum and was a potential leader among the 

women.  

 

Some time ago, Malarkodi had run off to Madras with a former boyfriend. Her husband 

went and brought her back, promising to behave well. But after that he continued to 

remind her of her elopement. He used to drink and beat her up. All the neighbours knew 

this since it was an everyday routine. But this Sunday the routine took a fatal turn. She 

died. 

 

When I asked some of the men why they had not intervened, their reply was that it was a 

‘family quarrel.’ A step ahead was the reply: ‘She was killed by her husband. So why 

should we interfere?’. 
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I found that almost all men, whatever their class, job or status, thought in the same 

manner. When we went to the police inspector of Tilak Nagar to demand Malarkodi’s 

body, he said: ‘Why are you taking up this issue? She was an immoral woman. 

Otherwise, no sane husband would do this’… Later when I was narrating the incident to 

somebody who studies in my class, they too offered the same consolation: ‘ Oh, it was her 

husband who killed her. Then what can you do about it?’” 143 

 

Vanaf de jaren ’70 besloot de vrouwenbeweging het recht in eigen handen te nemen en begon 

men actie te voeren om huiselijk geweld en bruidsschatmoorden uit de taboesfeer te halen. 

Veel vrouwen kwamen immers met hun problemen niet naar buiten uit angst om verstoten te 

worden uit de gemeenschap. Ze bestonden slechts in functie van hun echtgenoot en 

schoonfamilie, en verder waren ze anonieme huisslaven zonder rechten.144 

 

De POW in Hyderabad ving in 1975 aan met sporadische protestacties, maar pas later 

ontwikkelde zich een volwaardige campagne. In 1979 rapporteerde het Indraprastha College 

Women’s Committee de dood van Tarvinder KaurXLIX  aan de Strī Saṃgharś van Delhi.145 

Dankzij de grote protestactie die vervolgens georganiseerd werd, en de daaropvolgende 

berichtgeving over het hele land, ontwikkelde deze zaak zich tot hét symbool in de strijd 

tegen bruidsschatmoorden. Overal werden acties gehouden en protestmarsen georganiseerd 

met als gevolg dat: 

“Within weeks, however, feminists reversed the indifference of decades, linking death-by-

fire with dowry harassment, showing that many official ‘suicides’ were in fact 

murders.”146 

Wanneer vrouwenbewegingen bericht kregen van een (zelf)moord ondernamen ze 

onmiddellijk actie, vaak was er al een protestactie de volgende dag. Ook de persoonlijke 

confrontatie werd niet geschuwd. Er werd gedemonstreerd rond huizen van verdachte families 

en men pakte de familieleden in het openbaar aan.147 Inzake informering, gingen de 

organisaties steeds creatiever te werk. Zo werd er bijvoorbeeld straattoneel opgevoerd waarin 

men de bevolking probeerde bewust te maken van het probleem.148 
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Officieel was het geven van een bruidsschat al verboden in 1961 met de Dowry Prohibition 

Act. Het probleem was echter dat deze wet te veel hiaten vertoonde, waardoor controle 

onmogelijk was en er geen aangifte werd gedaan.149 De politie van Delhi was de eerste die 

officiële acties ondernam: er werd overeengekomen dat een speciaal comité zou worden 

opgericht om specifieke dahej-zaken te onderzoeken.150 Daarmee waren de problemen niet 

van de baan: de wet was nog steeds niet waterdicht, het comité kwam zeer traag op gang en 

veel vrouwen durfden niet met mishandeling naar buiten te komen, ondanks de vele 

campagnes.151 Daarnaast kon de familie de politie altijd nog omkopen wanneer ze in het nauw 

gebracht werd. Veelal gebeurde er dus weinig. 

  

Vanaf de jaren ’80 kwam er echter terug schot in de zaak. Vooral de Criminal Law Act- 

Second Amendement in 1983 betekende een doorbraak. Nu werd de politie immers verplicht 

om onderzoek te voeren wanneer een vrouw stierf binnen de eerste zeven jaren van haar 

huwelijk. Daarnaast werd ook het aanzetten tot zelfmoord strafbaar en riskeerde men tot drie 

jaar gevangenisstraf voor zowel mentale als fysieke mishandeling.152 Er werden ook steeds 

meer acties gevoerd rond specifieke zaken. Helaas hebben al deze campagnes en protesten het 

probleem niet volledig uit de wereld geholpen en laten vandaag de dag nog steeds veel 

vrouwen het leven in ‘kitchen accidents’. 

 

Het probleem dahej wordt ook nog steeds niet eenzijdig veroordeeld. Volgens Kapil Kapoor 

in Feminism, Tradition and Modernity verkiest een dorpsvrouw een terugkeer naar het 

concept strīdhanaL boven de afschaffing van de bruidsschat. Deze strīdhana is als het ware 

een voortijdige uitbetaling van de erfenis van haar ouders in zilver en goud wanneer een 

getrouwde vrouw het ouderlijk huis verlaat. In tegenstelling tot de algemene trend i.v.m. een 

bruidsschat, blijft dit het persoonlijke bezit van de vrouw.153 

 

Tot slot wil ik nog opmerken dat geweldpleging tegen vrouwen zich niet alleen beperkt tot dit 

kader. Huiselijk geweld kan het gevolg zijn van talrijke problemen maar heeft vaak ook te 

maken met alcoholmisbruik. De Ṥahāda-beweging die begin jaren ’70 ontstond in 
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Maharashtra als een beweging tegen het misbruik van tribale volkeren, maar transformeerde 

zich uiteindelijk in een organisatie die de gevolgen van alcoholmisbruik aankloeg. 

 

“[...] where a community expresses consciousness of its own oppression as a community 

through a protest movement in which women are acknowledged to be active; at a certain 

stage women apply this consciousness to questions of their oppression as a sex.” 154 

 

Dit leidde lokaal tot heel wat aandacht voor het probleem vrouwenmishandeling. De vrouwen  

uit de omgeving die te lijden hadden onder het alcoholprobleem van hun echtgenoten hoorden 

van de organisatie en vroegen haar om hulp. Dit resulteerde uiteindelijk in een reeks 

protestmarsen waarbij verschillende drankverkopers hun alcohol vernietigd zagen worden. 

Vanaf dan hielpen de vrouwen elkaar onderling. Wanneer eentje te lijden had onder een 

gewelddadige echtgenoot, dan verzamelde de groep aan haar huis om de man in kwestie 

publiek te vernederen.155   

 

Ondanks organisaties zoals deze, bleef huiselijk geweld op nationaal vlak een groot probleem, 

en dit was grotendeels opnieuw te wijten aan een ontoereikende, slecht functionerende 

wetgeving.156 In 2006 werd echter de Domestic Violence Act goedgekeurd, wat een enorme 

sprong voorwaarts betekende. Niet alleen werd het probleem van fysiek geweld binnen het 

huwelijk officieel erkend, maar ook seksuele, emotionele en economische agressie verklaarde 

men strafbaar.157 Op die manier haalde de vrouwenbeweging na al die tijd toch haar slag 

thuis. 

 

1.1.3.2.2.2 De campagne tegen verkrachting 

 

Een tweede thema dat werd opgepikt eind jaren ’70, om vervolgens verder te worden gezet in 

de jaren daarna, is verkrachting. Niet alleen voorziet de wet in India in verschillende types 

van verkrachting, wat het alleen maar ingewikkelder maakt, het thema bevindt zich daarnaast 

ook in de taboesfeer, aangezien het te maken heeft met de vrouwelijke seksualiteit en 

zuiverheid. 
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Radha Kumar somt in haar boek de volgende categorieën op: 

 

“There is, for example, the category of  ‘landlord rape’, exercising the droit du seigneur 

(right by rule of the lord) to rape ‘his’ women wage slaves, or the wives of his male wage 

slaves. There is the category of ‘rape by those in authority’, comprising the exercise of 

power within the workplace to rape women employees or juniors. There is the category 

‘caste rape’, in which caste hierarchy is exercised to rape lower-caste or outcaste women 

(such as ‘tribals’). Similarly, there are also categories of class rape, police rape, and 

army rape. There are also forms of rape which are yet to be fully recognized within our 

law, such as marital rape, rape within family, rape of minors, rape of prostitutes, etc.” 158 

 

Als we de tabel bestuderen in bijlage 1, die cijfers geeft tussen 1986 en 1988159, dan merken 

we dat verkrachting in deze periode een veelvoorkomende misdaad was en dat ook bleef, 

ondanks de daling in 1988. Deze cijfers geven echter geen compleet beeld, daarvoor is de 

tijdspanne te klein en verkrachting een te ondergerapporteerd fenomeen. Toch geven ze een 

beeld van de mate waarin dit misdrijf aanwezig was in de Indische maatschappij, zelfs na de 

periode waarin de vrouwenbeweging dit aankloeg. 

 

Ook in haar campagne rond verkrachting maakte de feministische organisaties gebruik van 

exemplarische zaken. De allereerste die op deze manier in de publiciteit kwam, was die van 

Rameeza Bee in Hyderabad. Zij werd verkracht door verschillende politieagenten en haar man 

die daar tegenin durfde gaan, werd zonder scrupules vermoord. Het voorval schokte de 

publieke opinie in Hyderabad dermate, dat men massaal op straat kwam en blokkades 

opwierp voor het politiebureau. De menigte werd vervolgens onder vuur genomen, maar 

weigerde op te geven totdat de eerste minister van Andhra Pradesh beloofde om een 

onderzoekscomité op te richten.160  

 

Belangrijker was echter de zaak van Mathura in 1978.161 Ook in dit geval werd een jonge 

vrouw verkracht door een bende politieagenten, maar de kwestie werd pas veel later bekend, 

in 1980. 
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Het was de open brief van vier advocaten die protesteerden tegen de uitspraak in haar zaak, 

die een reeks acties teweeg bracht en de campagne nieuw leven inbliezen.162 De schuldige 

politieagenten waren immers vrijgesproken dankzij hun argument dat: 

 

“Mathura had a boyfriend and was thus a loose woman who could not by definition, be 

raped.” 163 

 

Het Forum Against Rape pikte de zaak op en pleitte voor een heropening. Ze besloten dit 

echter niet alleen lokaal te doen, maar riepen de hulp in van allerlei vrouwenorganisaties over 

het hele land. Dit was dus weer een van die momenten waarop de vrouwenbeweging haar 

verdeeldheid overwon zodat ze haar volledige gewicht in de schaal kon werpen. Een tweede 

opmerkelijk aspect was dat de organisatie ook begon na te denken of Mathura zelf al deze 

publiciteit zelf wel wilde. Ondanks haar terughoudendheid, bleef de vrouwenbeweging haar 

zaak bevechten, hoewel ze niet veel later door ideologische verschillen toch weer verviel in 

onderlinge verdeeldheid.164 De regering besloot uiteindelijk de wet te wijzigen, maar deed dit 

niet grondig genoeg. Gevolg: er blijven lacunes in de wet die toelaten dat schuldigen en 

lichtere straf krijgen of zelfs vrijuit gaan. Daarnaast blijft in bepaalde lagen van de 

maatschappij, ondanks de sensibiliseringscampagnes, de opvatting bestaan dat zogenaamde 

‘losbandige vrouwen’ het bijna verdienen om verkracht te worden.165 Er kwamen echter ook 

positieve ontwikkelingen voort uit deze strijd.166 De vrouwenbeweging werkte actief samen 

en verkreeg meer invloed, wat leidde tot: 

 

“[...] a pattern for subsequent campaigns, developing a ‘left and democratic’ pro-

feminist lobby.” 167 

 

Daarnaast haalden de publieke acties en de openlijke bespreking van verkrachtingszaken het 

onderwerp uit de taboesfeer.168 Dit had als gevolg dat vanaf dan verkrachting veel meer 

aangegeven werd, wat bijvoorbeeld niet het geval was met de problematiek rond dahej.169 De 
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jaren ’80 brachten echter niet alleen verandering in de manier waarop men tegen verkrachting 

aankeek, ze brachten eveneens een vernieuwing in de vrouwenbeweging met zich mee. 

 

1.1.3.3 De jaren ’80: succesverhaal of drama? 

 

In deze periode waaide er een nieuwe wind doorheen de feministische beweging. De 

methodes waar men tot dan toe op vertrouwd had, werden herbekeken en aangepast of 

achterwege gelaten. Het is dan ook niet overdreven om te stellen dat de vrouwenbeweging in 

de jaren ’80 een ware transformatie onderging. Een eerste verandering kwam er doordat men 

zich bewust werd van de beperkingen van de wet. Er konden zoveel nieuwe wetten komen, als 

ze niet geïmplementeerd werden, haalden ze niets uit. Men besloot zich daarom te 

concentreren op individuele zaken en dit via effectieve steun en steeds minder d.m.v. publieke 

acties zoals protestmarsen. Het gevolg was dat er hulpcentra en programma’s in het leven 

werden geroepen ter bevordering van het sociaal welzijn en de gezondheidszorg.170  

 

Van nu af aan ging men ook de positievere kant van de organisaties benadrukken. Het 

zusterschap van de leden en de mogelijkheid om binnen de organisatie de eigen 

persoonlijkheid te laten openbloeien via kunst, dans, literatuur etc.171 

 

“Thus a whole new set of personal relationships developed in the feminist movement, of 

friendships which cut across class and cultural barriers, even though, to some extent, 

these friendships remained unequal, for the middle-class women acted more out of a 

sense of duty and the poor women out of a sense of gratitude.” 172 

 

Daarnaast zien we ook een ideologische terugkeer naar meer volkse, traditionele ideeën. 

 

“The attempt to re-appropriate traditionally accepted women’s spaces grew in the 

eighties, through attempts to re-interpret myths, epics and folktales: to critique 

mainstream religious and cultural texts or practices and search for alternative texts or 
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practices; and to discover historical or particular methods of women’s resistance in 

India.” 173 

 

Men ging op zoek in de tradities naar sterke vrouwen die als voorbeeld konden fungeren en 

vond deze zowel in oudere tradities, als in recentere bewegingen als Telangana.174 Precies dit 

aspect is ook zeer interessant wanneer we kijken naar Pratibha Rays Yajñasenī 175, die 

eveneens werd geschreven in de jaren ’80. 

 

Deze periode lag bovendien in het verlengde van de succesjaren ’70 en dat zorgde voor heel 

wat zelfvertrouwen in de organisaties.  

 

“City bred and based feminists were now gaining enough confidence to move into 

unfamiliar areas and co-ordinate activities with other groups.” 176 

 

De vrouwenbeweging was geëngageerd op bijna alle vlakken, gaande van vakbondsacties, 

over kunstzinnige projecten tot onderwijsprogramma’s.177  Bovendien was ze nu zo aanwezig 

in de Indische maatschappij dat haar standpunten ook steeds meer geïntegreerd geraakten en 

zelfs opgenomen werden door politieke partijen.178 

 

In de jaren ’80 bouwde men echter niet alleen de actieradius uit, men zorgde er ook voor dat 

die uitbouw gepaard ging met de ontwikkeling van een eigen, specifieke identiteit. De 

sluimerende verdeeldheid van de voorbije tijden kwam definitief naar boven en dat 

veroorzaakte een ongeziene versplintering.179 Het was niet zo dat er tussen deze groeperingen 

vijandschap ontstond, men was immers verenigd op basis van het gemeenschappelijk doel: de 

bevrijding van de vrouw. In momenten van nood, zoals met de Mathura-zaak, vond men 

elkaar terug. 

 

De gevolgen van deze ingrijpende veranderingen zijn divers en vaak paradoxaal. Langs een 

kant begon het feministische gedachtegoed aan invloed te winnen, mede dankzij de Women’s 
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Studies die in deze periode hun aanvang kenden.180 Deze onderzoekscentra vergaarden heel 

wat informatie en theorieën, maar bleken uiteindelijk te ver af te staan van de realiteit waarin 

de vrouwengroepen zich bewogen.181 Het bracht echter wel een groep academici voort die 

zich enkel en alleen met genderstudies bezighielden en die dankzij hun eigen onderzoek een 

alternatieve, doch ook academisch onderbouwde visie op gender konden aanbieden aan hoger 

opgeleide groepen in de samenleving, zoals dokters en journalisten.182 

 

Tegen het einde van de jaren ’80 had feminisme echter niet alleen terrein gewonnen, het 

begon er ook te verliezen. In de lagere echelons van de samenleving was de 

vrouwenbeweging immers steeds minder aanwezig. Door af te zien van publieke acties en 

zich toe te leggen op individuele zorg via hulpcentra, verloor men niet alleen zichtbaarheid in 

de samenleving, maar ook in de media. Daarnaast had hun harde werk ervoor gezorgd dat 

vrouwen nu als min of meer volwaardig kiespubliek werden gezien en dus richtten politieke 

partijen, hoe verschillend ook qua ideologie, nu zelf vrouwengroepen op die hen extra 

stemmen moesten verzekeren.183 Enerzijds betekende dit dat de beweging geslaagd was in 

haar missie om de vrouwenkwestie algemeen aanvaard te maken in de maatschappij, maar 

anderzijds had ze zichzelf hierdoor wel buitenspel gezet. 

 

Toen het einde van de jaren ‘80 in zicht kwam, betekende dat bij benadering ook het einde 

van de succesjaren. Er kwam steeds meer tegenstand van traditionalistische zijde die 

protesteerde tegen de westerse waarden die de feministische beweging zou promoten. 

Uiteindelijk leidde dit in de jaren ‘90 tot een crisis binnen de beweging. Op dat moment moest 

ze niet alleen aanvallen pareren van rechtse organisaties, maar kreeg ze ook een heleboel 

kritiek kreeg te verduren van de publieke opinie.184 De interne verdeeldheid die op dat 

moment regeerde, zorgde er echter voor dat zij niet meer krachtdadig kon antwoorden op al 

deze beschuldigingen. Dit was dan ook het begin van een nieuwe aftakeling. 

 

Als we kijken naar de campagnes die de vrouwenbeweging voerde in deze periode, dan zien 

we dat ze steeds meer betrokken raakte bij controversiële onderwerpen. Niet alleen zette men 

de acties rond huiselijk geweld en verkrachting voort, men ging ook de strijd aan met 
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communautaire problemen en raakte verwikkeld in een hoogoplaaiend debat rond satī. In 

beide campagnes merken we de tekenen aan de wand  die duiden op verval. De invloed en 

vooral de grond onder de voeten van de vrouwenbeweging begon langzaamaan te 

verkruimelen. 

 

1.1.3.3.1 De campagnes 

1.1.3.3.1.1 Religieuze gemeenschappen en hun wetten 

 

Hoewel de Indische regering zichzelf definieert als seculier, beschouwt ze het als haar taak 

om erop toe te zien dat alle aanwezige religieuze gemeenschappen dezelfde kansen krijgen. 

Dit leidde tot de invoering van verschillende Personal Laws, wat inhield dat iemand 

afhankelijk van zijn/haar religie, anders behandeld werd door de wet.185 Dit leverde echter 

allerlei tegenstrijdigheden op met de overkoepelende wetten en het systeem bewees meer dan 

eens nadelig te zijn voor vrouwen. Eentje daarvan was Shah Bano.  

 

In 1985 daagde deze 70-jarige vrouw haar echtgenoot voor het gerecht nadat hij haar met de 

kinderen aan de deur had gezet. Volgens de Criminal Procedure Code had ze recht op 

alimentatie en die vroeg ze dan ook aan. De uitspraak in eerste aanleg luidde dat ze recht had 

op 25 roepies per maand186, maar in beroep werd dit bedrag verhoogd naar 179,20 roepies. 

Ondertussen had haar echtgenoot van de gelegenheid gebruik gemaakt om officieel van haar 

te scheiden en ging hij in hoger beroep met het argument dat de voorgaande uitspraken in 

strijd waren met de sharia. Volgens de Muslim Personal Law moest immers alles wat met het 

huwelijk te maken had, beoordeeld worden volgens de sharia. Doordat er nu een officiële 

scheiding had plaatsgevonden, veranderden tevens de fundamenten van de zaak en ging het 

nu niet langer om verlating. Vervolgens gooide ook de partij van Shah Bano het over een 

andere boeg: ze argumenteerde dat de Koran iedere rechtschapen echtgenoot beval om zijn 

vrouw te onderhouden, ook na scheiding.187 De uitspraak luidde uiteindelijk als volgt: Shah 

Bano had recht op alimentatie of dat nu onder de Personal Law viel of juist niet.188 Daarnaast 

pleitte het gerecht ook voor een uniforme wetgeving: 

                                                 
185 Hasan, 2010, pp.940-941 
186 Kumar, 1994, p.82 
187 ibidem p.83 
188 ibidem p.84 



 45 

 

“ A Common Civil Code will help the cause of national integration by removing disparate 

loyalties to laws which have conflicting ideologies. No community is likely to bell the cat 

by making gratuitous concessions on this issue. We understand the difficulties involved in 

bringing persons of different faiths and persuasions on a common platform. But a 

beginning must be made if the Constitution is to have a meaning.”189 

 

Het verhaal kreeg echter nog een staartje. Later dat jaar werd immers een wetsvoorstel 

ingediend dat draaide om precies diezelfde sectie over alimentatie. De moslimpartij die het 

had ingediend wenste de sharia als enige maatstaf in te voeren, maar dat zag de overheid niet 

zitten. Op dat moment braken er echter hevige rellen uit tegen de uitspraak in de Shah Bano-

zaak en voor het nieuwe wetsvoorstel.190 Het gevolg was dat het wetsvoorstel er toch door 

kwam, alle protest van de oppositie ten spijt. Voor de vrouwenbeweging was dit de zoveelste 

nederlaag, maar ze bleef wel onverstoorbaar pleiten voor een uniforme wetgeving.191 

 

Naarmate de Bhāratīya Janatā PartyLI echter opkwam en besloot om de uniforme wetgeving 

tot een van haar krachtpunten te maken, kwam de vrouwenbeweging in nauwe schoentjes. Ze 

wilde immers geenszins geassocieerd worden met deze rechtse hindoe-nationalistische partij, 

maar evenmin wilde ze zich neerleggen bij een systeem dat onrechtvaardige situaties 

creëerde. Intern zorgde dit voor heel wat debat over hoe het systeem dan alsnog veranderd 

moest worden. Bleef men pleiten voor een algemene wet of moest men interne hervorming 

aanraden?192  Vaak koos men voor dat laatste en was men dus genoodzaakt om het roer 

volledig om te gooien. Zoya Hasan geeft in haar artikel Gender, religion and democratic 

politics in India het voorbeeld van de All India Democratic Women’s Association: 

 

“The change is most explicit in the case of the left-leaning All India Democratic Women’s 

Association (AIDWA), which not very long ago promoted a uniform civil code, but now 

favours a gradual change in personal laws in recognition of the difficulty of pushing 

change through state initiative. It supports a two-pronged strategy to achieve 

reconciliation between gender-just laws as well as reforms from within. It has actively 

engaged in mobilizing Muslim women and encouraging community initiatives for legal 
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reform, codification of personal laws, and at the same time demanding legislation with 

regard to matrimonial property and the custody of children, among other issues.”193 

 

Het debat blijft dus aanwezig in de Indische maatschappij en geeft de BJP een mooi excuus 

om de moslimgemeenschap als conservatief en vrouwonvriendelijk af te schilderen.194 Veel 

moslimgroeperingen zijn immers voorstander van het behoud van de Personal Laws omdat ze 

hun culturele identiteit als minderheid sowieso al bedreigd zien. Het probleem is echter dat zij 

via deze wetgeving hun vrouwen rechten ontzeggen en hen de kans tot emancipatie 

afnemen.195 Het laatste woord is hierover in geen geval gezegd. 

 

1.1.3.3.1.2 Satī 

 

De zaak waarmee de Indische vrouwenbeweging zich de woede van het orthodoxe hindoe-

establishment op de hals haalde, was die rond Roop Kanwar. Zij werd gedwongen om satī te 

plegen, hoewel dat officieel verboden was sinds de Sati Abolition Act van 1928. Officieus 

bleef men echter vasthouden aan dit gebruik, vooral op het platteland in Rajasthan. Het was 

precies Roops zaak die er werd uitgepikt omdat zowel zij als haar schoonvader een opleiding 

hadden genoten en bovendien waren er bewijzen opgedoken die aangaven dat er sprake was 

van moord.196 Volgens getuigen was Roop met geweld naar de brandstapel geleid, waar ze 

vervolgens bedolven werd onder takken zodat ze onmogelijk nog kon ontsnappen. Ook de 

plaatselijke overheid had een aandeel in de zaak. Zij was immers op de hoogte van het 

aangekondigde ‘evenement’ maar had niets gedaan om het te verhinderen. De pers, op haar 

beurt, zorgde voor heel wat meer tegenstand. Zij had besloten om de hele zaak in het 

openbaar te brengen maar zodra de dorpsgemeenschap daar lucht van kreeg, werd er alles aan 

gedaan om de journalisten te verwijderen.197 Vanaf dan was Roops lot bezegeld en hield niets 

haar schoonfamilie nog tegen om een kuise satī van haar te maken. 

 

Dit was echter niet het einde van het verhaal. De plaats van haar dood werd vanaf dan het 

slagveld waarop verschillende groeperingen hun strijd om religieuze vrijheid en om 

vrouwelijke eerbaarheid verder uitvochten. Al de eerste dagen na haar dood werd de site 
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omgevormd tot een pelgrimsoord en Roops schoonvader zag algauw in dat daar heel wat 

munt uit viel te slaan. Hij richtte de Satī Dharma Rakṣita Samiti op om de boel in goede 

banen te leiden en zorgde er ook voor dat de donaties van alle pelgrims op deze manier tot bij 

hem kwamen.198  

 

“[…] a number of stalls sprang up, selling auspicious offerings, mementoes (such as a 

trick photograph of Roop Kanwar sitting on the pyre with her dead husband’s head on 

her lap and a blissful smile on her face, while the flames spurted about her,) and audio 

cassettes of devotional songs. […] parking lots were arranged and traffic controllers 

appointed; a control tower was set up near the site and a fairly elaborate system of 

loudspeakers was strung around the area, through which instructions from the control 

tower were transmitted to pilgrims, Trust functionaries et al. […] it was reported that 

within some three weeks the Trust itself had collected around Rs 50 lakhs. Sati is big 

business.” 199   

 

De hele heisa die ontstond door deze zaak zorgde ervoor dat er in Noord-India een 

heropleving kwam van het concept satī, wat gepaard ging met propaganda en met de 

restauratie van verschillende andere satī-tempeltjes. Deze zaken werden voornamelijk 

gesponsord door Rājpūt-familiesLII  en het hele fenomeen ‘satī’ werd al snel gepromoot als een 

onderdeel van de ware ‘rājpūt-identiteit en -traditie’.200 

 

De vrouwenbeweging die verzet aantekende tegen deze verheerlijking van iets wat bij wet 

verboden was, werd in haar gelijk gesteld door het gerecht, maar kreeg tegelijk eens te meer 

kritiek te verduren.201 Men verweet haar dat ze inging tegen een authentiek gebruik binnen de 

hindoetraditie en bovendien zou ze vrouwen hun religieuze vrijheid onthouden. De 

tegenstanders genoten de steun van de lokale politie, waardoor er uiteindelijk niemand werd 

gestraft, ondanks de onomstotelijke wetsovertreding en de uitspraak van het gerecht. Ook 

enkele lokale politici lieten hun gezicht zien op de plaats, in de hoop zo de stem te winnen van 

de orthodoxe hindoes.202 Roops sterfbed werd daardoor de stille getuige van een 

traditionalistische machtsdemonstratie die niemand kon tegenhouden.  
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De priesters uit de grootste hindoetempels van het land, in samenwerking met rechts-

nationalistische bewegingen als Ṥiv Senā, gingen ondertussen gezwind verder met hun pro-

satī-campagne en behaalden uiteindelijk zoveel steun bij de gewone bevolking dat zelfs de 

overheid ervoor terugschrok om maatregelen te nemen.203 Er werd een Joint Action 

Committee against Sati opgezet om een voorstel tot wetsverandering uit te werken, maar dat 

voorstel raakte nooit tot in het parlement. Toen de overheid alsnog de beslissing nam om de 

wet aan te passen, gebeurde dat op een zeer ongelukkige manier. Een van de nieuwe 

opgenomen clausules bepaalde immers dat de weduwe die deelnam aan de satī-ceremonie ook 

gestraft moest worden aangezien ze een poging tot zelfmoord ondernam.204 Aldus was er nog 

steeds niets veranderd in het voordeel van de vrouw. 

 

1.1.4 De hedendaagse vrouwenbeweging in India 

 

In dit afsluitende hoofdstuk onderzoeken we hoe een veranderende maatschappij en 

wereldeconomie het overleven van de vrouwenbeweging beïnvloeden. NGO’s, de 

globalisering maar ook de alomtegenwoordige media sturen aan op bepaalde ontwikkelingen, 

zoals een vergrote aandacht voor ecologie. Vervolgens schetsen we ook kort een beeld van 

Madhu Kishwar, een van de voornaamste feministen in hedendaags India, om dan te eindigen 

met een inleiding tot twee van de meest actuele campagnes: die rond abortus en de ‘Women’s 

Reservation Bill’. 

 

Een nieuw tijdperk werd ingeluid in de jaren ’90, en die bracht een onstuitbare groei met zich 

mee voor de Indische natie op wereldvlak. Veel vrouwenbewegingen misten echter die trein 

der vernieuwing en bleven verweesd achter. Srila Roy beschrijft het fenomeen als volgt in 

haar artikel Melancholic politics and the politics of melancholia: 

 

“This ‘ageing’ of the women’s movement is generally located in the ‘watershed’ decade 

of the 1990s – the decade of globalization, liberalization, and the opening up of the 

economy, and the deepening of caste and religion based cleavages especially through the 

rise of an aggressive Hindu nationalism […].” 205 
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Niet alleen zette de tegenstand die zich eind jaren ’80 ontwikkelde, zich voort in de jaren 

daarna, de beweging bleek ook onherroepelijk verdeeld over een aantal belangrijke 

standpunten. Moet men als beweging op de wet vertrouwen om de situatie van vrouwen te 

veranderen, of moet men het andere pad kiezen en dus rechtstreekse, lokale hulp 

organiseren?206 Ook de relatie tussen de groeringen die zich effectief bewegen tussen de 

mensen en de theoretische Women’s Studies Groups ligt moeilijk. Daarnaast vormt ten slotte 

ook de institutionalisering van de vrouwenbeweging het onderwerp van een intens debat. Het 

is immers opmerkelijk dat zeer veel vrouwenbewegingen tegenwoordig zijn omgevormd tot 

NGO’s die ofwel ondersteund worden door de overheid, ofwel door buitenlandse fondsen.207 

Soms ontwikkelde zich een bloeiende samenwerking, maar even vaak was het resultaat 

minder positief. 

 

Nivedita Menon wijst precies dit fenomeen aan als de oorzaak voor het stilvallen van de 

feministische beweging in India. 

 

“[...] the professionalization of feminism has enabled women, with little or no political 

commitments, to practise feminism as a profession rather than as politics. Compulsions to 

obtain and retain funding have not only limited the autonomy of women’s groups but also 

obstructed any fresh thinking on what constitutes feminism itself […]; from the militant 

feminists of the 1980s, we have now become (as a veteran of the women’s movement told 

Menon) ‘nine-to-five feminists’.” 208 

 

Deze ‘NGOization’, zoals Roy het noemt in haar artikel, zorgt ook voor heel wat ongerustheid 

binnen de feministische beweging. Men vreest niet alleen de eigen autonomie te verliezen, 

ook het contact met andere groeperingen tijdens overkoepelende samenkomsten zoals de All 

India Women’s Conference dreigt volgens hen verloren te gaan. Daarnaast verwijt men 

jongere vrouwen dat ze niet toetreden tot de beweging uit overtuiging voor ‘de feministische 

zaak’, maar enkel omdat ze nu betaald worden door die NGO’s.209 Roy toont in haar artikel 

dan ook aan dat er sprake is van melancholie binnen de oudere garde die de bloeiperiode van 

de jaren 70-’80 nog volop heeft meegemaakt. 
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“Many explicitly mourn the loss of a more radical, activist feminist past while despairing 

over the present generation’s distance and disidentification from progressive politics 

more generally.” 210 

 

De globalisering die deze ingrijpende veranderingen mede op gang bracht, kan niet meer 

genegeerd worden. De relatie tussen vrouwen en deze mondialisering is echter op zijn minst 

dubbelzinnig te noemen. Enerzijds zorgen de wereldwijde persverslaggeving en de 

alomtegenwoordigheid van het internet in alle aspecten van de samenleving voor een 

verhoogde aandacht voor vrouwenproblemen.211 Onder druk van de globale publieke opinie 

en mede dankzij internationale organisaties als Human Rights Watch en Amnesty 

International, wordt de overheid zo verplicht om in te grijpen,.212 Daarnaast vereenvoudigt de 

technologische revolutie ook de uitwisseling van ideeën tussen vrouwenorganisaties over de 

hele wereld.213  

 

Echter niet al is pais en vree. De globalisering bracht ook liberalisering in haar kielzog mee en 

die bleek vaak niet gunstig uit te draaien voor vrouwen uit de lagere regionen van de 

samenleving. Studies van Gita Sen, Sonia Correa en Karen Grown214 tonen immers aan dat: 

 

“Macroeconomic policies reflect and perpetuate gender asymmetries. Economic 

liberalization implies privatization and withdrawal of the state from economic processes 

and to reduce expenditure in the social sector. […] Constraints on government 

expenditure reduce programs and services to integrate women in to development and 

decrease their employment and income opportunities.” 215 

 

Deze budgetbeperking m.b.t. sociale projecten treft vrouwen en hun organisaties uiteraard 

onmiddellijk. De situatie van vrouwen verslechtert uiteraard helemaal als de economie in een 

crisis belandt, en laat dat nu net het geval zijn.216 

 

 

 

                                                 
210 Roy, 2009, pp.341-342 
211 Subramaniam, 2006, p.34 
212 ibidem p.35 
213 ibidem p.34 
214 zie bibliografie voor hun werken rond dit thema 
215 ibidem p.36 
216 ibidem p.36 



 51 

1.1.4.1 Ecologie 

 

Globalisering vestigde daarnaast ook wereldwijd de aandacht op het probleem ‘ecologie’. 

Hoewel India zich vandaag niet opstelt als een voortrekker in de strijd voor een leefbare 

planeet, zijn er al langer interne bewegingen bezig met het behoud van het milieu. Het 

bekendste voorbeeld hiervan is de chipko-movement. Deze beweging ontstond toen een 

bedrijf een bebost gebied wilde rooien rond het dorp Gopeshvar. Dit bos was echter van 

levensbelang voor de dorpsbewoners, meer bepaald voor de vrouwen die er bijvoorbeeld hout 

haalden voor hun vuren. Het gevolg was dat zowel mannen als vrouwen zich gingen 

vastketenen aan de bomen, tot de boomhakkers vertrokken. Op het moment dat de mannen 

van het dorp naar de stad trokken om er de zaak aan te klagen, besloot het bedrijf toch een 

tweede poging te ondernemen. Dit was echter buiten de vrouwen gerekend. Zij omhelsden 

ook ditmaal de bomen opdat ze gered zouden zijn, maar ze begrepen dat er organisatie nodig 

was om hen permanent te redden. Het gevolg was dat er over de hele regio Mahilā Maṇḍal 

Dags werden opgericht, die niet aleen ecologische, maar ook andere problemen aankaartten. 

Zo ondervonden devrouwen bijvoorbeeld hinder van het vee dat de mannen door hun velden 

hoedden en dus trokken ze verenigd naar de paṃcāyat LIII  om een oplossing te zoeken.217 

 

Ook in andere gebieden namen vrouwen het op tegen bedrijven om de natuur te beschermen 

en aldus hun eigen voortbestaan te verzekeren. De ramp in BhopalLIV  kon niet meer 

voorkomen worden, maar de nazorg en compensatie die beloofd werden, bleven ook uit. Het 

is opvallend dat de protestbewegingen uit dit rampgebied voornamelijk door vrouwen geleid 

werden en worden. Zij kwamen massaal op straat om compensatiegeld te vragen, maar ze 

eisten ook medische hulp en informatie. De gegevens omtrent de ramp werden immers niet 

vrijgegeven, zodat de bevolking niet op de hoogte was van de gevolgen die dit gevaarlijke 

product kon hebben op lange termijn. 

 

“In the initial years, the ratio of women to men in demonstrations was something like 

60:40, but as the years passed this ratio grew to 80:20, even 90:10.” 218 

 

Hun voornaamste organisatie is de Bhopāl Gais Pīḍit Mahilā Udyog Saṃgaṭhan. Deze 

organisatie werd opgericht in 1986, maar bereikte haar hoogtepunt pas in 1989, toen de 
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overheid een overeenkomst sloot met Union Carbide. De slachtoffers van de ramp waren zo 

verbolgen dat de Indische overheid een document ondertekende waarin nauwelijks garantie 

werd geboden voor een vergoeding, dat er opnieuw een golf van protest kwam.219  De 

Saṃgaṭhan ging in de aanval en boekte vooruitgang op drie vlakken: 

 

“[…] they achieved the major breakthrough of winning Rs 360 lakhs as a three year 

relief grant from the government; getting medical information released; and gaining the 

support of  the government in pleading that the case against Carbide be re-opened.” 220 

 

Helaas heropende men de zaak daarna niet meer en werden de slachtoffers van de ramp aan 

hun lot overgelaten. Vandaag is Bhopal een dichtbevolkt rampgebied waar kinderen spelen op 

vergiftigde grond. 

 

Naast deze actieve bewegingen rond ecologische vraagstukken, zijn er ook theoretische 

stromingen over de relatie tussen de natuur en de vrouw. Ze kunnen worden samengevat 

onder de noemer ‘ecofeminisme’. Deze stroming veronderstelt een natuurlijke link tussen 

vrouwen en de natuur, zodat emancipatie van de vrouw automatisch ook de bevrijding van de 

natuur moet omvatten, wil men slagen in zijn opzet.221 Beide zijn immers het slachtoffer van 

mannelijke overheersing, naast: 

 

“[...] affinities and perceived similarities between women and nature – such as passivity 

and life-giving nurturing qualities [...].” 222 

 

Precies door deze gemeenschappelijke aspecten zijn vrouwen ‘ontologisch superieur’ 

geplaatst om ecologische problemen aan te pakken.223 In de veronderstelling van een 

natuurlijke, aangeboren link tussen natuur en vrouw, verschilt deze beweging van de 

zogenaamde feministische milieubeweging. Deze benadrukt dat er eerder sprake is van: 

 

“[...] gendered interest rather than an inherent connection between women and 

ecology.”224 
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Naast deze milde kritiek vanuit de eigen feministische rangen, kwam er uiteraard nog meer 

kritiek op deze weinig wetenschappelijk gefundeerde veronderstellingen. De bewijzen die de 

ecofeministen gebruiken in hun uiteenzettingen, met name miraculeuze heroplevingen van 

dorpen en wouden wanneer ze onder vrouwelijk beheer komen, wijzen alleen op een betere 

verstandhouding tussen vrouw en natuur op het Indische platteland. Als hun theorie zou 

kloppen, zou die link immers ook bij vrouwen in de stad moeten worden teruggevonden en 

dat is niet of nauwelijks het geval. Daarnaast voert de oppositie ook het argument aan dat de 

natuur niet alleen leven schenkt en mensen voedt, ze is ook destructief en onvoorspelbaar. 225 

Het laatste argument dat we hier aanhalen wijst er op dat een dergelijke veronderstelde link 

ook aanleiding geeft tot biologisch determinisme. Immers, aangezien vrouwen de natuur 

begrijpen en ermee verbonden zijn, is het logisch dat zij de taken op het land uitvoeren en dus 

zorgt dit voor een ‘natuurlijke’ arbeidsdeling die vrouwen uitsluit van meer intellectuele 

taken.226 

 

1.1.4.2 Sleutelfiguren en belangrijke campagnes in de hedendaagse 

vrouwenbeweging 

 

Een vrouw die zichzelf volledig heeft gerealiseerd op intellectueel vlak is Madhu Kishwar. Zij 

geldt tegenwoordig als een van de grootste autoriteiten met betrekking tot vrouwenzaken in 

India. Zij noemt zichzelf expliciet geen feministe omdat ze het een beperkend etiket vindt, 

maar via het tijdschrift dat ze leidt, Manuṣī genaamd, behandelt zij allerhande thema’s die 

vrouwen aanbelangen. Gaande van de nieuwe Domestic Violence Act, over de Kashmier-

kwestie, tot het zeer actuele probleem rond het aborteren van vrouwelijke foetussen: over 

bijna alles houdt ze er een uitgesproken mening op na die ze graag kenbaar maakt aan de 

wereld.227  

 

Het mag duidelijk zijn dat de hedendaagse vrouwenbeweging te maken heeft met een enorme 

diversificatie. Niet alleen zijn de verschillende projecten en de thema’s waarrond ze werkt 

enorm verscheiden, de ideologische achtergrond van waaruit men handelt, is vaak even 
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verschillend. Verschillende campagnes uit de jaren ’70 en ’80 worden nu immers voortgezet, 

maar er dienen zich evengoed nieuwe thema’s aan die om actie vragen. Naar analogie met de 

vorige hoofdstukken, pikken we ook hier twee campagnes uit die de voorbije periode 

getekend hebben: Sex Determination Tests (SDT’s) en de Women’s Reservation Bill. 

 

De acties tegen abortus op vrouwelijke foetussen na geslachtsbepaling tonen uitstekend aan 

hoe de vrouwenbeweging moet schipperen tussen verschillende standpunten in een steeds 

complexer wordende samenleving. Deze campagne begon al in de jaren ’80 met de oprichting 

van het Forum against Sex-Determination and Sex-PreselectionLV in Mumbai. Men streefde 

naar een duidelijk verbod van de overheid uit, maar moest het onderspit delven toen diezelfde 

overheid in de wet de bevindingen van de vrouwenbeweging negeerde.228 Vanaf dan bleef dit 

fenomeen het onderwerp van vele campagnes waarbij de vrouwenbeweging zich uitdrukkelijk 

moest distantiëren van extremere organisaties die er volledige antiabortusstandpunten op 

nahielden. Er gingen zelfs stemmen op die de abortus verdedigden op basis van het argument 

dat hoe minder meisjes er geboren werden, hoe meer kansen diegenen hadden die wel ter 

wereld kwamen.229 

 

Uiteraard werden deze argumenten als ridicuul afgedaan, maar als we kijken naar de man-

vrouw verhoudingen volgens de India Census van 2001230 (zie bijlage 2 en 3) dan krijgen we 

volgende resultaten: 

 

Het staatsgemiddelde bedraagt 933 vrouwen per 1000 mannen. In de deelstaat Orissa bedraagt 

dit 972:1000. Het verschil tussen stad en platteland slaat echter met verstomming: op het 

platteland bedraagt de verhouding 987:1000 terwijl dit in de stad nog maar 895:1000 is. 231 

Het is dus duidelijk dat indien men de mogelijkheid heeft om een dergelijke test te laten 

uitvoeren, en die mogelijkheid is groter in de stad dan elders, dat dit dan een onmiddellijk 

effect heeft op de man-vrouw verhoudingen. In staten zoals Kerala, waar de geletterdheid en 

scholingsgraad de hoogste is van het land, is dit echter niet het geval. Daar is het 

deelstaatgemiddelde 1058:1000232, wat een duizelingwekkend verschil is met de voorgaande 
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cijfers. Ook het scholingsaspect speelt dus een rol in de beslissing om een meisje te aborteren, 

maar op de sociologische aspecten gaan we hier niet dieper in. 

 

Het voornaamste is echter dat de vrouwenbeweging en de wet vrij machteloos staan tegenover 

dit fenomeen.233 Het valt immers zeer moeilijk te bewijzen of iemand abortus pleegt omdat de 

foetus een meisje bleek te zijn of juist uit andere overwegingen.234 Daarnaast is het ook 

moeilijk om de vrouwen te overtuigen om het niet te doen omdat zij vaak onder grote druk 

staan. Als ze besluiten het kind te houden zijn zij het immers die hun schoonfamilie het hoofd 

moeten bieden. Het is dus aan de vrouwenbeweging om het land te sensibiliseren en dat is ook 

wat Madhu Kishwar erover denkt. 

 

“She [Madhu Kishwar] suggests picketing to oppose sex-determination clinics rather 

than draconian laws, producing reform in one’s own life as Gandhi did before seeking 

reform to others. ‘Our politics and social reform strategies must attempt to be inclusivist 

rather than exclusivist, aiming towards the ultimate end of minimizing social conflict 

rather than resulting in greater disharmony’. This includes talking with in-laws and 

husbands […]” 235 

 

Een laatste thema dat voor heel wat beroering zorgde in het Indische landschap, is de 

Women’s Reservation Bill. Net zoals er voor bepaalde kasten of kastelozen plaatsen 

gereserveerd zijn in overheidsinstellingen, wilde men er ook reserveren voor vrouwen. Het 

systeem van plaatsreservering is op zich het onderwerp van heel wat kritiek en deze nieuwe 

uitbreiding veroorzaakte dan ook heel wat heisa. Het was echter niet zo dat dit een zaak 

zonder precedent was: 

 

“Constitutional amendments passed in 1992 set aside a minimum of one-third of seats for 

women in panchayati raj institutions and municipal corporations. Some states like Bihar 

have further raised this to 50%. […]The results have been inspiring. In 2008, the ministry 

commissioned a country-wide study of elected representatives in panchayats. The benefits 

of women being elected were clear: their performance was graded as equal to that of men 

by the community and women reported an increase in self-esteem and confidence.”  236 
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Op het moment dat er echter sprake was van een gelijkwaardige reservatie in het parlement en 

andere wetgevende instanties, brak er oproer uit. De Times of India versloeg het evenement 

als volgt op 9 maart 2010: 

 

“The controversial yet historic Women's Reservation Bill, ensuring 33% reservation 

to women in Parliament and state legislative bodies, was passed in the Rajya Sabha on 

Tuesday after two days of high drama that saw suspension of seven members who 

violently disrupted proceedings. The Bill, pushed by the government despite the threat of 

withdrawal of support by Samajwadi Party and RJD, was passed by a two-third majority, 

a day after it was moved in the House for consideration but could not be taken up 

because of unruly scenes.” 237 

 

Hoewel zelfs de premier het toen een historisch moment noemde, blijkt de wet een jaar later 

nog altijd niet door het parlement behandeld te zijn. Het blijft dus nog even afwachten hoe 

deze controversiële zaak zal uitdraaien en wat precies het effect ervan zal zijn op de Indische 

vrouwen. 
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1.2 Feminisme en traditie 

 

Net zoals de hierboven beschreven geschiedenis, is ook de relatie tussen feminisme en traditie 

enorm gediversifieerd. Een eeuwenlang spel van aantrekking en afstoting culmineerde 

uiteindelijk in de ontwikkeling van rechts-nationalistische vrouwenbewegingen die nog 

bezwaarlijk feministisch genoemd kunnen worden. Laten we echter niet te ver vooruitlopen in 

de tijd, het begin van deze complexe relatie, vinden we immers al terug in de 19e eeuw. 

 

1.2.1 Traditie in de vroege vrouwenbeweging (eind 19e eeuw – 

1960) 

 

In dit hoofdstuk proberen we de relatie te beschrijven tussen de vroege Indische 

vrouwenbeweging en hindoetraditie. Al ten tijde van de Britten probeerden Indische 

hervormers sociaal onrecht tegen te gaan met argumenten uit de eigen geschriften. Niet 

iedereen vond echter dat men traditie kon aanwenden voor progressieve doeleinden. We laten 

dan ook kort enkele voor- en tegenstanders binnen dit vroege debat aan het woord. 

 

Een van de bewegingen die zich handig bediende van traditionele argumenten en dus zeker 

tot de voorstanders gerekend mag worden, is de groep vrouwen die het Gouden Tijdconcept 

verwerkte in hun discours. Wat dit begrip inhoudt en, hoe en waarom het werd ingepast in de 

toenmalige context, lezen we dan ook in het tweede deel. 

 

Zoals we reeds opmerkten baseerden heel wat leden van de sociale hervormingsbeweging hun 

eisen op traditionele geschriften als de śāstra’s. Zij verwierpen op deze manier claims van de 

orthodoxe elite die beweerde dat bepaalde praktijken zoals het hertrouwen van weduwen 

opgelegd werden door diezelfde geschriften. Hierboven haalden we Ram Mohan Roy al aan, 

met zijn strijd tegen satī, maar er waren ook heel wat vrouwen die zich een mening vormden 

over de zin of de zinloosheid van traditie. 
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De eveneens voornoemde Pandita Ramabai bijvoorbeeld vond het omvormen van tradities 

nutteloos en dat is geen onverwachte houding als we haar bekering tot het christendom in acht 

nemen.238 

 

“I can say honestly and truthfully, that I have never read any sacred book in Sanscrit 

literature without meeting this kind of hateful sentiment about women. True, they contain 

here and there a kind word about them, but such words seem to me a heartless mockery 

after having charged them, as a class, with crime and evil deeds.” 239 

 

Ze stelt daarnaast ook dat vrouwelijke onderdanigheid een inherent kenmerk is van 

hindoeïsme en dus is het onmogelijk om vanuit dit standpunt een volwaardige emancipatie te 

verwezenlijken.240 

 

De maharani van Baroda, een progressieve prinselijke staat in West-Centraal India, was het 

echter volledig oneens met haar.241 In haar boek The Position of Women in Indian Life 

verdedigt ze de visie dat er wel degelijk een basis te vinden is voor vrouwelijke ontvoogding 

in hindoegeschriften. Zij pleitte samen met haar coauteur Mitra voor een meer publieke rol 

voor vrouwen, waarbij ze beroemde voorbeelden aanhaalde: 242 

 

“In the ancient literature of India, dating from centuries before European culture began, 

in the great epics of the Ramayana and Mahabharata, woman took distinguished part in 

her husband’s work, aiding him with her love and counsel, accompanying him, like Sita 

and Draupadi, even into exile. She shared in the public ceremonies, and was accorded 

the highest rank and dignity.” 243 

 

Wat zij hier interpreteren als de deelname aan het openbare leven, kon enkel gerealiseerd 

worden door de vrouwen zelf. Daarbij werd ook hun rol benadrukt als moeders, maar dan in 

de brede zin van het woord, als basis voor die emancipatie. Hun interactie met de 

hindoetraditie wordt des te duidelijk in volgend citaat:244 
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“[...] they paid homage to a domestic institution regarded as sacrosanct by Hindus [het 

moederschap] while arguing that it found its fullest expression in public life where the 

woman as ‘the mother of that great public family – the  nation – should let no abuse exist 

which she can possibly help to remove’[…]” 245 

 

Het is dus opvallend hoe snel de link wordt gelegd tussen traditionele en - voor die tijd- 

moderne concepten. Het idee ‘moeder van de natie’ wordt op deze manier ingebed als een 

uitbreiding van moeders liefdevolle zorg voor haar gezin, naar zorg voor de hele natie. 

 

1.2.1.1 Een terugkeer naar de ‘Gouden Tijd’, of juist niet? 

 

Ook Sarojini NaiduLVI  en Annie Besant verwezen in hun pleidooi voor de emancipatie van de 

vrouw nadrukkelijk naar de tradities en meer precies naar een bepaald concept, de ‘Gouden 

Tijd’. 246 Wanneer die periode zich precies situeert, is vaak niet helemaal duidelijk, maar we 

kunnen wel stellen dat het concept gevormd werd door bepaalde ideeën die in hun tijd 

leefden, vooral met betrekking tot: 

 

“[...] the Vedic period, envisaged as a long-lost era of greatness, and the theory of the 

four ages, whereby the first age of purity and perfection was succeeded by ages of ever-

growing corruption and vice.” 247 

 

De ‘Gouden Tijd’ werd voorgesteld als de periode waarin vrouwen een respectabele, publieke 

rol hadden in een samenleving die gekenmerkt werd door rechtvaardigheid.248 Dat vrouwen 

tegenwoordig opgesloten worden in hun huizen en dat zij slechts als rechteloze slaven worden 

behandeld, is volgens deze theorie dus apert onjuist. Om de oorspronkelijke glorie te 

herstellen, moet men vrouwen hun rechten opnieuw toekennen en hen behandelen als 

volwaardige leden van de samenleving. Alleen zo kan men de ‘Gouden Tijd’ doen herleven. 

De creatie van een dergelijk ideaalbeeld noodzaakte wel een selectieve behandeling van het 

verleden en eveneens een creatieve interpretatie van verschillende teksten.249 Niettemin 

                                                 
245 Mitra en Baroda geciteerd in Robinson, 1999,  p.70 
246 Hancock-Forbes, 2005, p.36 
247 Robinson, 1999, p.80 
248 Hancock-Forbes, 2005, p.18 
249 Robinson, 1999, p.73 



 60 

slaagden beide vrouwen erin om op deze manier nieuwe en vreemde concepten als oud en 

typisch Indisch voor te stellen.250 

 

De term ‘invented tradition’ van Eric Hobsbawm is hier zeker op zijn plaats.251 Hij omschrijft 

die zelf immers als volgt: 

 

“all invented traditions, so far as possible, use history as a legitimator of action” 252 

 

Een voorbeeld hiervan is de manier waarop Besant politieke representatie voor vrouwen 

verdedigde met het argument dat ook de dames uit de ‘Gouden Tijd’ een publieke rol 

speelden en politieke invloed hadden.253 Ze ging zelfs nog verder door te stellen dat de 

orthodoxe groepen die dit zouden afkeuren eigenlijk moderne conservatieven waren die de 

ware aard van de geschriften ontkenden.254 

 

De figuren uit de epen werden dan eens gebruikt als symbolen van eruditie, vrouwelijkheid en 

kracht in Besants en Naidu’s toespraken en schrijven. De representatie van deze personages 

was echter gebaseerd op selectieve en onvolledige informatie waardoor men de waarheid 

soms geweld aandeed. Sommige voorbeelden zoals Sītā en SāvitrīLVII , vormden al langer een 

rolmodel in de samenleving. Anderen zoals GārgīLVIII  en Draupadī255 waren minder gangbaar 

als ideaal, maar werden toch opgepikt door Naidu en Besant om vervolgens ontdaan te 

worden van hun negatieve aspecten en bevorderd te worden tot rolmodel.256 

 

“No loss of feminine qualities was conceded in the resultant recasting; on the contrary, it 

entailed an enrichment and enlargement of the range of qualities deemed to be feminine. 

While the prestige of these characters was, then, if anything, enhanced, what these 

characters symbolized and sanctioned underwent a significant shift towards extra-

domestic interests and involvements.” 257 
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Niet alleen vormden de personages op deze manier precedenten in hun pleidooi tot politieke 

representatie voor vrouwen: 

 

“Damayanti was consulted by ministers and nobles of her husband’s kingdom, and 

appealed to against his folly; Sita remained fearless, although alone and surrounded by 

enemies, and, pressed too far to repeated self-justification, went away in quiet dignity; 

Gargi faced great Sages in argument, and out-argued the greatest; Kunti was the brave 

adviser of her sons; Gandhari entered a council of warriors and chiefs to rebuke her 

arrogant son.” 258 

 

... of tegen kinderhuwelijken: 

 

“Damayanti was no child when she loved Nala; Savitri was no child when she went forth 

from her father’s house, found and pledged her maiden faith to Satyavan, and held her 

word against parents and Narada.” 259 

 

... ze werden ook gebruikt in een nationalistische context: 

 

“You talk of Indian womanhood, you talk of the courage and devotion that took Savitri to 

the very realms of death to win back her husband’s soul, yet to the Savitris of today you 

deny that power to win back the national life from the depths of death.” 260 

 

Het Britse argument dat de Indische samenleving nood had aan een beschavende kolonisator 

omdat de positie van de vrouw aanwees dat het slecht gesteld was met de ontwikkeling, werd 

door hen handig gepareerd. Tijdens de ‘Gouden Tijd’ was India immers een hoogontwikkeld 

land en dit roemrijke stadium van ontwikkeling kan men zelf terug bereiken, onder andere 

door vrouwen hun oorspronkelijke, publieke positie terug te laten innemen.261  

 

Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat men het nationale prestige niet ondermijnt zoals 

westers georiënteerde feministen doen met hun kritiek op de huidige situatie. Men moedigt  
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juist aan om trots te zijn op het land, dat nu misschien in een slechte staat verkeert, maar ooit 

een glorieus verleden kende.262 Een verleden bovendien dat binnen handbereik ligt, als men 

maar de vermeende ‘oude’ – maar eigenlijk verholen moderne - idealen durft te hernemen. Dit 

verklaarde dan ook hun succes bij het grote publiek. 

 

Niet iedereen is het echter eens met deze verheerlijking van het verleden. Rameshvari 

NehruLIX , een feministe uit de liberale ‘equal rights’-golf van Catherine Robinson263, 

verwerpt het idee nadrukkelijk. Haar doel is het verwerven van gelijke rechten op basis van 

het liberale gedachtegoed, zonder daarbij een obscuur verleden te betrekken.264 Ze geloofde 

immers niet dat de vrouw ooit gelijk was geweest aan de man, maar ze accepteerde wel dat:265 

 

“The fate of woman has varied with the rise and fall of nations.” 266 

 

Aldus onderschreef ze de theorie dat vrouwen de hoogste graad van vrijheid en emancipatie 

beleven in een goed ontwikkelde samenleving. Hieruit mag uiteraard niet geconcludeerd 

worden dat ze de Britse aanwezigheid gelegitimeerd vond. Haar strijd voor gelijke rechten 

voor vrouwen was in tweede instantie immers ook een strijd voor alle onderdrukte mensen. 

 

1.2.2 Hedendaagse vrouwenbeweging (1970 - nu) 

 

Aansluitend op het hoofdstukje over de vroege vrouwenbeweging, analyseren we nu hoe de 

latere vrouwenbeweging zich opstelde tegenover de hindoetraditie. Het debat dat in het 

vorige hoofdstuk al aan bod kwam, wordt nu verder gezet en uitgebreid. Een aantal 

academici wijzen er namelijk op dat ook de tegenstelling ‘traditie-moderniteit’ in twijfel 

getrokken kan worden. 

 

Het debat over de relatie tussen feminisme en de hindoetraditie blijft ook vandaag de dag heel 

wat reacties uitlokken. Enerzijds zijn er de feministische bewegingen die het hindoeïsme 

afzweren als paternalistisch en ouderwets. Volgens hen past het niet meer binnen het actuele 
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denkkader en is het ook verloren moeite om het om te vormen tot een vrouwvriendelijk 

paradigma. Zij wenden zich dan ook naar andere theorieën in hun zoektocht naar houvast en 

dat leidt hen vaak naar westerse concepten zoals het liberalisme of het marxisme.267 Niet 

iedereen die zich een kritische houding aanmat, gooide echter de eigen cultuur volledig 

overboord. Sommigen vonden dat je het kind niet met het badwater mocht weggooien en dus 

kozen sommige vrouwengroepen voor het boeddhisme als leidraad.268 

 

Anderzijds waren er ook organisaties die het juist noodzakelijk vonden om vrouwen te 

emanciperen binnen hun eigen culturele context.269 Zij legden zich toe op herinterpretaties 

van tradities en verhalen, net zoals we in het vorige hoofdstukje zagen. De trend om 

vrouwelijke personages uit de traditie te hergebruiken als rolmodellen, is dus altijd wel 

aanwezig geweest. In deze periode waren het vooral Sītā en Sāvitrī die men ging herschapen 

als bewuste, moderne vrouwen270 wat volgens Suma Chitnis een zeer verstandige keuze is: 

 

“Although Indian tradition has for the major part encouraged the subservience of 

women, applauded their self-effacement, and thus promoted their subjection, it contains 

several elements that can be developed towards establishing equality for women and 

towards a new assertion of the full dignity of their personhood. It is important that Indian 

feminism grasps firmly at these elements as features to build upon. For instance, feminists 

could work towards building new attitudes among women by high-lighting the 

spiritedness, the intelligence and the resourcefulness of figures like Sita and Savitri.”271 

 

“They [feminists] must give conscious and careful thought to how folklore, folksongs, 

epics and age-old models of virtuous womanhood can be bent to speak for the new value 

system. Feminists tend to turn away from traditional images, and in the process snap vital 

links of communication with the masses…” 272 

 

Ook de invloedrijke Madhu Kishwar deelt haar mening. Zij vindt dat de feministische 

beweging door haar verheerlijking van westerse waarden het publiek van zich vervreemdt. 

Ook zij pleit er daarom voor om vrouwen vertrouwd te maken met emancipatie aan de hand 
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van sterke vrouwen uit de eigen traditie aangezien zelfs de meest onderontwikkelde regio’s 

zulke figuren hebben in hun lokale folklore.273 

 

“Our cultural traditions have tremendous potential within them to combat reactionary 

and anti-women ideas, if we can identify their points of strength and use them creatively. 

The rejection of the harmful is then made much easier than attempts to overthrow 

traditions totally or to attack them arrogantly from outside, as most of us Westernized 

modernists tend to do, since we have been completely alienated from our own culture and 

the people who hold it dear.” 274 

 

Stemmen zoals deze gaan wel vaker op tegenwoordig en velen daarvan pleiten voor een 

eigen, Indisch paradigma voor het feminisme. Kapil KapoorLX verdedigt in Feminism, 

Tradition and Modernity het standpunt dat India zich mag beroemen op een indrukwekkende 

sociologische traditie en dat het daarom niet meer dan normaal is dat ze een endogeen 

feministisch discours uitbouwen. Hij is daarbij wel voorstander van een dialectiek tussen de 

westerse en Indische stroming zodat men het zogenaamde ‘beste van twee werelden’ 

combineert.275 

 

Er zijn ook academici die de hele zaak op hun kop zetten doordat ze de fundamenten van het 

hele debat in twijfel trekken. Traditie en moderniteit zijn volgens hen niet per se elkaars 

antithese. Het zijn juist in elkaar overvloeiende en vaak verkeerd gedefinieerde begrippen. 

Pushpa TiwariLXI  bijvoorbeeld beargumenteert dat traditie niet per se gelijkgeschakeld hoeft 

te worden met stagnatie, aangezien elke traditie ooit modern was.276 Daarnaast mag volgens 

haar ook niet vergeten worden dat ook moderniteit eigen tradities heeft: 

 

“What is the relevance of modernity and its related forces – education, industrialization, 

economic growth, democracy etc., if it is unable to break the chains of bondage and itself 

becomes the tool of perpetuating that bondage in different ways – Consumerist culture 

and its impact on dowry and bride-burning cases, female feticide and infanticide with the 

aid of modern technology to cite some of its forms of torture.” 277 
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Een gelijkaardig standpunt vinden we bij Jasbir JainLXII  die stelt dat noch traditie, noch 

moderniteit als homogeen beschouwd mogen worden. Ze worden immers beïnvloed door 

klasse, kaste, gender, religie etc... en niet in het minst ook door elkaar.278 

 

Het is dus duidelijk dat er veel stemmen gevonden worden voor een feministische 

samenwerking met de Indische traditie. Het zou echter blijken dat die relatie ook snel in het 

nadeel van de beweging kon omslaan. Er was immers een tweede beweging gegroeid in de 

Indische samenleving die een wel heel nauwe band met traditie had: het hindoe-nationalisme. 

 

1.2.3 Feminisme binnen het hindoe-nationalisme 

 

We sluiten dit onderdeel af met een zeer actueel thema: feminisme binnen het rechtse hindoe-

nationalisme. Terwijl we het begrip hindoe-nationalisme kaderen, proberen we hier meteen 

ook te achterhalen waarom dit conservatieve feminisme zo’n succesverhaal is geworden. Tot 

slot bekijken we van naderbij de manier waarop deze atypische vrouwenbewegingen 

traditionele overleveringen omvormen tot propaganda. 

 

De spectaculaire opkomst van het rechtse hindoe-nationalisme kunnen we situeren tussen ‘89 

en ’91, de periode waarin campagne werd gevoerd rond de Bābrī Masjid in AyodhyaLXIII . 

Deze moskee werd de inzet van een strijd tussen moslims en hindoes nadat enkele rechtse 

partijen in de jaren ’80 een aanvraag indienden bij de overheid om de plek om te bouwen tot 

een nieuwe hindoetempel. Volgens hindoes was de plaats waar de moskee stond ook de 

precieze geboorteplaats van de god Rāma en was de tempel die er ooit te zijner ere was 

opgericht, vernietigd door Babur, de stichter van de moghuldynastie in India.279 Die laatste 

richtte er vervolgens een moskee op en zulke heiligschennis moest volgens de hindoe-

nationalisten uiteraard ongedaan gemaakt worden. In 1991 plaatste men de eerste 

fundamenten voor een nieuwe tempel, en dus werd een communautair conflict 

onafwendbaar.280 Vanaf dan was ook het hindoe-nationalisme niet meer weg te denken uit de 
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samenleving. Eind jaren ’90 leidde de Bhāratīya Janatā Party (BJP), een van de grootste 

extreemrechtse hindoepartijen, zelfs de regering met de National Democratic Alliance.281 

 

De opkomst van partijen zoals deze, die zich volledig toeleggen op een hindoeïstisch 

kiespubliek, wordt gerechtvaardigd door de aparte vorm van secularisme die de Indische 

overheid zichzelf aanmeet. Secularisme betekent er immers niet de scheiding van staat en 

religie, maar houdt in dat de neutrale overheid toeziet op gelijke kansen voor alle aanwezige 

religies.282 Het evenwicht dat men probeerde te bewaren werd echter gedestabiliseerd door het 

conflict in Ayodhya.283 Vanaf dan ging men zich immers toeleggen op identity politics: 

 

“Movements, campaigns, party strategies and group assertions that mobilise political 

support around caste and religious identities to gain access to political power and public 

goods, services and resources of the state.” 284 

 

Het doel van hindoe-nationalistische bewegingen is de oprichting van een staat die volledig 

gebaseerd is op hun rigide visie van hindoeprincipes.285 Om een dergelijke eenheid te 

bereiken is het voor hen dan ook belangrijk om de breuklijnen die doorheen het Indische 

hindoelandschap lopen, te verkleinen. Vooral het kastesysteem en afwijkende sektes zijn 

obstakels in die visie.286 

 

Opvallend is dat ook vrouwen aangesproken worden in de strijd voor een hindoestaat. Zij 

namen deel aan de rellen in Ayodhya, vaak zelfs op een uitermate agressieve manier. 

 

“[...] Hindu women were often leading processions through Muslim neighbourhoods with 

trishuls (tridents) and shouting inflammatory slogans. They were seen directing Hindu 

mobs towards Muslim localities and, worse still, preventing the police from helping 

Muslim families.” 287 

 

Vrouwen werden op dat moment massaal gemobiliseerd door de overheersend mannelijke 

hindoe-nationalistische bewegingen – zoals de Rāṣṭrīya Svayaṃsevak Saṃgh (RSS) of de 
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Viśva Hindū Pariṣad (VHP) - en ook door hun vrouwelijke tegenhangers: de Rāṣṭrīysevikā 

Samiti, de VHP’s Durgā Vāhinī en de Mahilā Morcā, die verbonden is met de BJP.288 

 

De organisaties begrepen ook hoe belangrijk vrouwen waren als ze de hele samenleving 

wilden omvormen naar hindoenormen en dus gaf men hen een prominente plaats in de 

beweging. Men riep hen niet alleen op voor manifestaties maar men plaatste ook vrouwen op 

politieke lijsten, in de wetenschap dat dit hen heel wat stemmen zou opleveren. Deze vrouwen 

waren echter geenszins feministen, vaak hadden ze zelfs geen interesse voor gender-

gerelateerde problemen.289 

 

Als we dieper ingaan op de houding die hindoe-nationalistische bewegingen vertonen ten 

overstaan van vrouwen, dan merken we al snel dat deze uitermate tegenstrijdig is. Het eerste 

dat moet worden opgemerkt is dat we hier in geen geval meer te maken hebben met 

feminisme. Men pleit voor emancipatie binnen een hindoecontext, maar tegelijk wordt 

feminisme resoluut afgewezen als een westers concept.290 Het ideaal is uiteraard de vrouw aan 

de haard, aangezien werkende vrouwen een directe bedreiging vormen voor patriarchale 

structuren.291 Men vreest echter vooral de impact die de vrouwelijke seksualiteit zou kunnen 

hebben op de samenleving en op hun strijdbare mannelijke leden.  

 

“Frequent references to the need for modesty and chastity construct female sexuality as 

dangerous and as the basis for social anxiety.” 292 

 

De gevolgen van dit soort sociale infiltratie zijn niet te overzien. Door het veelvuldig 

benadrukken van kuisheid construeert men bij vrouwen een angst voor het eigen lichaam, wat 

voor een enorm schaamtegevoel zorgt wanneer zo’n vrouw bijvoorbeeld betrokken raakt bij 

een verkrachting. Door het promoten van zulke ideeën meent de publieke opinie bovendien 

dat het meisje het zelf heeft uitgelokt, bijvoorbeeld door haar kledij of onbeschaamd gedrag. 

Het is dan ook geen wonder dat meisjes uit conservatievere families verkrachtingen bijna 

nooit aangeven.293 Daarnaast pleiten niet alleen de mannelijke partijen, maar ook de hindoe-

nationalistische vrouwenbewegingen voor bescheidenheid, onderdanigheid en kuisheid. Dit 
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heeft als gevolg dat vrouwen van twee zijden een minderwaardig zelfbeeld aangepraat 

krijgen.294 

 

Men acht vrouwen echter niet in staat om hun eer alleen te vrijwaren d.m.v. bescheidenheid 

en kuisheid. Zij moeten daarom beschermd worden en dat kan het best als ze zich thuis 

bevinden. In hun strijd om de vrouwelijke eer, vergeet men echter al te vaak de arme, 

werkende vrouwen die al eeuwenlang verplicht zijn om zich te begeven in een mannenwereld 

als ze willen overleven. Daarenboven ontkent men ook het geweld dat zich afspeelt binnen de 

patriarchale structuren, in het gezin.295 Ook daar zijn vrouwen immers kwetsbaar, maar de 

familie is heilig en dus wordt dit aspect graag over het hoofd gezien. 

 

Het favoriete wapen van hindoe-nationalistische bewegingen bij het manipuleren van hun 

leden, is folklore.296 Draupadī bijvoorbeeld wordt al snel een hindoesymbool in hun handen. 

 

“[...] the disrobing of Draupadi dramatically highlights several social themes regarding 

the vulnerability of a woman constructed in the discourse of Hindutva – women 

embodying an man’s (and a nation’s) honor, the inability of many men to protect their 

women, and the consequent necessity for women to be chaste, pure, and at times martial 

in their own defense.” 297 

 

Het paradoxale is dat veel vrouwen een beeld wordt voorgehouden van sterke, onafhankelijke 

heldinnen, maar dat zij zelf nooit mogen dromen van een dergelijke emancipatie.298 Nog 

verwonderlijker is dat velen hier zelf ook mee akkoord gaan, maar niet allemaal. De meeste 

vrouwen die in de frontlinies van de hindoe-nationalistische strijd staan, keren immers niet 

meer terug naar hun huiselijke haard. De leidinggevende elite berust in dit feit omdat het ze 

goed uitkomt.299 Men kan immers alle hulp gebruiken bij de verspreiding van de eigen 

ideologie en bij het ronselen van leden.300 Referenties naar de populaire cultuur en het gebruik 

van folkloristische verhalen helpen hier dan ook enorm bij. 
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“Several scholars have argued that the anonymity and ambiguity of folklore makes it an 

ideal vehicle for voicing resistance to dominant power structures and providing 

alternative visions of the world.” 301 

 

“Stories can often provide the locus for the embodiment and construction of historical 

memory and can become an avenue through which cultural ideals are translated and 

disseminated.” 302 

 

Kalyani Devaki Menon beschrijft in haar artikel We Will Become Jijabai hoe een mythisch-

historisch figuur wordt gebruikt bij de mobilisatie en indoctrinatie van zovele vrouwen. 

Jījābaī was de moeder van de hindoekoning Śivajī die leefde in de 17e eeuw onder de 

moslimoverheersing. Diezelfde koning werd later een beroemd symbool voor het hindoe-

nationalisme omdat hij vocht voor een eigen natie tegen de moslims.303 De vele verhalen die 

rondgaan over deze koning worden graag gebruikt door bewegingen als de RSS, maar Menon 

onderzoekt in dit geval specifiek de mythes die aangehaald worden in de vrouwelijke takken 

van de rechtse hindoebeweging, in dit geval bij de Rāṣṭrīysevikā Samiti uit Delhi. 

 

Over deze beweging wordt beweerd dat ze ontsproten is uit de RSS, maar de leden 

beschrijven hun organisatie liever als onafhankelijk.304 Hun ideologie hebben ze in ieder geval 

gemeenschappelijk: moslims zijn een gevaar voor de hindoemaatschappij en dat moeten hun 

leden begrepen hebben. Zij trachten vervolgens deze moslimhaat ook te legitimeren en 

accapareren daarom de verhalen over Jījābaī, een moedige vrouw die, nog meer dan Śivajī, de 

grondlegster was van de hindoenatie. Ze gaf hem immers niet alleen de waarden en kracht 

mee die hem maakten tot de onbevreesde heerser die hij was, ze leidde hem bovendien ook in 

de strijd en was bijgevolg het eigenlijke brein achter zijn acties.305 Een deel van het verhaal, 

zoals verteld in de vrouwenbeweging, gaat als volgt: 

 

“Jijabai was Chatrapati Maharaj Shivaji’s mother. She was born in 1597. Since 

childhood Jijabai saw the atrocities committed by Mughals against Hindus, their temples 

and Hindu women. She saw screaming women being abducted during the day. One day 

during her childhood, she was standing on the terrace with a friend (sahelī). She saw a 
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man urinating on the wall of the Shiva temple. She became very angry. She complained 

about this to her family, but everyone remained silent. An elderly person said: 

“Daughter, he is a Muslim. He is a government worker. We cannot say anything to him.” 

Her soft heart was filled with distress seeing all this and [she wondered] whose victory 

are these Hindus struggling for? Why couldn’t this event show them the way to 

independence? Who would motivate them? Nobody was prepared to give her answers to 

her questions.” 306 

 

“[…] Jijabai swore that when she had a son she would make sure that he was not a 

coward and would be strong enough to fight those who showed disrespect to his country 

and his religion.” 307 

 

Eenmaal opgegroeid, voerde de succesvolle Śivajī de strijd aan tegen de moslimoverheersers, 

onder wie Afzal Khan. 

 

“All of Maharashtra trembled with fear because of Afzal Khan’s record of atrocities and 

the strength of his army. Having taken the vow to capture Shivaji alive, he left Bijapur 

with a great army The temples that fell along his path were being destroyed. […] In that 

terrible situation, Shivaji’s foresight came to use. […] According to his plan, Shivaji 

baited Khan by talking about reconciliation. He suggested, “I want to come to some 

compromise with you. I am willing to come with you to your king. I will even be willing to 

serve your king.” With the help of these lures, Shivaji was able to get Afzal Khan to agree 

to a place and time for a meeting. Afzal Khan was very strong and very proud. He 

thought that he was catching Shivaji in his net. That is why he agreed to all the conditions 

and came to meet Shivaji. Even then Afzal Khan had some doubts in his mind, but Shivaji 

had complete faith in his own victory. Afzal Khan was killed, and his grand army was 

also destroyed.” 308 

 

In het verhaal dat door de vrouwenbeweging wordt verteld benadrukt men daarbij het 

volgende stukje: 

  

“Jijabai not only inspired Shivaji, but she also gave him lessons about strategy. When 

Afzal Khan attacked Shivaji with a large army, Jijabai advised him that Afzal Khan had 

killed Sabhaji by cheating. It is by following the advice of mother Jija that Shivaji killed a 
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powerful enemy like Afzal Khan. In this way, many moments of trial occurred, but 

Jijamata did not allow any of those moments to put out the goal of self-rule.” 309 

 

De conclusies die wij – en dus ook de toehoorsters – kunnen trekken, liggen voor de hand 

liggend. Tijdens de moslimoverheersing werden ongeoorloofde en verschrikkelijke misdaden 

gepleegd tegen de hindoegemeenschap. Niet alleen de materiële cultuur werd ontheiligd, ook 

de hindoevrouwen, die symbool staan voor het spirituele, werden onteerd door moslims die 

omschreven worden als door lust gedreven beesten.310 De hindoemannen bleven echter 

passief bij dit alles, waardoor het kwaad zich zonder al te veel tegenstand in stand kon 

houden.311 Bij Jījābaī riep dit echter zoveel woede op dat ze besloot er iets aan te doen en dat 

is precies de boodschap die men wil geven aan alle goede hindoevrouwen die lid zijn van de 

organisatie: voed je kinderen op naar de traditionele hindoewaarden en zorg ervoor dat zij 

zich inzetten voor de strijd om een eigen natie. Als men daarbij geweld niet schuwt, dan is dit 

historisch gelegitimeerd door de wreedheden die de moslims ooit in India pleegden. De 

moeder (cf. de link met de moeders van de natie) is immers de motor achter verandering.312 

 

Het is echter opvallend dat deze nadruk op de rol van de moeder totaal afwezig is bij de 

mannelijke tegenhanger van de Rāṣṭrīysevikā Samiti, met name de RSS. Daar wordt Jījābaī 

zelfs nauwelijks vernoemd en is het Śivajī die met alle eer gaat lopen.313 Dit kan uiteraard 

verklaard worden als een aanpassing die men maakt naar gelang het publiek dat men wil 

aanspreken. Maar zit er misschien ook meer achter? Menon gelooft in ieder geval van wel. 

Volgens haar kan Jījābaī immers een voorbeeld vormen voor vrouwen die meer willen dan 

enkel hun kinderen in de juiste geest op te voeden, voor hen die actief deel willen uitmaken 

van de echte strijd.314 

 

“These stories depict Jijabai as straddling the divide between being a woman who 

respects patriarchal authority and the hierarchies of Hinduism while still challenging 

some of the boundaries of women’s roles established by the movement. For instance, 

Jijabai gets her husbands permission before embarking on the radical step of establishing 
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a separate residence in Pune. While leading men and women in the fight for the Hindu 

nation, she still upholds Hindu orthodoxy.” 315 

  

Er gaan immers kritische stemmen op binnen de hindoe-nationalistische vrouwenbewegingen 

over het feit dat de BJP vrouwen enkel gebruikt als ‘showpieces’, terwijl ze eigenlijk 

verlangen naar een volwaardige rol in de politieke strijd.316 

 

“The stories about Jijabai not only demonstrate how female subjectivity is imagined by 

the Hindu nationalist movement, but also suggest that Hindi nationalist women have 

“alternative self perceptions and alternative vantage points on their social world” that 

disrupt the constructions of gender propagated by the movement as a whole.” 317 

 

Wat drijft deze vrouwen dan toch om deel uit te maken van een organisatie die hun rechten in 

se enkel wil beperken? 

 

“ Resistance within tradition offers the thrill of national activism without the 

accompanying loneliness accruing to radical social critics […]” 318 

 

Veel vrouwen voelen zich daarnaast ook aangetrokken door de centrale rol die men blijft 

toeschrijven aan de familie. Het feminisme wordt immers vaak verweten dat het egoïsme 

promoot door haar nadruk op individuele ontwikkeling.319 De organisaties tornen ook niet aan 

de familiale rollenpatronen en benadrukken strenge hindoeïstische waardepatronen, waardoor 

de familie van de vrouw sneller akkoord gaat met haar deelname aan samenkomsten en acties. 

Bovendien probeert bijvoorbeeld de BJP zich een ‘modern’ imago aan te meten door 

voorstander te zijn van een hervorming van de ‘Personal Laws’. Hiermee houdt de partij 

iedereen voor dat ze bekommerd is om de rechten van moslimvrouwen, maar in feite wenst ze 

enkel de aandacht te vestigen op de ouderwetse en vrouwonvriendelijke visies die volgens 

haar binnen de moslimgemeenschap leven.320 
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Is er dus sprake van een feministisch hindoe-nationalisme? Volgens mij niet. Men besteedt de 

nodige aandacht aan vrouwenproblemen, maar vanuit het standpunt de hindoe-nationalistische 

leiding zijn deze secundair. Het doel is immers de oprichting van een hindoestaat en binnen 

dat kader passen geen vrijgevochten vrouwen. Er is enkel plaats voor wie aan de haard wil 

blijven. Niettemin bespeuren we binnen de vrouwenafdelingen van deze rechtse organisaties 

wel een zekere vorm van emancipatie. Ze hebben hun eigen samenkomsten en acties, en 

bovendien vormen ze zich een alternatief zelfbeeld aan de hand van verhalen zoals die van 

Jījābaī. Organisatie en de uitwisseling van ideeën is een eerste stap in de richting van 

emancipatie, maar wat de uitkomst gaat zijn, blijft onzeker. Het antwoord is dus zoals steeds 

genuanceerd en in dit geval blijft het ook tegenstrijdig. Enkel de vrouwen uit deze 

bewegingen kunnen voor zichzelf uitmaken in welke mate zij zich geëmancipeerd voelen. 
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1.3 Feminisme en hedendaagse literatuur: fictie en non-

fictie 

 

In dit derde onderdeel onderzoeken we de interactie tussen de Indische vrouwenbeweging en 

literatuur. Nadat we kort enkele algemene ontwikkelingen en kenmerken hebben geschetst, 

bespreken we vervolgens enkele genres, zowel fictie als non-fictie. 

 

We vangen aan met een beschrijving van academische literatuur om vervolgens dieper in te 

gaan op de relatie tussen academische wereld en de vrouwenorganisaties in het veld. Het 

tweede deeltje behandelt de geschiedenis van het egodocument in India, zodat we ten slotte 

kunnen eindigen met een portret van de ‘feministische’ roman en poëzie. We beschrijven 

enkele mijlpalen voor de ontwikkeling van fictionele literatuur en sluiten af met enkele 

inhoudelijke kenmerken van feminiene literatuur in India. 

 

1.3.1 Inleiding 

 

“I resist the label of feminism because of its over-close association with the western 

women’s movement. I have no quarrel with western feminist movements in their own 

context, and feel strengthened by the existence of women’s movements in western as in 

eastern countries.[…] 

 

However, given our situation today, where the general flow of ideas and of labels is one 

way, from West to East; in this overall context of a highly imbalanced power relation, 

feminism, as appropriated and defined by the West, has too often become a tool of 

cultural imperialism. The definitions, the terminology, the assumptions, even the issues, 

the forms of struggle and institutions are exported from West to East, and too often we 

are expected to be the echo of what are assumed to be more advanced women’s 

movements in the West. 

 

Many view our refusal to accept the label either as an act of betrayal or as a sign of 

insufficient ideological growth. I believe that accepting or rejecting labels is not a 

meaningless ado about nothing. Being able to choose an appropriate name and definition 

for one’s politics is an important aspect of evolving an independent self-view. 
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[…] all this does not mean I do not have an ideology. I do, although it does not have a 

name. I would like to see a world in which the means for a dignified life are available to 

all human beings equally, where the polity and economy are decentralized so that people 

have greater control over their own lives, where the diversity of groups and individuals is 

respected and non-discrimination and equality are institutionalized at all levels.” 321 

 

Aldus schrijft Madhu Kishwar in haar blog322 en ook Pratibha Ray volgt haar in dit standpunt: 

 

“I believe that every human being should enjoy his/her fundamental rights, irrespective of 

being man or woman. Hence humanism includes feminism. Are not women human 

beings? I think any kind of “ism” restricts you. I don’t believe in such borrowed 

“isms”.” 323 

 

Aan de hand van dergelijke uitspraken kunnen we opmerken dat spreken over een 

feministische literaire stroming in India zo niet onmogelijk, dan wel gecompliceerd is. Vele 

schrijfsters wijzen immers expliciet het label ‘feministe’ af als zijnde beperkend en 

exclusief.324 Daarnaast is er ook geen sprake van een stroming in de boeken die een overzicht 

trachten te geven van vrouwelijk schrijven in India. Women Writing in India van Tharu en 

Lalita is een zeer verdienstelijke bloemlezing van de belangrijkste vrouwelijke schrijvers, 

maar ook zij beschrijven geen evolutie, noch ontdekken zij enige samenhang. Zij hechten 

daarentegen wel zeer veel belang aan het kaderen van al deze schrijfsters binnen de 

historische ontwikkelingen in het India van na de onafhankelijkheid. De meeste overige 

werken over wat wij feministische literatuur zouden noemen, gaan dan weer enkel dieper in 

op één of enkele boeken. 

 

Toch kent India een rijke geschiedenis aan schrijfsters en ik zou dan ook willen pleiten voor 

het gebruik van de benaming ‘feminiene literatuur’, ter vervanging van de afgewezen en 

misschien ook radicalere term ‘feministisch’. Hiermee doel ik op schrijfsters die de aandacht 

vestigen op de vrouw, haar psyche, haar leefwereld en alles wat daarbij komt kijken. Ik 

beperk hierbij de groep expliciet tot vrouwelijke auteurs, maar wens hen niet te beperken tot 

                                                 
321 http://www.manushi.in/blog_content.php?blogid (23 10/5/2011) 
322 zie bijlage 4 voor volledige tekst 
323 Pratibha Ray in het interview dat ik zelf afnam: zie bijlage 5 
324 Chandrakala, 2002, p.77 
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een bepaalde categorie. Veel vrouwen schrijven immers ook over zaken die hier totaal los 

staan van gender, zoals mannen evengoed niet alleen virocentrische verhalen creëren. 

 

Tharu en Lalita identificeren daarnaast in hun inleiding een ‘literary subculture of women 

writers’, die tot stand zou komen dankzij onderlinge correspondentie en appreciatie van 

elkaars oeuvre.325 Hun nadruk op de context waarin literaire werken ontstaan, is eens zo 

belangrijk. Een boek ontwikkelt zich immers in de geest van zijn schepper en die wordt op 

zijn beurt in grote mate beïnvloed door de historische context, naast talloze andere zaken. 

 

In Feminism, Tradition and Modernity probeert men naast zulke algemene vaststellingen ook 

een meer concrete, thematische evolutie te onderscheiden. Uit verschillende werken van even 

verschillende schrijfsters distilleert men ruwweg drie types: het archetype, het stereotype en 

het realistische type. Het eerste verwijst naar een soort oerbeeld, een ‘ideal-original’ van 

vrouwen. Daar staat dan vervolgens het stereotype tegenover: het beeld dat de traditionele 

samenleving er op na houdt, met name een stille, meegaande en lijdende vrouw. Het laatste 

type, het realistische, is dan weer een breuk met die traditionele visie en veronderstelt een 

overgang naar het afbeelden van een vrouw zoals ze werkelijk is.326 

 

De breuk tussen die laatste twee types situeert men bij Tasleema Nasreen, schrijfster van 

Amar Meyebela (my girlhood), die misbruik binnen het huishouden op de kaart zette.327 Dat 

het verbreken van een dergelijk stereotiep beeld allesbehalve vanzelfsprekend is bewijst 

volgend citaat: 

 

“She has broken the stereotyped women’s image by being ruthlessly unwomanly to 

some.” 328 

 

Vooral het woord ‘unwomanly’ zegt veel over de mate waarin stereotiepen de maatschappij 

nog steeds domineren. Haar beroemde voorgangster was Sarojini Naidu, die vocht voor het 

doorbreken van zulke beelden maar daar nog niet echt in slaagde.329 

                                                 
325 Tharu, Lalita, et al., 1993, p.38 
326 Chandrakala, 2002, p.114 
327 ibidem p.116 
328 ibidem p.116 
329 ibidem p.122 
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1.3.2 Thematisch overzicht 

1.3.2.1 Women’s studies 

 

Een eerste genre dat hier besproken wordt is de objectieve onderzoeksliteratuur die tot stand 

komt in de zogenaamde Women’s Studies Centres. Tijdens de jaren ’70 en ’80 kende het 

feminisme niet alleen een vernieuwde bloei, het mocht ook een uitbreiding verwelkomen naar 

de academische wereld.330 De eerste centra voor vrouwenstudies waren geboren en breidden 

zich al snel uit naar de meeste grote universiteiten.331 Zowel academici als journalisten 

vonden zo een context binnen de vrouwenbeweging om zich toe te leggen op onderzoek.332 

 

In het kielzog hiervan ontstonden vervolgens gespecialiseerde organisaties, zoals boekhandels 

en uitgeverijen, om deze publicaties te publiceren en verspreiden. Een van de pioniers op dit 

vlak en tevens een van de belangrijkste feministische uitgeverijen is Kali for Women.333 

Urvashi Butalia, die het bedrijfje op poten zette samen met Ritu Menon, verwoordt de nood 

die ze voelde bij de oprichting als volgt: 

 

“When Kali was started, I felt strongly that there was a need for an organization like this 

to respond to what was happening in the movement, in the sense that ... there was so 

much discussion, so much literature being generated – and yet, it did not figure 

anywhere. You know… because mainstream publishers are not really interested in it and 

so on. So… I felt there was a need for that and I felt also that there was e need to give a 

voice to whatever debates and all this and so on and so forth that … existed within the 

movement.” 334 

 

“Feminist presses were also the record-keepers or archivists of the movement.”335 

 

Gespecialiseerde uitgeverijen en boekhandels zoals de Streelekha in Bangalore, en 

feministische magazines zoals Manuṣī die allemaal ontstonden in deze bedrijvige periode, 

                                                 
330 Chandrakala, 2002, p.360 
331 Subramaniam, 2006, p.38 
332 ibidem p.36 
333 ibidem p.39 
334 Urvashi Butalia geciteerd in Subramaniam, 2006, p.39 
335 Menon geciteerd in Subramaniam, 2006, p.40 
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geven perfect de toenmalige tijdsgeest weer.336 Het feminisme floreerde, bij gewone mensen 

maar evengoed op academisch niveau. 

 

Vanaf de jaren ’90 werd deze situatie echter steeds minder vanzelfsprekend. De privatisering 

van het hoger onderwijs en de groei van het hindoe-nationalisme maakten de toekomst van 

het academisch feminisme steeds meer onzeker.337 

 

Vandaag de dag blijft de situatie instabiel, wat volgens Srila Roy te wijten valt aan het 

eeuwige gebrek aan geld en infrastructuur.338 Bovendien woedt er een levendig debat zowel 

intern als tussen de academische en activistische kant van de vrouwenbeweging, over het doel 

van feministisch onderzoek. Sommigen onderschrijven de visie dat academisch onderzoek ten 

dienste moet staan van de vrouwenorganisaties in het veld.339 

 

“[...] Women’s Studies were never conceptualized as a strictly ‘cerebral’ or academic 

pursuit but as an instrument of wider social change. The link between theory and practice 

was institutionalized in the very establishment of Women’s Studies in India such that 

‘research’ was not conceived as an end in itself but as politically committed from the 

start, as a form of outreach or as ‘action research’.” 340 

 

Anderen vinden dan weer dat onderzoek een onafhankelijke status verdient. De band tussen 

de twee is in elk geval aan het verzwakken en dat zelfs in zover dat onderzoekers binnen 

gender-studiegebied het etiket ‘feministisch’ resoluut weigeren, net zoals dit bij literaire 

schrijfsters het geval is: 

 

“While much of the resistance to the label feminism has been interpreted in some feminist 

literature as cultural relativism and anti-Westernization, the theoretical controversy is 

much more complex. For many of the scholars who reject a feminist epistemology, their 

unease arises from how the conceptualization of individuals is taken for granted in most 

of the feminist literature in countries such as the United States: A sharp distinction is 

                                                 
336 Subramaniam, 2006, p.40 
337 ibidem p.38 
338 Roy, 2009, p.348 
339 ibidem p.348 
340 ibidem p.348 
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assumed to separate the individual from any collectivity […] such dichotomization is 

unacceptable to many Indian scholars.” 341 

 

Binnen de vrouwenbeweging zien we dan ook de melancholie weer opflakkeren naar een 

goede, oude tijd waarin de academische tak nog in het verlengde lag van hun eigen 

organisaties. Ze vrezen eens te meer dat de voeling met de realiteit verloren zal gaan en dat de 

centra voor vrouwenstudies elitaire, onbereikbare instituten zullen worden.342 Als gevolg 

hiervan is de relatie tussen de Women’s Studies en de vrouwenbeweging wat bekoeld. 

  

De onenigheid houdt daar echter niet op, aangezien men binnen de onderzoekswereld zelf ook 

nog eens een verdeling krijgt tussen academici die zich toeleggen op het gender-thema alleen, 

en zij die zich eerder bezig houden met multidisciplinair onderzoek. Deze laatste groep 

beperkt zich niet tot een bepaald perspectief maar bekijkt hoe verschillende factoren als 

klasse, leeftijd, religie en geslacht invloed uitoefenen binnen het onderzoeksthema.343  

 

De methode die gebruikt wordt bij dergelijke onderzoeken verschilt nog al eens. Grofweg 

kunnen we drie types onderscheiden: kwantitatieve analyse, historische en casuïstieke 

studies.344 Vooral die laatste twee zijn populair en dat valt volgens Purkyastha en co toe te 

schrijven aan een voorkeur om de realiteit weer te geven zoals ze is en niet door ze uit te 

drukken in vervreemdende cijfers.345 

 

“The aim seems to be to reflect women’s voices rather than to be occupied with statistics 

that mask the reality of how processes and structures influence daily lives of a variety of 

disadvantaged people.” 346 

 

Daarnaast is er ook een tekort aan middelen en werkkrachten om op een adequate manier 

cijfermateriaal te bekomen in een land zoals India waar geografische en taalkundige obstakels 

veldwerk enorm bemoeilijken.347 De tienjaarlijkse Census of India kan in bepaalde gevallen 

soelaas bieden en is in elk geval een schitterend voorbeeld van massale datavergaring op het 

Indische subcontinent. Hoe dan ook ontwikkelde zich doorheen de jaren een academisch 
                                                 
341 Purkyastha, Subramiam, et al., 2003, p.506 
342 Roy, 2009, p.348 
343 Purkyastha, Subramiam, et al., 2003, p.505 
344 ibidem p.509 
345 ibidem p.510 
346 ibidem p.510 
347 ibidem p.511 
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forum rond genderstudies, die een gestage stroom van publicaties produceren, al dan niet 

onder het etiket van feminisme. De oprichting van het Indian Journal of Gender Studies in 

1994 is hiervan het levende bewijs.348 Literatuur rond en door vrouwen beperkt zich echter 

niet tot de academische wereld. Ook in andere genres stuiten we op een bloeiende, veelzijdige 

en immense verzameling werken. 

 

1.3.2.2 Autobiografieën 

 

Een van de meest voorkomende vormen van zelfexpressie is de autobiografie. We vinden dit 

soort egodocumenten immers al terug rond 1700 in het Marathi. Het genre werd echter 

populairder in het midden van de 19e eeuw en kende uiteindelijk een bloei rond de 

onafhankelijkheid.349 Niet alleen was het intellectuele klimaat toen gunstiger voor vrouwen, 

de ervaring van de onafhankelijkheidsstrijd zorgde ook voor heel aparte 

levensgeschiedenissen. Opvallend is hoe deze overgang naar meer vrijheid ook weerspiegeld 

wordt in het metafoorgebruik van deze vrouwen. 

 

“Each one of them takes out the metaphor of ‘pen’ as soon as she gets out of the tight 

hold of the patriarchal prescription of the feminine culture represented by the metaphor 

of ‘needle’.” 350 

 

Een bekend voorbeeld is Kamala Das, die nadat ze haar thuis ontvluchtte omdat haar 

echtgenoot homoseksueel was, haar schrijftalent ontdekte als garantie voor haar 

levensonderhoud. Ze beheerste verder immers geen noemenswaardige vaardigheden vond ze, 

noch was ze een uitzonderlijke schoonheid. Haar talent werd dus haar redding. Opvallend is 

dat ze in haar werken regelmatig gebruik maakt van de penmetafoor als symbool voor haar 

onafhankelijkheid.351 

 

De vrijheid die veel vrouwen verkregen na de onafhankelijkheid resulteerden in een groeiend 

zelfbewustzijn352, dat zich vertaalde in hun werken, en veroorzaakte: 

 

                                                 
348 zie website: http://ijg.sagepub.com/ ( 23/5/2011) en Purkyastha, Subramiam, et al., 2003, p.510 
349 Chandrakala, 2002, p.161 
350 ibidem p.162 
351 ibidem p.165 
352 ibidem p.166 
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“[…] awareness of their collective identity as the greatest source of strength and hence 

their involvement in creating sisterhood.” 353 

 

1.3.2.3 Romans, kortverhalen en poëzie 

 

De beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van literatuur in India zou meer aandacht 

vragen dan hier mogelijk is. Niet alleen hebben de vele talen van India een eigen 

literatuurgeschiedenis, ook geografisch kenden stromingen vaak een ander verloop. De 

Tamilliteratuur uit het Zuiden is bijvoorbeeld zeer verschillend van de noordelijke 

Hindīletteren. Om deze korte inleiding tot de relatie tussen feminisme en literatuur dus 

enigszins beknopt te houden, beperken we ons tot het vermelden van enkele cruciale 

momenten voor de ontwikkeling van de moderne feminiene literatuur. 

 

Een eerste keerpunt werd bereikt toen de zogenaamde Progressive Writer’s Associations LXIV  

(PWA) ontstonden. Deze lokale vertakkingen van de All-India PWA bestonden voornamelijk 

uit progressieve, socialistisch georiënteerde schrijvers, onder wie ook enkele vrouwen.354 

Daarnaast kenden zij ook in studentikoze kringen heel wat aanhang,355 wat er mee voor 

zorgde dat zij een zeer doordringende invloed uitoefenden in de jaren ’30-40, en ook nog veel 

later. 

 

“[…] the PWA reinvigorated cultural production and debates in various media, including 

dance and film. […] almost no contemporaneous Indian writer in any language, 

including English, would remain unaffected by its reach.” 356 

 

Een van de belangrijkste vrouwelijke exponenten van deze beweging was Rasheed Jahan. In 

haar werken sluimert een feministische ondertoon, maar de nadruk ligt op haar socialistische 

overtuiging. In haar toneelstuk Zubeida bijvoorbeeld, volgen we de levenswandel van een 

meisje dat, tegen de tradities in, uit de beschermende omgeving van haar huis treedt en zieken 

gaat verzorgen tijdens een choleraplaag.357 Het verhaal draait geenszins om het meisje, maar 

om de goede daden die zij verricht. Dit soort literatuur is werkelijk: 
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“[…]emblematic for the kind of space reserved for women’s issues in socialist 

ideology.”358 

 

Men geloofde immers dat de vrouwelijke emancipatie als vanzelf zou voortvloeien uit de 

omverwerping van het kapitalisme en dus was het verspreiden van de socialistische 

boodschap prioritair.359 

 

Een tweede gebeurtenis die de ziel tekende van vele Indische schrijfsters, was de 

onafhankelijkheidsstrijd en de daaraan gelinkte verdeling van het subcontinent in India en 

West- en Oost-Pakistan. Het geweld en de chaos die daarmee gepaard gingen, troffen alle 

inwoners maar het vrouwelijke lichaam wordt toch gezien als een belangrijk onderdeel van 

het strijdveld waarop men de communautaire spanning uitvocht.360 Dit heeft als gevolg dat 

vrouwen in hun boeken veel vaker dan mannen de nadruk leggen op de psychologische 

impact van zulke gewelddaden361 en dus een gendered perspectief geven op de 

geschiedenis.362 

 

Een laatste ontwikkeling die moet vernoemd worden in dit summiere lijstje, is de opkomst 

van modernistische stromingen in de 20e eeuw, zoals bijvoorbeeld het experimentalisme. De 

overgrote meerderheid van de Indische schrijfsters hanteert het zogenaamde sociaal realisme 

om hun verhaal te vertellen, maar door de opkomst van het modernisme en het succes van 

moderne schrijvers zoals Salman Rushdie bezorgde dit hen heel wat kritiek.363 Ze zouden 

immers weinig creativiteit tonen door zich vast te houden aan een bepaald genre en bovendien 

werden dergelijke sociaal-realistische werken hoe dan ook beschouwd als minderwaardig 

omdat ze niet de grote problemen des werelds aankaartten.364  

 

Elizabeth Jackson vindt zulke verwijten ongegrond en in haar boek Feminism and 

Contemporary Indian Women’s Writing probeert ze dan ook aan te tonen dat het etiket 

‘sociaal realisme’ te ongenuanceerd is. Aan de hand van haar studie over vier bekende 
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feministische schrijfsters komt ze tot de conclusie dat er verschillende soorten, met name 

kritisch en subjectief, realisme bestaan. 

 

“Their use of various forms of realist writing implies a commitment to portraying women 

‘as they are’, counteracting cultural stereotypes […]. Their realist narrative techniques 

also emphasise the concrete nature – the reality – of women’s oppression in India, 

rejecting escapist fantasies and utopian concepts to challenge masculine ways of 

thinking.” 365 

 

Daarenboven merkt ze ook op dat er een enorme diversiteit bestaat binnen deze genres zelf, 

met verschillende schrijfsters, hun eigen verhalen en typerende schrijfstijl, en dat zoiets als 

een typische, feministische of feminiene, realistische roman dus eigenlijk niet eens bestaat.366 

 

Volgens haar is wel mogelijk die enorme diversiteit binnen het ‘feminien genre’ thematisch te 

structureren, en dat volgens volgende lijnen: 367 

 

• Vrouwen, hun culturele identiteit en sociale klasse 

• Huwelijk en seksualiteit 

• Moederschap en ander werk 

• De rol van de vrouw in het afbreken en in stand houden van patriarchale structuren 

 

Mits enige abstractie zouden zowat alle verhaallijnen moeten kunnen worden ondergebracht 

binnen deze categorieën en in haar studie vergelijkt ze dan ook hoe verschillende schrijfsters 

in hun boeken omgaan met deze thema’s. 

 

Dit al geldt natuurlijk ook voor poëzie. Een heleboel schrijfsters kanaliseerden hun creativiteit 

en emoties immers ook als dichteressen en veel van de meest open en eerlijke weergaven van 

emoties gebeuren via gedichten. Dit merken we bijvoorbeeld bij Eunice de Souza, die over 

haar gedachten over haar lichaam en vrouw-zijn de vrije loop laat in poëzie. 
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“I heard it said 

my parents wanted a boy 

I've done my best to qualify. 

I hid the bloodstains 

on my clothes 

and let my breasts sag. 

Words the weapon 

to crucify.” 368 

 

Of het nu aan de hand van een boek, een gedicht of een kortverhaal is, literatuur vormt een 

onmisbare uitlaatklep, geeft steun en voorziet in rolmodellen voor heel wat vrouwen. Ook 

onopgeleide vrouwen hebben toegang tot deze heilzame effecten van literatuur, maar dan via 

mondelinge verhaalcultuur. Mythes, epen, volksverhalen en sprookjes tekenen elke cultuur en 

niet het minst de Indische. 
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 85 

2 Een Case-study: Yajñasenī 

2.1  Pratibha Ray, “Queen of Oriya Literature” 369 

 

Aangezien zij de schrijfster is van Yajñasenī, speelt Pratibha Rays persoonlijke achtergrond 

een grote rol in het tot stand komen van de roman. Dit hoofdstuk schetst dan ook haar leven, 

haar persoonlijke ideologie, literaire carrière en schrijfstijl. Ik had het geluk om haar een 

interview te mogen afnemen en dus kunnen we veel van deze elementen, zoals bijvoorbeeld 

haar idee over ‘feminisme’, duiden aan de hand van haar eigen uitspraken. 

 

2.1.1 Biografie 

 

Pratibha Ray is tegenwoordig een van de voornaamste schrijfsters in het Noorden van India. 

Als eerste vrouw kreeg zij de prestigieuze Mūrti Devī Award toegekend en daarnaast mocht 

ze ook andere voorname prijzen op haar naam schrijven, zoals de Sāhitya Akādamī Award en 

de Padma Śrī Award. Wanneer men haar achtergrond bekijkt, wekt deze succesvolle carrière 

nog weinig verbazing. 

 

Toen kleine Pratibha in 1943 werd geboren te Alabol, Orissa, was ze voorbestemd om 

schrijfster te worden. Al op negenjarige leeftijd begon ze gedichten te compileren en haar 

vader, Parashuram Das, was hierin een bepalende factor. Hij was zeer actief bezig met de 

verspreiding van onderwijs, vocht tegen sociaal onrecht en schreef daarnaast ook zelf poëzie. 

Het liefst van al zag hij zijn dochter arts worden, maar dit was niet naar Pratibha’s zin: 

 

“ "By that, you will come into contact with people and know their problems, their misery, 

the reality of life, and you will become a better writer...". I got a seat, and joined the 

Cuttack Medical College, but I didn’t like the course or the atmosphere. Dead bodies, 

diseases, I was becoming increasingly sensitive to all I saw around me; I couldn’t sleep 

at night, so I left medical college and I did my Honors in Botany at Ravenshaw 

College.”370 
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Na er een bachelordiploma te hebben gehaald, onderbrak ze haar academische loopbaan om 

met Akshaya Chandra Ray te trouwen. In de daaropvolgende jaren kreeg ze drie kinderen met 

hem, en samen vormden ze een gelukkig gezin. Toch voelde zij de drang om terug te keren 

naar de academische wereld. Met de steun van haar echtgenoot ging ze weer naar de 

universiteit en behaalde alsnog een aggregaat en een doctoraat. Dit laatste wijdde ze aan een 

van haar grootste interesses: de primitieve Bondostammen die in de heuvels van Orissa 

wonen.  

 

Ook daarna trad ze opnieuw in de voetsporen van haar vader door zich toe te leggen op 

onderwijs. Meer dan dertig jaar gaf ze les in Government Colleges, waarna ze haar loopbaan 

ten slotte eindigde bij de Public Service Commission of Orissa State. 

 

Deze taken waren echter niet de enige die ze op zich nam. Naast haar gezin en haar werk voor 

de staat katalyseerde haar energieke bedrevenheid zich in allerlei projecten. De literaire 

organisatie Bhāśāyan en haar verschillende hulpacties na de verwoestende doorgang van een 

cycloon in Orissa in 1999 getuigen daarvan. Haar scherpe pen vormde echter haar 

voornaamste wapen om de maatschappij te hervormen. Op sociaal vlak was ze er als de 

kippen bij om onrecht aan te klagen, waarvan haar artikel The Colour of Religion is Black een 

eerste voorbeeld is. Hoe de hele zaak nu juist in elkaar zat vertelde ze me zelf: 

 

“ In 1979, the priests misbehaved with me and my professor friend from Pune 

Dr.(Mrs.)Kamelesh Choudhury, inside the temple. It all started with demand for more 

money from her and my protest against their exploitative behaviour. Then they blamed 

me for polluting the holy temple by bringing a non-Hindu  inside the temple. They 

harassed me, my friend and our teen-aged daughters. Their biased opinion against her 

was because of her fair complexion. I protested against the Pandas inside the temple. 

They said that the “Maha Prasad” had been polluted and could not be offered to Lord 

Jagannath because of her entering inside the temple. They demanded compensation of 

some lakhs of rupees as the cost of Maha Prasad. I argued with them and demanded to 

allow my friend  to touch the Ratna Singhasan (Shrine of Lord Jagannath). I also 

declared that though I believe that the temple should be open for all irrespective of caste, 

race, religion, my friend was not a non-Hindu. Being fair does not mean she/he is not a 

Hindu. I questioned “Should all Hindus be dark (black) like Lord Jagannath? Are all 

Hindus dark like the Lord? Is the colour of Hindu religion black? They were more 



 87 

enraged when they discovered that I was the same person who wrote against the 

Sankaracharya of Puri for his statement favouring Sati under issue of Roop Kanwar of 

Rajasthan. Then there was hue and cry and we all four women (including our two 

daughters) were pushed, misbehaved, insulted with threatening and scolding using 

abusive languages. I was determined to stand there till a solution was made by the 

Collector, Superintendent of Police and the administrative officer of the temple who 

happened to be Additional District Magistrate. None were available at headquarters that 

day. It is a long story. We ultimately were pushed out of the Singhadwar (main entrance) 

with scolding and threatening. I promised then and there not to enter in to the temple of 

Lord Jagannath again as no one is safe inside the temple where God had turned to a 

wooden idol and was not there to rescue his devotees. I lodged a complaint in the 

administrative office but that didn’t stop the bleeding from my heart.  I wrote an article in 

Odia (Oriya) titled “Is colour of religion black?” narrating my experience and asking 

some relevant questions to the mass. I demanded discipline in the temple. All the 

newspapers wrote editorials favouring me and demanded discipline in the temple. The 

priests wrote to me to come down to Puri for a compromise, I didn’t turn up. The wound 

they made in me and in my friend’s heart had no compensation. There is a board in front 

of the main entrance of the temple where it is written that “None but orthodox Hindus 

can enter into the temple”. I declared that I am not an orthodox Hindu and therefore I am 

not coming for a darshan inside the temple. I can have a darshan during the Car Festival 

when the Gods come out to give darshan to the downtrodden and disadvantaged people 

belonging to lower caste and other religions. They lodged a defamation case against me 

for my newspaper article demanding one lakh rupees compensation (1980). I had to fight 

the case for ten years and ultimately the case was dismissed.” 371 

 

Een tweede kwestie, waar ze zelf al naar verwijst, is die van Roop Kanwar. In een artikel 

genaamd The Definition of Sati bekritiseerde ze fel de toenmalige ŚankarācāryaLXV van Puri 

die zich uitgesproken had als pro-satī in de zaak die we eerder al behandeld hebben: 

 

“The then Sankaracharya of Puri Sri Niranjan Devatirtha said in public that Sati 

practice in India elevates women from “manavik” (ordinary woman) to Devi (goddess). 

Moreover, to avoid to eradicate widows problem in India, women should become Sati. 

This was totally heartless and intolerable. I could not stop myself writing an article after 

studying the Vedas and Puranas to know about the interpretation of Sati in Shastras. 

Sankarcharya said as Sati is mentioned in Shastra, it is not wrong in practising it, rather 
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it elevates a woman. I cited the slokas from shastra and reinterpreted the meaning where 

it is said that women should not die with the husband but start a new life. I cited the 

opinion of our first President of India, a great philosopher, Sri Sarvapalli Radhakrishnan 

on Sati; also I cited Gandhiji’s opinion on Sati. I bitterly criticized the Sankaracharya of 

Puri who is considered to be the most respected Pandit among the four Sankarcharyas of 

four Dhams. The criticism to the Sanarrcharya in my article and to the so-called Pandits 

was very bitter and sharp. The first sentence of my article was like this “If dying with the 

dead husband elevates a woman to a Sati, then it is not very difficult to become Sati in 

India. Moreover, If this is the definition of Sati, then in India, no living sati will be found, 

only dead Satis will be found.” 372 

 

Het is dus zeer duidelijk dat Pratibha Ray er niet voor terugdeinst om op gevoelige tenen te 

trappen als er iets gebeurt dat tegen haar rechtvaardigheidsgevoel ingaat. Dit leverde haar 

zowel mede- als tegenstanders op. In haar literair werk kaart ze eveneens sociale problemen 

aan, maar op een mildere manier en met veel aandacht voor het psychologische aspect. 

“Without raising slogans or indulging in clinches, Ray makes us intensively aware of the 

psychosocial dimensions of relationship in her stories and novels. The depth and diversity 

of her characters and the intricacies and dialectics of their relationship in an insensitive 

society driven by a rigid moral code make us sit up and review many of our customs and 

conventions. Mixing elements of social satire, psychological study and pathos, Ray 

explores the tangled emotions and allegiances that are the fabric of Indian family life.”373 

Niet alleen romans en kortverhalen behoren tot haar oeuvre, maar ook verschillende artikelen, 

gedichten en reisverhalen. Daarnaast liet ze zich ook opmerken in het medialandschap. Ze 

schreef zowel voor televisie als voor de radio en publiceerde columns in verschillende 

kranten. 

 

2.1.2  Literaire carrière 

 

Als we even dieper ingaan op de indrukwekkende verzameling romans die ze bij elkaar 

schreef, dan merken we opnieuw een enorme verscheidenheid. Haar debuut Varṣa, Vasanta, 
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Baisākha situeert zich op het platteland van Orissa; de plaats waar ze haar jeugd doorbracht 

en die haar eerste indrukken vormde. Een tweede roman vond zijn oorsprong in haar 

fascinatie voor de Bondo’s. Ādibhūmi is als het ware een etnografische fictieroman waarin ze 

de gebruiken van de Oriya stam beschrijft. Ook de mythes van haar geboortestreek 

ontsnappen niet aan haar aandacht: in het bekroonde Śīlapadma dompelt ze haar lezers dan 

ook onder in de legendes die rond de site van Konark verteld werden.  

Maar haar blik reikt verder dan Orissa. Zowel in Yajñasenī als in Mahā Moha buigt ze zich 

over belangrijke erfstukken van de Indische geschiedenis. Aangezien eerstgenoemde in het 

volgende hoofdstuk wordt besproken, kunnen we het hier kort houden en stellen dat het om 

een herinterpretatie van het Mahābhārata gaat, vanuit het standpunt van Draupadī. Mahā 

Moha gaat echter nog een eindje verder terug in de geschiedenis. Pratibha Ray buigt zich over 

de Vedische geschriften en herinterpreteert verschillende personages waarvan zij vindt dat ze 

verkeerd begrepen worden. In beide gevallen krijgen we dus een verfrissend origineel 

standpunt, wat vaak veel appreciatie opwekte – Pratibha Ray kreeg de Mūrti Devī Award voor 

Yajñasenī – maar evengoed tot polemiek leidde. Haar laatste roman, Magnamati, werd in 

literaire kringen echter algemeen geapprecieerd. 

 

2.1.3 Ideologie 

 
Bepalend voor de vorming van haar persoonlijkheid waren uiteraard ook de ideeën die ze van 

thuis uit meekreeg. Haar ouders waren hindoes, maar haar vader was vooral diep beïnvloed 

door het Gandhiaanse gedachtegoed. Daarin wordt een doorgevoerde gelijkheid bepleit, naast 

de vernietiging van alle onderscheid op basis van kaste, klasse, religie of geslacht. Gandhi liet 

ook haar niet onberoerd, dat bewijst haar inzet voor de Bondostammen, maar het etiket 

‘hindoe’ wees ze resoluut af, net zoals ze met het feminisme gedaan had. 

 

“I am called Hindu because I was born to Hindu parents. I could have been born to 

Muslim, Christian or parents belonging to any religion of any region. I am not an 

orthodox Hindu. I don’t believe in casteism. I respect all religions except fundamentalism 

and fanatism in it. From my college days, I have felt uncomfortable when I fill up a 

column like caste and religion. Many times, I thought of freeing myself from the shackles 

of Hinduism but not to be converted to any other religion. I don’t believe in conversion. I 
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just want to live as a true human being, a nature’s being free from all the chains. 

Rousseau has once said “Man is born free and he is everywhere in chains”. But I say 

“When was man born free as man is born to a religion, to a region (geography), to a 

community, to a language, to a custom and tradition and many such things? Man is also 

imprisoned by his own psyche in a given culture. Hence, man is born with chains 

everywhere”. I want to declare that my religion is humanism where no discrimination is 

there in the name of caste, creed, race, religion, geography and gender etc. What I 

believe is reflected in my life and literature. My “Puja ghar”, room for worshiping and 

kitchen, which is considered in Hindu community the holiest place in a house where none 

belonging to other caste & religion should enter, is open to everybody without 

considering their caste and religion.” 374 

 

Ook hier verwijst ze dus terug naar het voor haar zo centrale begrip, humanisme. De 

hamvraag is natuurlijk of we Pratibha Ray een feministe kunnen noemen. Ze beschrijft 

zichzelf immers als een humaniste, maar betekent dat dat feminisme meteen uitgesloten kan 

worden? Niet volgens haar: 

 

“As a human being I believe that every human being should enjoy his/her fundamental 

rights, irrespective of being man or woman. Hence humanism includes feminism. Are not 

women human beings?” 375 

 

Ze erkent dat er biologische verschillen zijn tussen man en vrouw, maar die zouden de 

maatschappij juist ten goede komen, en zouden niet mogen leiden tot onderdrukking van een 

van beide partijen. 

 

“Despite biological differences, women should have equal social, economic, political, 

legal and religious rights with men. They should have the same freedom as the citizen of a 

country or as a member of the global village. I have always been writing against the 

double standard norms prevailing in our society for men and women. When I fight for 

women, I fight for a human being. I should make it clear that I don’t restrict myself to 

writing only for women’s cause. I write for human cause also including oppressed, 

suppressed, disadvantaged and downtrodden people. Even I write for the cause of the 

animals, plants, hills, rivers, sky and what not.” 376 
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Ze geeft daarbij wel toe dat ze in haar boeken veel aandacht besteedt aan vrouwen en de 

problemen die ze ervaren binnen de Indische maatschappij. 

“Of course I do write a lot about women and their sufferings. I am a rebel against 

orthodox practices of the society, the caste system, corruption. But why to give it an 

academic name or a foreign address? I do it my own way.” 377 

 Ook in haar eigen leven ervoer ze soms de beperkingen van een traditioneel leven. Ze legde 

zich hier niet bij neer, maar pakte het op haar eigen manier aan, als het ware een voorbeeld 

voor vele andere vrouwen. 

“Though I was married in an orthodox Hindu family, I came out of the prison house of 

orthodoxy without breaking home or dishonouring my seniors. I had to have struggle with 

patience till they changed. Women must have that power and confidence not only to 

change the family but to change the society without disturbing peace. I may sound 

orthodox but I don’t submit to subjudication, subordination and injustice. I protest 

discrimination at home or at workplace. There were many instances of protests in my 

life.” 378 

Goed onderwijs is volgens Pratibha Ray een vereiste in de strijd tegen patriarchale structuren, 

maar het biedt geen onvoorwaardelijke garantie op succes. Vrouwen moeten het heft in eigen 

handen nemen wat betreft hun emancipatie, geholpen door de kennis en zelfstandigheid die ze 

verkrijgen via onderwijs. 

“Twentieth century post-independence Indian women, inspite of higher education and 

science education are still caught between feudal values and style of life, the conventional 

traditional role of women and the fast approaching faster life of civilized world. Caught 

between the burden of home and the workplace, bread baking and bread earning, child 

bearing, mothering, maintaining the glory of good wife, good daughter-in-law, struggling 

between conventions and modernity these women have first to survive. Hence the question 

of equality is a far cry. In such a transitional period characterized by flux the emergent 

need is to identify the new area of trouble to check the imbalance and to bring 

equilibrium in life and society. Holding the key to liberation with herself, if she search as 

the door for rescue, then who will rescue her? Perhaps this is the problem with most of 
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the modern Indian women. Slogans and seminars are theoretically good but if the woman 

does not take advantage of the opportunity then seminars and conferences will end in 

university extravaganza. Education is the weapon and economic independence is the 

strength.” 379 

 

2.1.4 Schrijfstijl 

 

Het eerste dat opvalt bij het lezen van een werk van Pratibha Ray, is de aandacht die ze 

besteedt aan psycho-sociale aspecten. Ook in Yajñasenī worden de gedachten en emoties van 

Draupadī uitvoerig beschreven en benadrukt Ray hoe zwaar het polyandrische huwelijk en 

een nakende strijd wegen op de geest van een vrouw. Daarnaast legt Pratibha Ray een 

opmerkelijk gevoel voor detail aan de dag dat ze combineert met het talent om haar 

personages boven het verhaal te doen uitstijgen tot universeel herkenbare medemensen. 

Hoewel ze haar romans situeert in zeer verschillende contexten, van een tribale omgeving tot 

het epische Noord-India, toch schetst ze situaties waarin we ons steeds kunnen verplaatsen en 

waarin we hedendaagse elementen terugvinden. 

“Pratibha grapples with issues of contemporary relevance - oppressive surroundings and 

over-powering tension of modern life, corruption and degeneration of values in every 

sphere, a growing hedonism and the alienation of the individual in a complex modern 

society.” 380 

Precies omwille van deze nadruk op het psycho-sociale aspect, nemen de acties of werkelijke 

gebeurtenissen een ondergeschikte plaats in binnen het verhaal. 

Naast deze formele aspecten, kunnen we thematisch gezien ook enkele terugkerende 

onderwerpen onderscheiden, die in het verlengde liggen van Pratibha Rays eigen leven. Haar 

onvermoeibare strijd tegen de kwalen van de maatschappij, zoals sociaal onrecht of het gevaar 

dat schuilt in rigide tradities, komen regelmatig aan bod. Ook in haar herwerking van een 

eeuwenoud epos, meer bepaald het Mahābhārata, slaagt ze erin om op een subtiele manier 
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tradities in twijfel te trekken en wel door in detail de gedachtegang van het vrouwelijke 

hoofdpersonage weer te geven. Ze koos dat personage, Draupadī, ook niet willekeurig. Zoals 

zal blijken uit volgende beschrijvingen van het originele Mahābhārata en van Rays moderne 

versie, is deze heldin al altijd een buitenbeentje geweest.381 

 

2.2 Het originele Mahābhārata382 

 

In dit tweede deel nemen we het originele Mahābhārata onder de loep. Na een zeer korte 

inleiding tot dit machtige epos, leggen we hier de nadruk op de verhaallijn opdat de lezer 

bekend zou zijn met de voornaamste personages en gebeurtenissen. 

 

Samen met het Rāmāyaṇa is het Mahābhārata de belangrijkste vertegenwoordiger van de 

epische literatuur van het oude India. Alleen al omwille van de inhoud en omvang – zo’n 100 

000 verzen, opgedeeld in 18 boeken of parvans – is een dergelijke status meer dan terecht en 

ook de globale structuur van dit epos wijst op een hoge kwaliteit. In het Mahābhārata wordt 

namelijk de verteltechniek van het raamverhaal gehanteerd; een vernuftige werkwijze die 

populair was in vele verschillende verhaaltradities. De situering van bepaalde verhalen als een 

deel van een ander verhaal heeft echter één vervelend nadeel. Het maakt namelijk de opgave 

om een overzicht van alle 18 boeken te geven er niet meteen makkelijker op. 

 

Als men vraagt naar de auteur van het Mahābhārata dan krijgt men steevast als antwoord 

‘Vy āsa’. Hieruit mag blijken dat de grens tussen feit en droom wel vaker overschreden wordt 

in de Indische verhaalcultuur. Het is immers technisch onmogelijk dat Vyāsa het hele epos 

neergeschreven heeft, aangezien de compositie zo’n 10 eeuwen in beslag nam. Daarom is het 

dus beter om deze persoon louter als een personage te beschouwen.  

 

De eerste parvan van het Mahābhārata gaat van start met het verhaal van Ugraśravas, die 

uitgebreid vertelt over het slangenoffer dat hij aan het hof van Janamejaya meemaakte. Het 

eigenlijke epos begint echter pas bij Ṥaṃtanu, een afstammeling van Kuru. Samen met de 
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riviergodin Gaṅgā kreeg hij een zoon, die Bhīṣma genoemd werd. Toen Gaṅgā hem echter 

verliet, nam hij de onweerstaanbare vissersdochter Satyavatī als vrouw. De wijze Parāśara had 

haar namelijk van haar doordringende visgeur afgeholpen, maar in ruil daarvoor moest ze 

hem wel haar maagdelijkheid geven. Een en ander resulteerde zoals verwacht opnieuw in een 

zoon, Vyāsa. Satyavatī’s vader had echter een belangrijke eis voor de koning vooraleer hij 

hem de hand van zijn dochter schonk. Bhīṣma, Ṥaṃtanu’s oudste zoon en dus de wettelijke 

troonopvolger, mocht niet tot koning gekroond worden. De koning ging akkoord, waarna 

Bhīṣma gelaten reageerde op deze beslissing van zijn vader en voortaan een celibatair leven 

ging leiden. Na de dood van Ṥaṃtanu ging de troon dus naar Citrāṅgada, de eerste zoon van 

het nieuwe koppel. Deze stierf echter op tamelijk jonge leeftijd, waarna zijn broer Vicitravīrya 

het roer overnam. 

 

Omdat een koning niet kon regeren zonder echtgenote, roofde zijn halfbroer Bhīṣma voor 

hem drie zussen weg op hun svayaṃvaraLXVI : Ambā, Ambikā en Ambālikā. Ambā bleek haar 

hart echter al te hebben verpand aan een ander, wat later nog zware consequenties zou 

hebben. Ze werd immers verstoten door haar geliefde op grond van ontrouw en ook haar 

nieuwe bruidegom weerde haar omdat ze al ‘beloofd’ was. 

 

Vicitravīrya stierf echter op jonge leeftijd en liet geen kinderen na. Dit bewoog Satyavatī tot 

een ingrijpende oplossing. Ze ontbood eerst Bhīṣma en vervolgens Vyāsa met de vraag of ze 

geen kinderen wilden verwekken bij de jonge weduwes. Bhīṣma weigerde en was uiteraard 

niet te overtuigen, maar Vyāsa stemde wel toe. Vervolgens informeerde Satyavatī haar 

schoondochters dat ze een oplossing had gevonden. Ambikā, die Bhīṣma had verwacht, was 

echter niet voorbereid op de afstotelijke Vyāsa en sloot haar ogen toen hij bij haar kwam. De 

asceet was hierover zo verontwaardigd dat hij haar een blinde zoon schonk, Dhṛtarāṣṭra. 

Ambālikā daarentegen was wel gewaarschuwd en hield haar ogen open, maar werd zo bleek 

van afgrijzen dat ook zij de verontwaardiging over zich heen kreeg. Haar zoon Pāṇḍu werd 

daardoor geboren met een bleke gelaatskleur. Toen Satyavatī, nog steeds niet tevreden, hen 

echter opdroeg om nog een derde keer het bed te delen met Vyāsa, hadden de zussen er 

genoeg van. Ze stuurden hun kat, in dit geval hun meid. Deze vervulde haar taak vlekkeloos, 

wat resulteerde in een volmaakte zoon, Vidura. 

 

Nadat Dhṛtarāṣṭra ongeschikt bevonden werd vanwege zijn blindheid, maakte men Pāṇḍu tot 

koning. Hij nam Kuntī en Mādrī als echtgenotes, maar werd op een dag tijdens de jacht 
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vervloekt. Hij schoot twee parende herten neer en kreeg te horen dat hij zou sterven als hij 

ooit nog met iemand de lakens zou delen. Voor een tijdje ging dit goed, maar op deze manier 

kon hij natuurlijk niet voor nageslacht zorgen. Dit was het moment waarop Kuntī hem 

opbiechtte dat ze in haar jeugd een mantra had verkregen van een asceet, waarmee ze goden 

kon ontbieden. Ze verzweeg hierbij wel nadrukkelijk dat ze deze mantra al een keer had 

uitgeprobeerd met de zonnegod Sūrya. Haar zwangerschap was echter onopgemerkt gebleven 

en kort na de geboorte had ze het kind, Karṇa, achtergelaten in een mandje op de rivier. Later 

werd hij op de oever gevonden door een wagenmenner die hem verder opvoedde.  

 

Na heel wat gediscussieer besloot Kuntī deze mantra toch te gebruiken om hun kinderwens te 

vervullen. Ze ontbood achtereenvolgens Dharma, Vāyu en Indra, en kreeg met hen 

respectievelijk Yudhiṣṭhira, Bhīma en Arjuna. Mādrī kon haar afgunst nauwelijks verbergen 

waardoor Kuntī besloot de mantra met haar te delen. Op die manier kreeg ook Mādrī twee 

zonen, Nakula en Sahadeva, met de Aśvins. Pāṇḍu kon zijn lust echter niet bedwingen en 

dook tussen de lakens met Mādrī. De vloek trad daarop meteen in werking en hij viel ter 

plekke dood neer. Mādrī volgde haar echtgenoot op de brandstapel, waarna Kuntī alleen 

achterbleef met vijf zonen, de Pāṇḍava’s. 

 

Ondertussen was de blinde Dhṛtarāṣṭra getrouwd met Gāndhārī en ook zij hadden een vurige 

kinderwens, die opnieuw vervuld werd door Vyāsa. Na twee lange jaren van zwangerschap, 

kreeg Gāndhārī een miskraam. Vyāsa nam de onherkenbare vleesklomp en verdeelde hem 

over 101 kruiken. Hieruit werden de honderd zonen en de enige dochter van Gāndhārī en 

Dhṛtarāṣṭra geboren, die samen de Kaurava’s vormden. Toen ze eenmaal opgegroeid waren, 

bleken de broers nogal jaloers van aard te zijn en ze vonden dat de koningstitel hen ontnomen 

was door hun neven. Ze besloten daarom om hen te vermoorden door hun huis in de as te 

leggen, maar de Pāṇḍava’s wisten te ontkomen. In de periode die daarop volgde, leefden ze 

ondergedoken, maar toch speelden ze het klaar om in ieders bijzijn Draupadī te winnen op 

haar svayaṃvara. 

 

Uiteindelijk besloten ze toch opnieuw boven water te  komen en prompt bood Dhṛtarāṣṭra hen 

een deel van het koninkrijk aan. Dit was een overeenkomst die geen van beide partijen echt 

tevreden stelde, maar toch accepteerden de Pāṇḍava’s het bod. Wanneer ze hun neven 

uitnodigen in het paleis van hun gloednieuwe hoofdstad Indraprastha, kondigt zich de 
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volgende grote episode in het verhaal aan, waarin het dobbelspel een centrale rol zou gaan 

spelen. 

 

Ṥakuni, Gāndhārī’s broer, was een meester in het dobbelen en Yudhiṣṭhira had er een zwak 

voor. De Kaurava’s wisten hier vlot op in te spelen en overhaalden Yudhiṣṭhira deel te nemen 

aan het spel. Deze verloor er vervolgens al zijn bezittingen mee, waaronder zijn koninkrijk, 

zijn broers en zelfs zijn vrouw. De Pāṇḍava’s waren op slag volledig overgeleverd aan hun 

neven waarop Duryodhana besloot om de verworven autoriteit van de Kaurava’s nog eens 

extra in de verf te zetten. Hij vroeg Draupadī naar de sabhāLXVII  te komen en toen ze 

weigerde, werd ze er aan haar haren naartoe gesleurd. Daar probeerde Duḥśāsana haar uit te 

kleden, voor de ogen van de hele zaal en dus ook haar onderworpen echtgenoten, maar door 

een miraculeus ingrijpen van Kṛṣṇa werd dit op het nippertje verhinderd. Als deugdzame 

echtgenote, overtuigde Draupadī de aanwezigen er vervolgens van dat deze handelingen 

uitermate adharmaLXVIII en zondig waren. Dit leverde haar de mogelijkheid op om een aantal 

wensen te doen, waarmee ze van koning Dhṛtarāṣṭra haar eigen vrijheid en die van haar 

echtgenoten kon afdwingen. Uiteindelijk werden ook al hun bezittingen teruggegeven, tot 

grote woede van de Kaurava’s.  

 

Kort daarop werd Yudhiṣṭhira opnieuw uitgenodigd voor een dobbelspel en ondanks de felle 

tegenstand vanwege zijn broers en Draupadī, liet hij er zich ook nu weer toe verleiden. De 

inzet van het spel was deze keer echter anders: Yudhiṣṭhira en Ṥakuni zouden dobbelen om 

elkaars koninkrijk. De winnaar kreeg het koninkrijk van zijn tegenstander voor een periode 

van twaalf jaar, terwijl de verliezer gedurende deze termijn in ballingschap moest. Vervolgens 

moest deze om zijn koninkrijk en bijbehorende bezittingen terug te krijgen tijdens het 

dertiende jaar onopgemerkt blijven. Slaagde hij daar niet in, dan begon de twaalfjarige cyclus 

weer van voor af aan. De uitkomst van het spel was voorspelbaar. Yudhiṣṭhira verloor 

opnieuw en was ditmaal verplicht om te leven als een balling met zijn broers en vrouw. 

 

Tijdens deze twaalf jaren, die ze voor het grootste deel doorbrachten in het bos, leefden de 

Pāṇḍava’s in harmonie samen met hun vrouw. Enkel Arjuna vertrok opnieuw voor twaalf jaar 

nadat hij Yudhiṣṭhira en Draupadī had gestoord tijdens een intiem moment. De Pāṇḍava’s 

hadden immers onder elkaar afgesproken dat de ene broer de andere niet mocht storen 

wanneer deze alleen was met Draupadī. Diegene die deze wet overtrad, werd verplicht om 

opnieuw voor twaalf jaar in ballingschap te gaan. Tijdens zijn reis ontmoette Arjuna heel wat 
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vrouwen en met enkelen daarvan ging hij ook een huwelijk aan. Eén daarvan was Kṛṣṇa’s zus 

Subhadrā, die hij als enige van al zijn liefdes ook mee naar huis nam als bijvrouw. Voor een 

prinses als Draupadī was het leven in het woud op bepaalde momenten zeer zwaar. Er was 

niet altijd voldoende voedsel - zeker niet als er onverwachte gasten langskwamen - en toen ze 

op een keer alleen thuis was, werd ze zelfs bijna ontvoerd door Jayadratha. 

 

Na twaalf jaar besloten de Pāṇḍava’s zich in cognito te begeven naar het hof van koning 

Virāṭa. Draupadī werd er dienstmeid van de koningin, maar kreeg er door haar schoonheid al 

snel last met de legeraanvoerder Kīcaka. Keer op keer wees ze hem af, wat uiteindelijk alweer 

resulteerde in een publieke vernedering zoals eerder in de sabhā. Haar echtgenoten konden 

ook dit keer niet anders dan machteloos toekijken, al wist Bhīma later wraak te nemen door 

Kīcaka en zijn zonen te vermoorden. 

 

De Kaurava’s zonden intussen spionnen uit om hun rivalen te ontdekken. Dit haalde echter 

niets uit en na dertien jaar maakten de Pāṇḍava’s zich opnieuw bekend. De Kaurava’s 

reageerden furieus en waren niet van plan om het koninkrijk zonder slag of stoot terug te 

geven. Ondanks een laatste verzoeningspoging door Kṛṣṇa, kwam het dus uiteindelijk tot de 

onvermijdelijke oorlog. 

 

Beide partijen vertrokken met hun medestanders naar Kurukṣetra, waar zich vervolgens het 

grote, epische gevecht voltrok. Na de strijd aanschouwde Gāndhārī samen met alle weduwen 

en moeders het slagveld en vervloekte ze Kṛṣṇa en zijn verwanten voor de dood van haar 

zonen. Jaren later zou haar vloek een verschrikkelijk gevolg kennen, maar op dat moment 

waren de Pāṇḍava’s de grote overwinnaars. Het koningschap behoorde zo opnieuw toe aan 

Yudhiṣṭhira, maar deze was aanvankelijk niet van plan het ambt op te nemen. Verscheidene 

personen, onder wie een vastberaden Draupadī, slaagden er echter in om hem op andere 

gedachten te brengen. Yudhiṣṭhira accepteerde uiteindelijk de koningstitel, maar liet de 

feitelijke heerschappij over aan Dhṛtarāṣṭra.  

 

Toen Gāndhārī’s vloek zich voltrok en Kṛṣṇa en zijn verwanten stierven, besloten de 

Pāṇḍava’s dat ook hun tijd gekomen was. Arjuna’s kleinzoon Parikṣit werd aangeduid als 

opvolger, aangezien ook zijn vader, Abhimanyu, was omgekomen in de oorlog. Hierna 

vertrokken de vijf broers en hun echtgenote te voet op een tocht waarbij ze een voor een 

zouden sterven. Draupadī bezweek als eerste en toen Yudhiṣṭhira uiteindelijk alleen 
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achterbleef met zijn hond, bleek het dier plots een verpersoonlijking van de god Yāma te zijn. 

Zo werd ook Yudhiṣṭhira ten slotte door de dood meegevoerd naar het hiernamaals. 

 

2.3 Yajñasenī: het verhaal van Draupadī 

 

In dit hoofdstuk gaan we over tot de feitelijke bespreking van de roman Yajñasenī. Vooreerst 

bespreken we de nieuwe verhaallijn zodat het verschil met het voorgaande hoofdstuk duidelijk 

wordt. Daarna gaan we over tot gedetailleerdere bespreking van de personages en van de 

nieuwe elementen die Pratibha Ray introduceerde in het verhaal. Dit zijn bijvoorbeeld 

passages over vrouwenrechten, maar ook over haar voornoemde humanisme. We sluiten dit 

hoofdstuk uiteindelijk af met een bespreking van de gelijkenissen tussen Rays versie en het 

originele Mahābhārata, en met enkele opmerkingen over de algemene ontvangst van het boek. 

 

Met haar hedendaagse herwerking van het majestueuze Mahābhārata, verwierf Pratibha Ray 

faam in heel India. Niet alleen werd haar roman bekroond met de prestigieuze Mūrti Devī 

Award – het is het vermelden waard dat ze de enige vrouw is die deze eer toebedeeld kreeg – 

het boek werd daarnaast ook vertaald in verschillende Indische talen, het Engels en het 

Hongaars. Dit succes kan verklaard worden door het feit dat de plot van dit boek teruggrijpt 

naar een verhaal dat sinds eeuwen verankerd is in de Indische cultuur. 

 

2.3.1 Het verhaal 

 

Anders dan in ‘het origineel’, begint dit verhaal waar het Mahābhārata eindigt; bij de dood 

van Draupadī. Achtergelaten door haar vijf echtgenoten op hun moeilijke, laatste tocht naar de 

hemel, schrijft ze een brief naar haar sakhaLXIX  Kṛṣṇa waarin ze reflecteert over haar leven. 

 

Ze zag het levenslicht op het offeraltaar van koning Drupad, waar ze als volledig volgroeide 

vrouw ontsprong uit het vuur. Het werd al duidelijk vanaf die eerste momenten dat haar geen 

gewoon leven gegund was, maar dat ze bestemd was om dharmaLXX  te doen zegevieren. Bij 

de aanblik van haar donkere schoonheid, doopt haar vader haar Kṛṣṇā en wenst hij zijn 

dochter aan haar naamgenoot Kṛṣṇa te schenken. Wanneer ze verneemt wie die ‘Kṛṣṇa’ wel 
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is, bloeit er onmiddellijk een diepe liefde voor hem op in haar hart. Bij hun eerste ontmoeting 

is ze overweldigd door zijn aanwezigheid, maar hij maakt ook meteen duidelijk dat hij niet 

van plan is om met haar te huwen. Die eer komt volgens hem zijn hartsvriend Arjuna toe. Op 

de dag van haar svayaṃvara krijgt Draupadī echter te horen dat Arjuna en zijn vier broers 

zouden zijn omgekomen in een brand. 

 

Wanhopig betreedt ze de sabhā waar koningen van heinde en verre zijn samengekomen om 

haar tot hun bruid te maken. Beschaamd onder hun brandende blikken en onverholen lust, 

hoopt ze op een wonder. De test die de kandidaten tot een goed einde moeten brengen is 

immers onvoorstelbaar moeilijk. Enkel Arjuna zou erin slagen en nu die niet meer kan 

deelnemen, lijkt het erop dat ze eeuwig ongetrouwd zal blijven. Na heel wat pogingen treedt 

er plots een machtig krijger naar voor. Draupadī is ervan overtuigd dat het wonder dan toch 

geschiedde en dat ze oog in oog staat met Arjuna. Het blijkt echter Karṇa te zijn, de enige 

andere krijger die in de test zou kunnen slagen. Het idee dat deze man zijn zus zou huwen is 

ondenkbaar voor Dhṛṣṭadyumna, die vervolgens voor de hele zaal verkondigt dat de zoon van 

een wagenmenner Draupadī onwaardig is. Deze publieke vernedering luidt het begin in van 

een complexe en dubbelzinnige relatie tussen Draupadī en Karṇa, die haar vanaf dan 

verschillende malen vernedert, maar haar in zijn hart aanbidt als een godin. 

 

De svayaṃvara levert dus niets op, totdat uiteindelijk een brahmaan opstaat en toestemming 

vraagt om deel te nemen. Niemand acht hem in staat om de onmogelijke test uit te voeren, 

maar op een wonderbaarlijke manier slaagt hij er toch in. Draupadī moet nu haar 

prinsessenleventje achterlaten om haar brahmaanse echtgenoot te volgen naar zijn sober 

onderkomen in het woud. Samen met zijn vier broers trekt ze, zich bewust van haar taak als 

bescheiden en toegewijde echtgenote, blootsvoets door het woud. 

 

Bij hun aankomst blijkt echter dat haar kersverse schoonmoeder gezegd had dat de broers hun 

prijs moesten delen. Het hele dilemma over het trouwen met de vier andere broers komt al 

snel op haar schouders neer. Pratibha Ray geeft een indrukwekkende beschrijving van haar 

gedachtegang waarin ze moet besluiten hoe dharma gehandhaafd kan blijven. Uiteindelijk 

besluit ze te trouwen met de vijf broers en overwint ze haar schaamte nadat ze begrepen heeft 

dat dit eigenlijk de Pāṇḍava’s zijn. 
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Na vijf maagdelijke huwelijksnachten wordt er beslist dat Draupadī elk jaar met één broer zal 

leven als echtgenote. Voor de andere vier vervult ze op dat moment de rol van toegewijde 

moeder en zus. Arjuna voelt zich echter gekwetst en betreurt dat hij niet alleen met Draupadī 

mocht trouwen. Hun relatie wordt er niet eenvoudiger op doorheen het boek, aangezien de 

liefde tussen hen zo sterk is en ze eigenlijk allebei het liefst op elk moment bij elkaar zouden 

zijn. 

 

Het leven in het woud eindigt wanneer Dhṛtarāṣṭra hen een deel van het koninkrijk schenkt. In 

hun eigen hoofdstad, Indraprastha, worden ze onthaald als de nieuwe glorierijke heersers en 

even voelt het voor Draupadī alsof alles in de plooi valt. Het rijk is welvarend, de onderdanen 

tevreden en ze bouwt stilaan een band op met haar echtgenoten, hoewel ze eigenlijk verlangt 

naar het jaar dat ze mag delen met Arjuna. Op een dag stormt die echter de kamer binnen 

waar Yudhiṣṭhira en Draupadī zich op dat moment bevinden. De afspraak was dat het 

verstoren van zulk echtelijk samenzijn bestraft werd met een twaalfjarig ballingschap als 

celibataire bedelmonnik. Al te gewillig verklaart Arjuna dan ook dat hij als bedelaar zal 

vertrekken, ondanks het protest van Yudhiṣṭhira. Draupadī is wanhopig en verdenkt hem 

ervan haar te willen straffen. Zij had immers toegestemd met een polyandrisch huwelijk en 

bovendien had ook zij de jaarlijkse regeling voorgesteld. Arjuna geeft toe dat hij gek is van 

verliefdheid en dat hij het niet kan verdragen om haar te moeten delen. 

 

Aldus vertrekt hij voor twaalf lange jaren, terwijl Draupadī intussen plichtsbewust haar andere 

echtgenoten verzorgt, maar vooral verlangt naar die eeuwig uitgestelde vereniging met 

Arjuna. Tijdens de jaren die ze normaal met hem zou doorbrengen, leeft ze dan ook als een 

bedelares in een hutje in de tuin van het paleis. Uit het weinige nieuws dat ze te horen krijgt, 

maakt ze echter op dat Arjuna het celibaat al snel had opgegeven. Terwijl hij rondtrok, huwde 

hij met de prinsessen van verschillende naburige koninkrijken en dat bezorgt haar enorm veel 

hartzeer. Kṛṣṇa legt haar snel uit, dat het enkel om strategische huwelijken gaat, die de 

Pāṇḍava’s van bondgenoten verzekeren. De wereld is immers niet verlost van het kwade en 

dus is de strijd om dharma nog niet gestreden. 

 

Draupadī verzoent zich met dit feit en is zelfs trots op haar heroïsche echtgenoot, tot hij 

thuiskomt met Subhadrā. Het laatste deel van zijn ballingschap bracht hij immers door bij 

Kṛṣṇa en daar werd hij halsoverkop verliefd op diens zus. Arjuna probeert uit te leggen dat 

ook Subhadrā een strategische zet was, maar Draupadī is niet overtuigd. Ze gelooft immers 
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dat dit opnieuw een poging is om haar te straffen, ook al heeft ze nu twaalf jaar op hem 

moeten wachten. De eerste nacht brengt hij dus met zijn nieuwe bruid door en dat stemt 

Draupadī somber. Ze verwijt de arme Subhadrā niets, want bij het zien van dit jonge meisje 

verdween Draupadī’s woede als sneeuw voor de zon. Toch maakt een diepe treurnis zich 

meester van haar. 

 

Achteraf blijkt echter dat Arjuna hiermee opnieuw haar liefde wilde testen en vanaf dan keert 

de rust en harmonie terug in het Pāṇḍavahuishouden. Subhadrā zet al snel Abhimanyu op de 

wereld, die als eerstgeborene de troonopvolger zal worden. Voor Draupadī is hij als haar 

eigen zoon, ook al krijgt ze in de vijf opeenvolgende jaren zelf ook vijf kinderen. Hun geluk is 

echter niet van lange duur: de uitnodiging van de Kaurava’s voor een avondje dobbelen 

kondigt het begin van een woelige periode aan. 

 

Op de ongelukkige avond van het gokspel verspeelt Yudhiṣṭhira zijn hele hebben en houden, 

terwijl Draupadī in de vrouwenverblijven met een bang hart het onvermijdbare afwacht. Op 

een gruwelijke manier wordt de nauwelijks geklede Draupadī naar de hal gesleurd en 

vernederd. Haar innerlijke kracht en intellect op dit cruciale moment helpen haar om de 

aanwezigen te overtuigen van het onrecht dat haar wordt aangedaan. De oude, blinde 

Dhṛtarāṣṭra heeft spijt en geeft de Pāṇḍava’s hun vrijheid en koninkrijk terug, zodat alles even 

terug goed lijkt te komen. Yudhiṣṭhira voelt als heer van de dharma echter aan dat hij het lot 

niet kan ontlopen en ondanks Draupadī’s verzet, verspeelt hij tijdens een tweede bezoek alles 

opnieuw aan de Kaurava’s. 

 

Het begin van een twaalfjarig ballingschap kondigt zich aan en de Pāṇḍava’s vertrekken voor 

een tweede maal naar het woud. Draupadī heeft er geen moeite mee om haar luxueuze leven 

opnieuw op te geven en ze slaagt er zelfs in om de vijandelijke tribale stammen in de bossen 

tot vriend te maken. Hun leven in het woud verloopt harmonieus, ook al mist ze haar kinderen 

erg hard. Met de toekomstige strijd tegen de Pāṇḍava’s in het achterhoofd, besluit Arjuna zijn 

geliefde echtgenote opnieuw achter te laten en op zoek te gaan naar goddelijke wapens. Op 

korte tijd weet hij zich meester te maken van verschillende onoverwinnelijke wapens, maar 

dan blijft het lange tijd stil. De broers vernemen dat hij bij zijn vader Indra verblijft in het 

hemelse paradijs en dat hij niet meteen van plan is om terug te keren. Draupadī verwijt hem 

dat hij zijn familie achterlaat in een armzalig hutje om zelf te genieten van goddelijk voedsel 

en vermaak, maar het zou snel blijken dat alles een reden heeft.  
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Bij zijn thuiskomst wordt immers duidelijk dat hij door de nimf Urvaśī veroordeeld is om een 

jaar lang als eunuch te leven. Het toeval wil, dat dit net ook het dertiende jaar van de 

ballingschap is, waarin ze verondersteld worden om ondergedoken ergens te verblijven. 

Arjuna doet zich dus als eunuch voor aan het hof van Virāṭa waar hij samen met Draupadī in 

de vrouwenverblijven werkt. Ook Bhīma, Yudhiṣṭhira, Nakula en Sahadeva vinden er hun 

plekje. Ze moeten er echter alles aan doen om te voorkomen dat ze ontdekt worden en dat 

betekent ook dat ze de arrogante legerleider Kīcaka moeten verdragen die zich vergrijpt aan 

hun echtgenote. Hoewel Bhīma hem uiteindelijk doodt, wordt het Draupadī op dat moment 

duidelijker dan ooit hoe kwetsbaar vrouwen wel niet zijn. 

 

Wanneer dat laatste jaar uiteindelijk om is, sturen de Pāṇḍava’s aan op vrede, hoewel de 

Kaurava’s hun belofte niet nakomen en het koninkrijk dus in hun handen blijft. In dit deel van 

het boek benadrukt Pratibha Ray hoe weinig Draupadī de oorlog zelf eigenlijk wilde, maar dat 

ze ertoe verplicht was om haar echtgenoten aan te drijven omdat ze dharma in de wereld 

moest vrijwaren. Ze is dan ook trots wanneer haar heroïsche echtgenoten de strijd aangaan, 

hoewel ze weet dat oorlog enkel nadelen heeft. Beide partijen leiden immers verliezen en 

velen daarvan zijn jonge, onschuldige mannen. Wanneer de strijd ten einde is, en de 

weeklagende vrouwen het veld oplopen, voelt ze zich verslagen. Zoals ze gezworen heeft 

wast ze haar ongebonden haren in het bloed van de vijand, maar dat levert haar geen 

voldoening op. Bij de aanblik van een dergelijk bloedbad verliest ze dan ook het bewustzijn.  

 

Wanneer ze ten slotte verneemt dat haar zonen bovendien vermoord zijn, merken we dat ze 

volledig opgebrand is. Er blijft niets over van de zelfbewuste en krachtige Draupadī van in het 

begin. Haar leven heeft weinig of geen zin meer, zelfs nu de oorlog zogezegd de orde heeft 

hersteld, zelfs nu Yudhiṣṭhira de troon rechtmatig heeft bestegen. De jaren gaan voorbij en 

wanneer ook Kṛṣṇa overlijdt, is de verslagenheid compleet. De troon wordt overgelaten aan 

kleinzoon Parikṣit en de Pāṇḍava’s vertrekken op hun laatste tocht. Draupadī is zo vermoeid 

dat ze onderweg neervalt, maar haar echtgenoten kijken niet meer naar haar om. IJlend denkt 

ze na over haar leven en de vele vernederingen en obstakels die ze heeft moeten overwinnen. 

Zelfs op het einde lijkt ze daar geen erkenning voor te krijgen en nu rest haar slechts de dood. 
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2.3.2 De vergelijking 

2.3.2.1 Draupadī 

 

Het verschil tussen beide verhalen valt meteen op. Pratibha Ray benadrukt in haar versie de 

delen die het belangrijkst zijn voor de ontwikkeling van Draupadī’s persoonlijkheid. Niet 

alleen worden de afstamming van de Pāṇḍava’s en de geschiedenis van hun ouders en 

grootouders volledig weggelaten, ook de grote epische strijd in Kurukṣetra wordt slechts 

bondig besproken. Af en toe verwijst Draupadī nog naar de grote geschiedenis waar ze deel 

van uitmaakt, maar men veronderstelt dat de lezer al bekend is met het originele Mahābhārata 

en dat een introductie bijgevolg overbodig is. Men zou kunnen denken dat het boek dan 

weinig meerwaarde brengt, maar de visie van Draupadī biedt een werkelijk verfrissend 

perspectief. 

 

Voorafgaand aan haar ontmoeting met de Pāṇḍava’s leren we haar immers kennen als een 

gevoelige, ontwikkelde vrouw die gedichten schrijft en deelneemt aan discussies over 

allerhande zaken. Ze is zeer leergierig en verslindt de boeken en kennis die ze van haar 

leraren krijgt. Na haar meervoudige huwelijk komt ze echter in een uitermate complexe 

situatie terecht waarin ze al haar wijsheid en inschattingsvermogen al te best kan gebruiken. 

We zien haar dan ook evolueren naar een minder naïeve, maar meer wereldwijze en 

bedachtzame vrouw. 

 

Bovenal is ze zich bewust van haar taak als instrument van dharma, maar dat betekent niet dat 

haar gevoelens nooit tegenstrijdig zijn met wat vereist wordt van haar om die taak te 

vervullen. Pratibha Rays Yajñasenī is dan ook niet de ietwat eenzijdige Draupadī uit het 

Mahābhārata, die vooral krachtig is en vervuld van woede. Deze vrouw is er een die 

verscheurd wordt door allerlei emoties, maar die zichzelf sterk weet te houden ondanks alle 

tegenslagen die ze te verduren krijgt. Haar levensloop wordt immers gekenmerkt door 

verschillende crisissen. De eerste is haar meervoudige huwelijk met de Pāṇḍava’s gevolgd 

door de latere vernedering in de sabhā, de ontvoering door Jayadratha, de mishandeling door 

Kīcaka en de moord op haar kinderen.  
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Binnen het verhaal kunnen we echter haar huwelijk en de scène in de sabhā als voornaamste 

keerpunten beschouwen. Nadat de Pāṇḍava’s opnieuw een half koninkrijk kregen om te 

besturen, wordt Draupadī immers geëerd als de vrouw van de heerser. Op dat moment is ze 

geliefd bij haar bevolking, is ze de vrouw des huizes van een schitterend paleis en begint ze te 

wennen aan het leven met vijf echtgenoten. De dreiging van een onvermijdbare strijd om 

dharma in zijn evenwichtige staat te herstellen blijft echter altijd aanwezig. De Kaurava’s zijn 

immers nog steeds onrechtmatige heersers over het land van hun voorvaderen en zolang zij en 

hun slechte beleid blijven voorbestaan, kan het recht niet zegevieren. 

 

De scène in de sabhā verandert echter alles, inclusief Yajñasenī. Deze vernedering wekt 

immers een woede in haar op, waarmee ze haar echtgenoten aanvoert naar de oorlog. Toch 

benadrukt Pratibha Ray deze band tussen de schending van Draupadī’s eer en de slag bij 

Kurukṣetra niet. Ze wil immers een ander beeld schetsen van haar heldin en beschrijft dan ook 

uitvoerig de twaalfjarige ballingschap in het woud. Draupadī wordt geportretteerd als 

vredestichtster tussen de Arische en niet-Arische stammen en als onvermoeibare huisvrouw 

die er zelfs in het woud het beste van maakt. De oorlog maakt aan haar geluk echter een einde 

en dit derde keerpunt transformeert haar in een gebroken en ietwat apathische vrouw. 

 

2.3.2.1.1 Draupadī’s emoties en gedachten 

 

In het boek maken we samen met Draupadī een hele waaier aan emoties door. Pratibha Ray 

staat immers bekend om haar nadruk op psycho-sociale aspecten. Om een juist beeld te geven 

van de manier waarop de schrijfster haar hoofdpersonage laat evolueren, overlopen we hier 

kort Draupadī’s verschillende emoties met telkens een voorbeeld uit het boek. 

 

Schaamte overheerst de mooie Yajñasenī wanneer ze de grote hal van haar vader binnenloopt 

om haar echtgenoot te kiezen. Ze verdraagt al die lustvolle blikken immers niet en ze voelt 

zich aangetast in haar eerbaarheid als vrouw. 

 

“The entire hall filled with murmurs when I arrived. Young and old, Brahmin and 

Kshatriya, men and women - everyone gazed stunned at my dark loveliness. With lowered 

eyes I advanced towards the prescribed spot. I was profoundly ashamed to be the target 

of so many lustful eyes. […] Only they could feel how painful it was for a woman to have 
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her beauty on display in an assembly hall. Strangely enough, scholars and priests were 

incapable of sensing this.” 383 

 

Ze schaamt zich ook wanneer ze verneemt dat ze niet anders zal kunnen dan te trouwen met 

vijf mannen, maar op dat moment overheerst echter vooral woede en achterdocht. 

 

“She will be the wife, according to dharma, of us all.” Hearing my husband’s words, I 

flared up. I wished I could turn into a searing flame of the sacrificial fire and destroy the 

world and in it these five brothers too. […] He, who with an undisturbed, could hand 

over his wife to another man for fear of his own dharma being destroyed, might be the 

most virtuous soul in the world, but he could never be a proper husband for any woman 

of discrimination. [...] it seemed to me that the elder brother had deliberately uttered 

such equivocating sentences to convey the news of my arrival to Mother [Kuntī]. The 

elder brother knew that every day the food and money obtained as alms was divided 

equally amongst themselves. […] Therefore, if he did not state this openly, clearly there 

was an ulterior motive behind his words. […] Perhaps, like others, he too had been 

infatuated with my beauty and had conspired in this fashion to obtain me!” 384 

 

Er heerst ook angst in haar, voor het verlies van haar eer en voor het verstoren van dharma. 

 

“Him alone I had chosen. But then the mother’s words would not be honoured. The 

brothers would be guilty of violating mother’s command. My husband, too. In fact this sin 

would be greater. In such circumstances would I be able to found a household of joy with 

my husband? From the very beginning I would become the target of everyone’s aversion 

for not honouring the mother’s and the eldest brother’s words. Ultimately my husband, 

too, would blame me for turning him into a rebel against his mother. In such a situation, 

how could I speak out my mind openly? If this was not possible, how could I accept the 

alternative? There was no precedent for one woman marrying five men. This would not 

add to the fame of woman as species. For all future time Draupadi would remain 

condemned in the history of the world as a woman of despicable and stained 

character.”385 
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Naarmate ze langer samenleeft met haar schare echtgenoten overvallen vaak vermoeidheid en 

wanhoop haar. Het is immers niet eenvoudig om aan al hun wensen te voldoen. 

 

“Can anyone please everyone? Even God cannot satisfy everyone. If you try to satisfy 

everyone no one gets satisfied. Your own mind gets weighed down. Merely on thinking of 

this you lose confidence in your self. I felt helpless and distressed.”386 

 

Vooral haar liefde voor Arjuna houdt haar op de been, ook al vertrekt hij nog voor hun eerste 

jaar als man en vrouw op ballingschap en wordt ze dus verplicht om veel geduld te oefenen. 

 

“I wished I could lay my head on Phulguni’s [Arjuna’s] chest and weep my heart out; 

with all the conviction I muster, tell him, “Phalguni! Without you how will I live for 

twelve years in Indraprasth?” But I did not do anything of that sort. For, Phalguni would 

laugh at my words, raise again the topic of four husbands. Would he believe that in the 

midst of all prosperity and comfort it was Phalguni who enveloped me? How would I 

make him understand that instead of the royal throne of Indraprasth it was the throne of 

Phalguni’s heart that was my heart’s desire?” 387 

 

Hoewel ze Arjuna als haar eerstgekozen en meest geliefde echtgenoot beschouwt, leert ze 

stilaan haar andere echtgenoten ook te appreciëren en bloeit er ook voor hen liefde op in haar 

hart. Bovenal is ze immers de vrouw van de vijf meest begeerde helden in het koninkrijk en 

aangezien die helden ook de rechtmatige troonopvolgers zijn, is ze meteen ook de 

toekomstige koningin. Dat vervult haar met trots en plezier, maar ook met ongeloof. 

 

“Overwhelmed by the good fortune of her sons, mother Kunti began congratulating me. 

My good fortune! And I was auspiciously marked, that was why the unfortunate Pandav’s 

luck had returned to them. […] The husbands were getting a kingdom, yet so much praise 

for m! I was overwhelmed. I forgot myself.  Because of me the Pandavs were getting back 

their kingdom. Their wealth, honour everything was coming back to them – thinking of 

this I was perhaps secretly proud too. […] I had not seen heaven – but I had seen the 

world of dreams. It was in that world that I had imagined the splendour of Hastina. But 

after getting Phalguni, Hastina had remained a thing of the dream-world. I had forgotten 
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that someday I might even become the royal bride of Hastina. And suddenly, that dream 

was effortlessly sliding into my grasp.” 388 

 

Als koningin van een welvarend en gelukkig land, wijdt ze zich liefdevol aan de zorg voor 

haar onderdanen. 

 

“My domestic life was replete with happiness, peace and possessions. I did not want 

anything more. The Pandavs stood by their own right. Krishna was their helper. Now to 

walk the path of dharma and become one with the subjects in their joys and sorrows was 

my wish. Subhadra would look after the household. I would keep track of the world 

outside. The welfare had of suffering subjects had to be seen to. Food, clothing, housing, 

education – all these are the birthrights of man.”389 

 

Deze zorgzame Draupadī komt ook in haar naar boven wanneer ze twee tribale weeskindjes 

voedt aan haar borst. Hoewel haar moederrol in het Mahābhārata niet wordt benadrukt, 

merken we in Yajñasenī dat Draupadī haar kinderen enorm mist wanneer ze in ballingschap 

moet leven. Wanneer ze de twee baby’s in het oog krijgt, breekt dan ook haar hart. 

 

“It was only the thought of the children that caused pain from time to time. Noticing 

children at play in the Shabar habitations, I recalled my own. Milk flowed from my 

breasts. I grew feverish with anguish.[…] The twin sons of Virat were Kambu and Jambu. 

Both were like dry skeletons. I was filled with compassion for them. […] Lying on the 

ground, they kept staring at me, sucking their dry fingers. […] I did not think twice. 

Sitting down on the floor I took them into my lap. Milk flowed from my breasts.” 390 

 

De furieuze Draupadī uit het originele Mahābhārata is echter niet volledig verdwenen. Haar 

woede, vernedering en teleurstelling schreeuwt ze dan ook uit in de zaal waar ze in handen 

valt van de Kaurava’s. 

 

“ “Since the beginning of time till today never has such a hellish, horrible thing 

happened, nor will it ever happen till the end of eternity. When Ravan was abducting 

chaste Sita, trees and plants, animals and birds – everyone shed tears. […] But today, in 

the presence of elders, in the midst of the assembly, before everyone, the hellish scene of 
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Draupadi’s indescribable outrage went on being played, yet everyone remained silent., 

inert! Rather everyone seemed to be waiting in anticipation for some thrilling scene of the 

drama. Alas! […] These wicked Kauravs are so much meaner and pettier than the demon 

Ravan. Ravan abducted Sita but he did not rape her. Despite being alone with her he did 

not misbehave with her. Despite being moved by his perverted lust, he did not touch her 

body in the Ashok forest. He only kept begging for love. That was natural. But here, 

wicked people, driven by perverted lust, are insulting the bride of the Bharat dynasty and 

stripping her body naked in the assembly-hall! Such a gross outrage on womanhood will 

never be wiped out in history. The descendants of this country will blame the Kuru king 

for this. This lawless, gross injustice and tyranny of the Kuru clan will demean the entire 

male sex for all time. It will outrage all the chase women of the Bharat dynasty and the 

entire female sex on earth. For this insult there is no forgiveness, for this sin there is no 

expiation.” ” 391 

 

Op het einde van haar leven, wordt deze sterke vrouw echter alleen nog gekenmerkt door 

verslagenheid.  

 

“Having seen war, bloodshed, death, lamentation, all for kingdom, my mind’s attachment 

to throne, wealth, possessions had been broken. No delight was left in becoming queen.392 

[…] Fifteen years went by in serving blind Dhritarashtra, Gandhari and ma Kunti. Later 

deciding that they would pass the rest of their lives in the forest, ma Gandhari, Kunti and 

Dhritarashtra left. […] Now no other work was left. No elder left to be served. Nor sons 

and daughters to be loved and petted. Life became a painful burden. Time passed with 

great difficulty.” 393 

 

Dankzij Rays uitvoerige beschrijving van Draupadī’s gedachten en gevoelens, krijgen we dus 

een veel genuanceerder beeld van de epische heldin. We leren haar beter kennen én begrijpen. 

Rays doel om Draupadī te ontdoen van haar negatieve imago als woedende en vooral 

vernederde vrouw, wordt daardoor zeker bereikt. Het is daarbij belangrijk om op te merken 

dat ze het originele verhaal grotendeels behoudt. Via Draupadī slaagt Ray er echter in om 

feministische standpunten te subtiel verwerken in een groter geheel. 
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2.3.2.1.2 Draupadī en vrouwenrechten 

 

De uitspraken die Pratibha Ray Draupadī over vrouwenrechten laat doen, moeten uiteraard 

gekaderd worden binnen de grotere context van het verhaal. Ik wens dan ook te benadrukken 

dat volgende thema’s uit het grotere kader gelicht zijn en dat mijn interpretatie van deze 

fragmenten subjectief is. Sommige mensen halen er misschien een andere boodschap uit of 

vinden het overdreven muggenzifterij om Yajñasenī omwille van deze passages feministisch 

te noemen. Hoe dan ook is het geweten dat Pratibha Ray een voorvechtster is van 

mensenrechten, en meer specifiek zeker ook vrouwenrechten, dus is het verre van onlogisch 

om te veronderstellen dat haar levensvisie doorsijpelt naar haar boeken. 

 

2.3.2.1.2.1 Vrouwelijke schoonheid 

 

In de openingshoofdstukken van Yajñasenī wordt Draupadī beschreven als de grootste 

schoonheid ter wereld. Ze heeft alle kenmerken die een mooie vrouw hoort te bezitten volgens 

de traditionele ideaalbeelden, zoals een wespentaille met mooie ronde heupen en een pronte 

boezem. Haar naam ‘Kṛṣṇā’ wijst echter op een ander lichamelijk kenmerk: haar donkere 

teint. Dit staat in schril contrast met de in India zo felbegeerde lichte huidskleur. Mogelijke 

huwelijkspartners worden in minder ‘moderne’ kringen immers nog steeds geëvalueerd op de 

kleur van hun huid. Op verschillende tijdstippen in het boek benadrukt Pratibha Ray dan ook 

hoe aantrekkelijk een donkere teint wel niet kan zijn. 

 

“Seeing my reflection in the mirror I thought: “Why don’t white flowers look so lovely in 

the garden?” Sandalwood and heavy perfume mingling with the lotus scent of my body 

were capable of perfuming the entire hall. I had always preferred white clothes and white 

flowers. So they had adorned me only with diamonds. How attractive and enchanting 

dark complexion could be I realized only that day after seeing myself.” 394 

 

Vrouwelijke schoonheid, of die nu donker of licht getint is, mag volgens Draupadī nooit een 

excuus vormen voor misbruik. Volgens Bhīma is Karṇa jaloers en gekwetst omdat hij 

Draupadī niet tot zijn vrouw kon maken en precies die jaloezie vormt de basis van hun hele 

conflict. Eigenlijk is al hun ongeluk dus te wijten aan Draupadī’s schoonheid en hij vindt het 
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niet abormaal dat Karṇa tot geweld in staat is enkel en alleen om een mooie vrouw. Draupadī 

reageert furieus op zulke aantijgingen. Zij vindt immers dat ze geen schuld moet dragen 

omwille van haar uiterlijk en dat Bhīma te ver gaat wanneer hij impliceert dat zij het geweld 

heeft uitgelokt. Hoewel ze het niet eens is met deze redenering, weegt het idee zwaar op haar.  

 

“Towards man’s lust and my own lovely body and youth, disgust was accumulating in my 

mind. At the root of all our suffering, insult, the exile of the Pandavs, loss of kingdom, 

was the frustration of not winning a beautiful woman. I saw that on account of prayer 

and celibacy my complexion was improving. My body was gleaming with an other-

worldly radiance. I was becoming even more beautiful. It was as though fate was 

deliberately pouring out all beauty over me alone, to torment me.” 395 

 

Dat de vrouw het zelf heeft uitgelokt door losbandig gedrag en opvallende kledij, krijgen we 

immers vaak te horen bij verkrachtingszaken. Het is dan ook een argument voor rechtse 

vrouwenbewegingen wanneer ze hun leden overtuigen om zich zedig te kleden. Het intrinsiek 

verkeerde aan deze redenering, nl. dat vrouwen schuld dragen door hun voorkomen, wordt 

door Pratibha Ray hier ontkracht. Uit het citaat valt echter te concluderen dat, wanneer het 

idee van schuld zich eenmaal in haar geest vastgezet heeft, het steeds zwaarder begint te 

wegen. De Draupadī die in het begin nog zo trots was op haar schoonheid, begint die nu als 

een last te ervaren. Toch trekt ze zich hierdoor niet terug in de beschermende beslotenheid 

van het paleis, maar blijft ze haar taak als koningin vervullen. 

 

2.3.2.1.2.2  Huwelijk 

 

Het huwelijk neemt in dit boek een prominente plaats in, vooral omdat het hier gaat om een 

polyandrisch huwelijk. Uiteraard respecteert Pratibha Ray de oorspronkelijke ideeën over de 

echtvereniging in het Mahābhārata. Draupadī vervult dus trouw haar rol als pativratā en 

wijdt haar leven volledig aan de verzorging van haar echtgenoten en schoonmoeder. Toch 

doet ze een aantal uitspraken die vrouwen kunnen aanmoedigen om niet altijd over zich heen 

te laten lopen. Zo laat Draupadī bijvoorbeeld duidelijk merken dat ze inspraak wil bij het 

kiezen van een echtgenoot. 

 

                                                 
395 Ray, 1995, p.324 



 111 

Ze had bij haar svayaṃvara haar hart immers geschonken aan Arjuna, maar al snel bleek dat 

het niet mogelijk zou zijn om enkel met hem te huwen omdat Kuntī had gezegd dat haar 

zoons hun prijs moesten delen. Terwijl Yudhiṣṭhira, de vier broers en haar kersverse 

schoonmoeder vertwijfeld nadenken over hoe ze hun dharma-dilemma gaan oplossen, zien 

we dat Draupadī steeds meer woede in zichzelf voelt opkomen omdat ze haar buitensluiten. 

 

“My mind rebelled. Did I have nothing to say? Then what was the meaning of the 

svayamvar? [...] I had placed the garland of bridegroom-choice around the neck of one 

already.  […] Why should I accept the other brothers as husbands? Would that not 

destroy my dharma? […] Why should I silently bear such an insult? Was I a lifeless 

statue? Lust-crazed by my beauty, bereft of reason and judgment, would these brothers 

impose upon me their whimsical authority and should I accept that?” 396 

 

Een vrouw moet niet alleen vrij zijn om haar echtgenoot te kiezen, ze moet ook het recht 

hebben om voor haar huwelijk een andere relatie aan te gaan. Kuntī bijvoorbeeld had tijdens 

haar jeugd een kind, Karṇa, met de zonnegod. Ze schaamde zich hier zo over, dat ze het 

jongetje in een mandje op de rivier achterliet en er haar hele leven niet meer over sprak. Toch 

meent Draupadī dat een dergelijke liefde enkel natuurlijk is. 

 

“Her love affair as a young virgin is the supreme shame and embarrassment of a 

woman’s life, even though it is completely natural. If one has a mind then it possesses the 

capacity to feel. And if enthusiasm is added to that capacity to feel, then waves of love 

flow there.” 397 

 

Ook vandaag de dag is zo’n onwettelijk kind of zelfs maar een relatie zonder huwelijk voor 

veel Indische vrouwen een nachtmerrie. Pratibha Ray toont hen via deze weg dat de schaamte 

die ze voelen eigenlijk niet op haar plaats is. Eer zou niet automatisch geassocieerd mogen 

worden met liefde voor één enkele man., maar toch blijft het idee hardnekkig voortleven in de 

maatschappij. Voor Draupadī is het immers ook een raadsel hoe ze haar vrouwelijke eer gaat 

ophouden voor de buitenwereld met vijf echtgenoten. Aan het begin van het boek zegt ze 

bijvoorbeeld: 
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‘It is said that my name will be counted as one of the five satis, renowned for chastity. 

Men and women of Kaliyuga will laugh scornfully saying, “If with five husbands 

Draupadi could be a sati, then what is the need for fidelity to one husband?. […] 

Draupadi will be food for mockery and jest […]” 398 

 

Ze herpakt zich echter en begint zich vragen te stellen bij deze houding tegenover vrouwelijke 

eer. Waarom geldt het satī -ideaal bovendien alleen voor vrouwen?  

 

“[...] the new bride Krishnaa, Yajnaseni, born of the sacrificial flames, rose in revolt. She 

stood up in revolt against the laws of the abode of the gods, according to which one man 

might accept as many women as he wished, but if one woman married more than one 

husband she would be branded a sinner. Who laid down this law? It must be some male 

god!” 399 

 

Ze vindt dan ook dat satī’s juist die vrouwen zijn die ondanks alle tegenslagen en beperkingen 

hun echtgenoot fysiek en mentaal trouw kunnen blijven. 

 

“Lakshman’s wife Urmila led the life of a prisoner for fourteen years in the inner 

appartments waiting for her husband. Yet, Ayodhya city did not resound with shouts of 

praise hailing sati Urmila. Devi Sita was abducted by Ravan and imprisoned in the Ashok 

forest. She lived there in the midst of the demon king Ravan and many demons, facing 

many lewd advances from them. Yet she spent her time single-mindedly waiting for her 

husband. Therefore, she could become famous as a sati.” 400 

 

Ook Draupadī rekent zich tot een van deze prijsenswaardige groep vrouwen die hun 

gedachten slechts toewijden aan één man, hun echtgenoot. Later in het boek, wanneer ze zich 

heeft aangepast aan het systeem van jaarlijks wisselende echtgenoten, zegt ze immers dat ze 

er trots op is dat ze tijdens haar echtelijk jaar met Yudhiṣṭhira, geen enkele keer naar Bhīma 

verlangd heeft. 

 

Het voorgaande citaat kan ook geïnterpreteerd worden als een aanmoediging om vrouwen niet 

thuis op te sluiten zodat hun kuisheid gevrijwaard blijft. Naar het voorbeeld van Sītā kunnen 
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vrouwen hun echtgenoot immers perfect trouw blijven, zelfs wanneer ze belaagd worden door 

andere mannen. 

 

2.3.2.1.2.3 Verkrachting 

 

In haar boek trekt Pratibha Ray ook van leer tegen verkrachting. Vrouwen worden hier als 

slachtoffer vaak dubbel door benadeeld. Niet alleen worden ze getraumatiseerd door de 

gebeurtenis zelf, ze worden daarna ook gestigmatiseerd door de samenleving als ‘onkuis’. De 

daders daarentegen, gaan vaak vrijuit. Precies hier gaat Draupadī ook tegenin: 

 

“The Yamuna in spate, while being ferried across the river the great sage Parashar, 

infatuated with the beauty and loveliness of the fisher-girl Matsyagandha [de latere 

Satyavatī], begged sexual favours of her. Despite repeated protests from the adolescent 

Matsyagandha, the great sage Parashar forced himself upon her in that very boat. The 

supremely wise mother, Satyavati, had to suffer scorn and mockery of society sometimes 

because of her past. But Parashar? He was respected by all. Rebellion would swell within 

me as I listened to Lord Vyasdev’s narrations of the story of his birth. My face would be 

red with anger.” 401 

 

2.3.2.1.2.4 Onderwijs 

 

Een vierde thema dat wordt aangekaart met betrekking tot vrouwenrechten, is het recht op 

onderwijs. Voordat Draupadī huwt met de vijf Pāṇḍava’s leren we haar kennen als een 

erudiete en leergierige vrouw. Haar vader stelde daarom een leraar voor haar aan en binnen de 

kortste tijd had ze al een heleboel vaardigheden onder de knie. Poëzie bleek haar meest 

favoriete vak te zijn, maar dat leerde ze vooral zichzelf aan. Ter ere van haar worden er in het 

paleis ook discussies georganiseerd waar grote wijzen en dichters bij aanwezig zijn. 

Draupadī’s dorst naar kennis blijkt echter niet te stillen. 

 

“Delighted I asked, “I have read all the books given by my tutors. Now what should I 

read?” 402 
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Haar voorbeeld toont aan dat vrouwen vroeger ook al een opleiding genoten en kan dus 

gebruikt worden om het recht op onderwijs te promoten. 

 

2.3.2.1.2.5 Inspraak  

 

Niet alleen had volgens de traditie een Arische bruid het recht om zelf haar echtgenoot te 

kiezen, haar mening werd ook op vele andere vlakken geapprecieerd, zo schrijft Pratibha Ray. 

Zowel Draupadī als haar schoonmoeder zijn aanwezig op de vergadering over Yudhiṣṭhira’s  

kroning en zoals Draupadī vertelt, is dit geen uitzondering: 

 

“While taking any decision, in the Pandav family it was customary to take the opinion of 

the head of the household. My father-in-law, Pandu, too used to respect ma Kunti’s views 

on all matters. The elder brother of my father-in-law, Dhritarashtra, also regarded with 

respect ma Gandhari’s views. Grandmother Satyavati’s opinions were respected by the 

Puru dynasty.” 403 

 

Bij de Kaurava’s was dit respect voor de mening van een vrouw echter verdwenen en dat had 

nare gevolgen: 

 

“But the Kauravs failed to give proper respect to women. They were merely playthings in 

their inner apartments. They regarded women purely as objects of pleasure and 

enjoyment. They tortured them in various ways let alone respect their opinions. In what 

way was Duryodhan’s wife Bhanumati lacking in learning, intelligence, beauty and other 

qualities? Her generosity and nobility were incomparable. Had Duryodhan listened to 

queen Bhanumati in every matter, then sin, adharma, hatred etc. would never have 

touched him.” 404 

 

Draupadī wordt dan ook zeer gerespecteerd door haar echtgenoten. Haar mening is zeker van 

tel omdat ze weten hoezeer vrouwen dharma weten te beschermen. 
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“I put forward my opinions and where necessary demolished those of my husbands. I 

even protested against Yudhishthirs statements and explained Bhim’s arguments to him. 

[…] On the other hand, in every matter my husbands would insist on my views and would 

not take an important decision without me.” 405 

 

Ook als haar mening niet gerespecteerd wordt, toont Draupadī dat het nodig is om voor jezelf 

op te komen. Bij haar vernedering in de sabhā roept ze alle aanwezige edelen tot de orde, 

zodat ze zouden inzien hoe fout hun stilzwijgende instemming wel niet is. Uiteindelijk 

verkrijgt ze er zelfs haar vrijheid en die van echtgenoten mee. 

 

“Tolerance is the ornament of women. But to bear injustice with bowed head is not the 

dharma of women.” 406 

 

2.3.2.1.2.6 Tradities 

 

Opvallend is ten slotte ook de houding die Draupadī aanneemt ten overstaan van tradities. In 

het boek toont ze zich een aantal keer zeer kritisch tegenover de tradities die volgens haar 

slechts ongelijkheid bevorderen. 

 

“All the rituals and rules that had been created in society built around the distinction 

between rich-poor, high-low, Brahmin-chandal, male-female […]” 407 

 

“Chaste woman! Unchaste woman! In the same way why don’t the scriptures speak of 

chaste men and unchaste men? Are men’s hearts made of gold that sin cannot tarnish 

them? Have the scriptures prescribed lists of sins only for women?” 408 

 

Ze vraagt zich echter ook af wie dan wel gaat opstaan tegen die tradities. 

 

“That it is sanctioned by the scriptures for the woman to be enjoyed by the enemy after 

her husband has been defeated in battle, is the true fault. But who will understand that? 

Who will oppose the scriptures?” 409 
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Dankzij haar taak als beschermster van dharma, die ze bij haar geboorte meekreeg, voelt ze 

aan wanneer zaken onrechtvaardig zijn. Ondanks het feit dat ze de geschriften respecteert, 

durft ze er dus toch kritiek op te uiten, hoewel ze merkt dat ze hierin vaak alleen staat. Andere 

vrouwen moeten deze gewoonte wel even onrechtvaardig vinden, maar toch leggen ze zich 

erbij neer. Draupadī als onderlegde en levenswijze vrouw, toont hen daarom dat kritiek geen 

taboe mag zijn. 

 

2.3.2.1.2.7 Draupadī en vrouwenrechten: een besluit 

 

Pratibha Rays Draupadī kan in vele opzichten een rolmodel zijn voor Indische vrouwen. Ze 

brengt haar boodschap over binnen een traditionele context, maar biedt tegelijk een niet mis te 

verstane moderne visie op thema’s zoals het huwelijk, tradities en onderwijs. 

 

Vrouwen met een donkerdere huidskleur kunnen hier opkijken naar een heldin die omwille 

van haar schoonheid, ook al had ze dan geen blanke huid, heel wat koningen van hun verstand 

beroofde. Verkrachte vrouwen worden aangemoedigd om voor zichzelf op te komen, net als 

vrouwen die het recht op onderwijs wordt ontzegd. 

 

Ook in het originele Mahābhārata vinden we geleerde, zelfbewuste vrouwen terug, maar 

nergens treffen we daar zulke onverbloemde meningen aan. Pratibha Ray zei zelf in het 

interview dat ze nogal twijfelachtig staat tegenover het concept ‘Draupadī als rolmodel’, 

maar: 

 

“Some aspects of Draupadi’s character should be appreciated and followed by any 

woman of the world. For example her courage, strength, determination and moreover the 

compassion and forgiveness. My Draupadi is a modern mind. She has not been anchored 

to the epic.” 410 

 

Draupadī rijst uit boven het oude Mahābhārata. Precies daarom is ze ook in staat om haar 

zulke uitspraken te laten doen, ook al is dat in een traditionele context, zonder dat daarbij de 

ziel van het originele Mahābhārata verloren gaat. Pratibha Ray toont in haar boek veel 

                                                 
410 Uit eigen interview met Pratibha Ray 



 117 

respect voor het oude verhaal, voor traditie, maar maakt komaf met zaken die volgens haar 

onrechtvaardig zijn. 

 

“Modernism for me is preserving values and discarding the dogmas (double standard 

norms, inhuman orthodox practices, religious fundamentalism and superstition etc.) from 

society.” 411 

 

2.3.2.2 De Pāṇḍava’s, Kṛṣṇa en Karṇa 

 

Niet alleen Draupadī onderging een metamorfose in Yajñasenī, ook haar echtgenoten bleven 

niet de stoere helden uit het originele Mahābhārata. Hun personages werden door Pratibha 

Ray vermenselijkt en vallen nu eerder op omwille van hun zwakheden, dan om hun 

bovennatuurlijke wapenfeiten. 

 

“All the five Pandava could not be the same and moreover, I have not written a 

Mahabharata again. It is a novel (fiction) in which I have to portray the characters in a 

novel way. Otherwise why should have I written the novel? My purpose was to show 

Draupadi’s ability to successfully handle five husbands (five human beings with 

individual differences). This is not only difficult but great. I think a writer can take this 

liberty while fictionalizing an epical character.” 412 

 

Hun relatie met Draupadī wordt heel gedetailleerd weergegeven, waardoor we een beter beeld 

krijgen van hun persoonlijkheden en van de complexe situatie waarin ze zich bevinden. Ze 

verwachten immers allemaal iets anders van hun echtgenote en dat weegt in het begin heel 

zwaar op haar. 

 

2.3.2.2.1 De Pāṇḍava’s 

 

Yudhiṣṭhira is de eerste echtgenoot waarmee Draupadī een jaar doorbrengt als man en vrouw. 

Voordat die jaarregeling werd uitgewerkt, was hij het ook die haar had voorgesteld om slechts 

een platonische relatie aan te gaan met de vier broers en om Arjuna als enige ware echtgenoot 

                                                 
411 Uit eigen interview met Pratibha Ray 
412 Uit eigen interview met Pratibha Ray 
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te erkennen. Als oudste en tevens als zoon van Dharma heeft hij immers het gezag over alle 

anderen en dus zou zijn beslissing ook voor Bhīma, Nakula en Sahadeva gegolden hebben. 

Draupadī weigert dit echter omdat ze vindt dat ze haar plichten als getrouwde vrouw niet kan 

verzaken. 

 

Met Yudhiṣṭhira ontwikkelt ze doorheen het boek de minst hechte band. Ze respecteert en 

bewondert hem, maar vaak vindt ze bij hem geen begrip. Hij vindt bijvoorbeeld dat ze Kīcaka 

en zijn beledigingen moet verdragen omdat ze anders het risico lopen om ontdekt te worden 

door de Kaurava’s. Ook op andere momenten in het verhaal toont hij zich zeer onverschillig 

tegenover zijn vrouw. 

 

“I ought to rest only after my husband had gone to bed. I kept sitting and waiting for 

Yudhisthir, but he would not understand my pain. He was a detached, unperturbed man. 

Worldly hurt, anger hatred never touched his inner being. He was a god and therefore, in 

one sense, like stone.” 413 

 

Vooral zijn obsessie met dobbelen, berokkent Draupadī heel wat kwaad. Haar grootste 

teleurstelling krijgt ze echter te verwerken op het einde van haar leven. Wanneer zij op hun 

laatste tocht struikelt en krachteloos neervalt, weigert Yudhiṣṭhira haar te helpen en maant hij 

zijn broers aan om door te lopen. 

 

“Five husbands – but not one turned back even to look. Rather, Dharmaraj Yudhisthir, 

lord of righteousness, said to Bhim, “Do not turn back to look! Come forward!” Those 

very words shattered my heart. I mused: how false is this bond between husband and 

wife!” 414 

 

Zoals we kunnen afleiden uit dit fragment, is haar relatie met de tweede Pāṇḍava, Bhīma, heel 

anders. In het originele Mahābhārata is Bhīma de liefhebbende echtgenoot die Draupadī het 

meeste steunt. Pratibha Ray laat hem echter een ware gedaanteverwisseling ondergaan in haar 

versie. Draupadī leert hem kennen als een hardevochtige, ongevoelige man, die er niet voor 

terugdeinst om haar volledig voor zichzelf op te eisen. Hij laat ook meteen merken dat hij 

niets voelt voor hoogopgeleide, gevoelige vrouwen. Ze moet het hem naar zijn zin maken en 

als ze dat niet doet verdwijnt hij naar zijn bijvrouw Hiḍimbā. 
                                                 
413 Ray, 1995, p.135 
414 ibidem p.3 
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Draupadī heeft het in het begin dan ook vaak moeilijk om een evenwicht te vinden. Ze wil 

haar andere echtgenoten niet verwaarlozen, maar ze wil Bhīma ook niet kwijt aan Hiḍimbā. 

Haar taak als echtgenote van de vijf Pāṇḍava’s is immers om de eenheid en vrede tussen hen 

te garanderen. Bhīma kan het vaak echter niet laten om haar erop te wijzen hoeveel beter 

Hiḍimbā hem begrijpt en verwent. Toch is hij er als de kippen bij om Draupadī voor een extra 

jaar voor hem alleen op te eisen wanneer Arjuna in ballingschap vertrekt. Draupadī weigert en 

houdt voet bij stuk, ook al vertrekt Bhīma dan voor een hele poos naar Hiḍimbā om daar zijn 

woede te gaan uitwerken. 

 

Halverwege het verhaal ondergaat hij een nieuwe metamorfose en benadert hij opnieuw min 

of meer het originele personage uit het Mahābhārata. Na Draupadī’s vernedering in de sabhā, 

is hij de enige die ingaat tegen de apathie die heerst in de zaal. Hij wil zijn vrouw beschermen 

en wreken, wat hij uiteindelijk ook zal doen. Zijn brute kracht overheerst echter niet altijd. Hij 

troost Draupadī nadat Kīcaka haar beledigde en gaat ook gouden lotussen halen voor haar 

wanneer ze erom vraagt. 

 

Draupadī ontwikkelt geleidelijk aan liefde voor deze man die haar op zijn eigen brute manier 

graag ziet. Ze heeft immers meer aan hem dan aan Yudhiṣṭhira, ook al is hij niet haar ideale 

echtgenoot. Wanneer ze zijn bijvrouw uiteindelijk ontmoet, merkt ze zelfs dat Bhīma haar bij 

Hiḍimbā de hemel in heeft geprezen. 

 

Draupadī’s relatie met Arjuna is van een nog complexer niveau. Hij was immers de man die 

Kṛṣṇa haar beloofde en die ze bovendien zelf gekozen had tijdens haar svayaṃvara. In het 

begin verafschuwt Draupadī hem omdat hij zijn broers niet weerhouden had om te trouwen 

met haar. Ze vindt dat hij op die manier haar eer niet heeft beschermd en staat dus 

wantrouwig tegenover hem. Dat wantrouwen wordt al snel vervangen door verlangen 

wanneer ze besluiten om een jaarregeling te treffen. Hij is immers pas de derde broer en dus 

moet Draupadī eerst twee jaar met Yudhiṣṭhira en Bhīma doorbrengen.  

 

Draupadī beschouwt dit als de meest geschikte oplossing voor hun ingewikkelde situatie, 

maar Arjuna neemt het haar kwalijk dat ze erbij neerlegt. Zij had immers het laatste woord, 

dus is zij het ook die instemde om de vier andere broers ook te huwen en om nog twee jaar te 

wachten vooraleer ze zijn vrouw wordt. Pratibha Ray beschrijft in haar boek hoe beide 
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personages getormenteerd worden door verlangen en zich niet kunnen neerleggen bij de 

situatie. Arjuna stormt daarom uiteindelijk de kamer binnen waar Draupadī en Yudhiṣṭhira 

zich op dat moment samen bevinden en breekt dus de regel die de intimiteit van het koppel 

moest verzekeren. Gelaten vertrekt hij in ballingschap, waarbij hij weigert om Draupadī mee 

te laten gaan. Hij geeft dan ook grif toe dat hij dit doet om haar te straffen, maar ook omdat 

hij het niet kan verdragen om haar samen met zijn broers te zien. 

 

Vanaf dan kenmerkt het verhaal zich door een immer aanwezig onvervuld verlangen. 

Draupadī moet twaalf jaar wachten vooraleer ze haar geliefde echtgenoot terugziet en krijgt 

ondertussen te horen dat hij verschillende andere huwelijken aangaat. Op de avond dat hij 

eindelijk terugkeert blijkt hij echter een nieuwe echtgenote bij zich te hebben, waarmee hij de 

nacht wil doorbrengen. Dit is een klap voor Draupadī die ze maar moeilijk te boven komt. 

Kṛṣṇa legt haar achteraf uit dat Arjuna helemaal de nacht niet doorbracht met Subhadrā, maar 

dat het een test was om te zien hoeveel Draupadī nog van hem hield. 

 

De Arjuna uit het originele Mahābhārata is juist de echtgenoot die zich niet zo veel van zijn 

vrouw aantrekt, maar dat wordt hier helemaal omgedraaid. We hebben hier te maken met een 

Arjuna die zo getormenteerd wordt door liefde dat hij zichzelf allerlei zware, fysieke 

inspanningen oplegt en zelfs in ballingschap vertrekt omdat hij de scheiding van zijn vrouw 

niet verdraagt. 

 

Tijdens zijn tweede jarenlange tocht, wanneer Arjuna goddelijke wapens probeert te bekomen 

in de hemel, verloopt het voor Draupadī minder moeilijk. Ze apprecieert haar andere 

echtgenoten meer en weet dat Arjuna voor altijd de hare is. Ze blijft uiteraard wel reikhalzend 

uitkijken naar zijn terugkomst omdat ze de nimfen in het paleis van zijn vader Indra niet 

helemaal vertrouwt. Arjuna blijkt haar echter trouw te zijn gebleven en vanaf die dag zijn alle 

plooien gladgestreken. Ze hebben allebei vrede genomen met de situatie en genieten van de 

jaren die ze met elkaar doorbrengen.  

 

Draupadī’s relatie met Nakula en Sahadeva tenslotte, wordt eerder beperkt geportretteerd. Net 

als in het originele Mahābhārata zijn deze twee personages merkwaardig genoeg van 

ondergeschikt belang, maar in Yajñasenī krijgen ook zij niettemin een menselijkere invulling. 
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Nakula is een mooie, ijdele man die houdt van verfijning en esthetiek. 

 

“Nakul was repeatedly gazing at his reflection in the mirror and admiring himself. His 

own appearance captivated him more than the new bride dressed for the first tryst. Again 

and again he was adjusting his ornaments and dress. […] I was vastly amused at his 

being so childlike, caught up in himself. […] Nakul went on looking at me fascinated. In a 

voice heavy with emotion he began speaking, “Krishnaa! I thought Gad had poured the 

entire beauty of creation into me alone. But the Creator is wise. In case I become 

insignificant beside your world-enchanting beauty, my friend beautified me with very 

great care. I laughed out. I liked Nakul’s simple and pure self-expression. I thought: now 

Nakul would be the companion of my joys and sorrows. I would be able to express my 

mind and heart freely before him.” 415 

 

Naast zijn liefde voor schoonheid, bloeit zijn hart ook open wanneer hij praat over dieren en 

dat doet Draupadī veel genoegen. Voor haar is hij dan ook een van de minder veeleisende 

echtgenoten; hij heeft genoeg aan zichzelf en zijn paarden. 

 

Sahadeva is helemaal niet zoals zijn broer en bezorgt Draupadī zelfs nog minder zorgen. Hij 

is stil en bedachtzaam, schrijft poëzie en verdoet zijn tijd verder met het kijken naar de 

sterren. 

 

“You are my wife, but the other four brothers have equal rights over you. Because of 

their power and strength if all leave me behind in the race for your affection, respect, 

intimacy, I will not blame you. I will not assert my rights by force either. My principle is 

to remain content with whatever comes my way.” 416 

 

Hun personages krijgen dus iets meer kleur, maar blijven verder weinig uitgewerkt. Het zijn 

vooral de relaties tussen Draupadī en Yudhiṣṭhira, Bhīma en Arjuna die de meeste aandacht 

krijgen en die variatie brengen in het verhaal. Hun onderlinge verhoudingen zijn immers zo 

verschillend, net als hun karakters, dat de gedetailleerde beschrijving ervan een interessante 

meerwaarde biedt aan het origineel. 

 

                                                 
415 Ray, 1995, p.85-86 
416 Ray, 1995, p.88 
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2.3.2.2.2 Karṇa 

 

De zesde, maar onerkende Pāṇḍava Karṇa heeft in Pratibha Rays Yajñasenī een haat-

liefdeverhouding met Draupadī. Hij was immers diegene die de test op haar svayaṃvara als 

eerste doorstond, maar meteen daarna ook afgewezen werd. De begeerte die hij voelde toen 

hij haar daar voor het eerst zag, blijft hem verteren doorheen het boek. Het is de drijfveer van 

zijn vele beledigingen aan haar adres, maar diezelfde gevoelens vormen eveneens de grond 

voor zijn verering van Draupadī. 

 

Ook bij Yajñasenī bespeuren we dergelijke dubbelzinnige emoties. Bij hun eerste ontmoeting 

denkt zij immers dat hij Arjuna is en begint ze hem al in haar hart te sluiten. Ze voelt dan ook 

erg mee wanneer haar broer hem weigert als mogelijke huwelijkskandidaat. Haar verwarring 

is echter compleet als hij haar later in het verhaal een boeket blauwe rozen aanbiedt – haar 

lievelingsbloemen. Ze is dan al getrouwd met de vijf broers, maar blijft een vreemde 

verbinding voelen met deze man. Het is pas wanneer ze verneemt van Kuntī dat Karṇa de 

eerstgeboren en dus oudste Pāṇḍava is, dat ze haar gevoelens kan plaatsen. 

 

Voordat ze dit geheim leert kennen, krijgt Draupadī heel wat vernederingen te verduren van 

Karṇa’s kant. Niet alleen is hij een van de aanstokers tijdens de scène in de sabhā; hij 

weigerde daarvoor al eten van haar aan te nemen omdat hij haar onrein vond als echtgenote 

van vijf mannen. Ze is hem bovendien ook haar leven verschuldigd omdat hij haar uit de 

rivier redde toen ze dreigde te verdrinken. Wanneer hij haar na deze reddingsactie terugstuurt 

naar het paleis in een koets met zijn echtgenote, vertelt die laatste aan Draupadī dat niet zij, 

Ṛtuvatī, de vrouw van Karṇa’s dromen is, maar Draupadī. Zijn verering en eerbied voor haar 

zijn onuitputtelijk, ook al laat hij dat niet blijken, aldus Ṛtuvatī. Dit verwondert Draupadī en 

ze weet dan ook niet meer hoe ze zich tegenover hem moet gedragen. 

 

Een uitstekend voorbeeld van hun dubbelzinnige relatie vinden we op het moment dat 

Draupadī en haar vijf echtgenoten in ballingschap vertrekken. Er was hen gezegd dat ze niets 

waardevols mochten meenemen en Duḥśāsana staat hen dan ook, samen met Karṇa, op te 

wachten om na te gaan of ze dit verbod wel respecteren. Karṇa maakt haar duidelijk dat ze al 

haar juwelen moet afstaan, ook al heeft koningin Gāndhārī haar de toestemming gegeven om 
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ze mee te nemen naar het woud. Ongevoelig voor haar argumenten neemt hij haar alles af, 

maar haar schoonheid wordt er alleen maar door versterkt. 

 

“Suddenly I noticed Karna gazing at me fixedly as though enchanted. Not an eye was 

blinking. Flames of perverted lust were not burning in those eyes. A sweet, 

compassionate, muted light of affection was visible, lit secretly in a hesitant eagerness. 

My heart leaped. Then I cursed myself. He who was the cause of such gross insults to me 

– his infatuated stare was thrilling me!” 417 

 

Een beetje verder blijkt Ṛtuvatī te staan met een geschenk voor haar. Talloze juwelen, het ene 

nog schitterender dan het ander, zijn Karṇa’s geschenk voor Draupadī. De Pāṇḍava’s mochten 

immers niets meenemen, maar dit geschenk werd haar gebracht en kon dus niet verboden 

worden. Draupadī weet niet wat ze moet zeggen, zeker niet nu haar echtgenoten erbij zijn en 

dus kiest ze ervoor om het geschenk te weigeren. Ze is immers vastbesloten om zich aan de 

sobere levensstijl van het woud aan te passen. Karṇa voelt zich opnieuw gekwetst en ervaart 

haar keuze als een tweede afwijzing. Hun relatie wordt er ook niet eenvoudiger op; na hun 

dertienjarig ballingschap zullen haar echtgenoten zijn vijanden worden in een strijd op leven 

en dood. Hij weet dat zijn dood onafwendbaar is, maar weigert daar iets aan te veranderen. 

Hoewel Draupadī hem vraagt om zich alsnog bij het Pāṇḍavakamp aan te sluiten, kan hij zich 

toch niet over zijn jaloezie en woede heen zetten en dus zal zijn verbitterde leven op het 

slagveld eindigen. 

 

2.3.2.2.3 Kṛṣṇa 

 

Het personage van Kṛṣṇa is het laatste dat een bijzondere band heeft met Draupadī. Hij is de 

beste vriend van Arjuna en ook haar eerste liefde. Volgens haar vader was ze immers 

voorbestemd om zijn vrouw te worden en dus had ze haar hart al aan hem verpand, nog voor 

ze hem had gezien. Dan blijkt dat hij eigenlijk wil dat ze met zijn beste vriend trouwt, maar 

omdat die zo sterk op hem gelijkt, is dit geen al te grote overgang voor haar. Doorheen het 

boek blijft er echter een liefdevolle relatie bestaan tussen Kṛṣṇa en zijn sakhīLXXI Draupadī. 

 

                                                 
417 Ray, 1995, p.258 
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Hoewel Pratibha Ray benadrukt dat deze liefde niets erotisch heeft, zijn er een aantal 

momenten in het boek waarbij hun speelse aantrekkingskracht tot uiting komt. Zo verwart 

Draupadī op een nacht Kṛṣṇa met haar man terwijl ze aan de deur van zijn slaapkamer staat te 

kijken en raakt ze betoverd door zijn schoonheid. Opeens ziet ze haar fout in, maar kan niet 

meer bewegen. Ze blijft er de hele nacht staan, tot Kṛṣṇa wakker wordt en zegt da ook hij niet 

geslapen heeft omdat hij zo genoot van haar tedere aanblik. 

 

Kṛṣṇa houdt ervan om Draupadī te plagen met haar uitzonderlijke schoonheid of haar te 

prijzen om haar grenzeloze liefde voor hem. Die wordt ook beantwoord. Hij staat immers 

altijd voor haar klaar; tijdens de scène in de sabhā zorgt hij ervoor dat ze niet naakt voor de 

hele zaal komt te staan en wanneer Arjuna op zijn lange reizen rondtrekt, houdt hij altijd een 

oogje in het zeil. 

 

Hun liefde voor elkaar gaat niet verder dan diepe vriendschap, maar er is ontegensprekelijk 

aantrekkingskracht aanwezig tussen hen. Draupadī is Kṛṣṇa’s toegewijde aanbidster en de 

vrouw van zijn beste vriend. Kwajongensachtig als Kṛṣṇa is, durft hij wel eens te spelen met 

de grenzen van vriendschap, maar hij blijft een onvoorwaardelijke medestander van de 

Pāṇḍava’s en een rots in de branding voor Draupadī. 

 

2.3.2.3 Humanisme 

 

Bijzonder is tenslotte ook de manier waarop Pratibha Rays humanisme zijn weg vindt naar dit 

verhaal. Gelijkheid tussen alle mensen is bijzonder belangrijk voor haar en dat uit zich in haar 

beschrijving van de passages tussen Draupadī en tribale volkeren. 

 

Draupadī pleit voor gelijkheid tussen de zogenaamde Ariërs en niet-Ariërs en zorgt ervoor dat 

er vrede ontstaat tussen de Pāṇḍava’s en de bewoners van het woud waar ze in ballingschap 

leven. 

 

“Everyone has the same right to live on this earth. Sun, moon, rain, wind, the seasons, 

touch man equally. It is man who himself produced differences with other men. For the 

security of society, the development of civilization, responsibilities are divided among 

different members according to the abilities of a family. For the sake of society different 
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castes have evolved. In a family no one is untouchable even though the woman cleans the 

used leaves of everyone, wipes the floor, washes the soiled linen. Then for doing the same 

work in society how can others become untouchable? Ram, the best of all men, had eaten 

fruit tasted by a Shabar woman. His status was not demeaned. Despite being the master, 

he made friend with tribesman Guha. He who distinguishes between men opposes the 

creator.” 418 

 

Met deze woorden legt ze de vrede tussen hun volkeren vast en ze wil dan ook niet weten van 

een onderscheid tussen elkaar. De Pāṇḍava’s eten bij de woudbewoners en andersom.  

 

Wanneer Draupadī op een dag van Kubera een hele lading gouden lotussen krijgt, weigert ze 

die voor zichzelf te houden. Ze maakt duidelijk dat een dergelijke rijkdom volgens haar 

gebruikt moet worden om de verstandhouding tussen de volkeren te verbeteren en stelt dan 

ook voor om er wegen mee aan te leggen zodat ideeën zich kunnen verspreiden en 

vriendschappen kunnen floreren. 

 

“The forest-dwellers, far from education and civilization consider themselves inferior to 

the Aryans. On the other hand, the Aryans regard themselves as superior to the non-

Aryans. It is because of this misconception that enmity between the two societies is 

growing. If anything is done to create fellow-feeling in them, then they will display 

friendship to the utmost. […] But without any means of communication, there will be 

many obstacles to building a sound relationship. If the advantage of a road through the 

deep forest could be made then it would be easy to maintain relations with them. They too 

would be able to visit cities and holy places. Consequently, it would be possible to 

establish integration between the Aryans and the non-Aryans, sages and hermits. 

Exchange of ideas, participating in festivals, marriages and celebrations of one another 

would be possible. In this manner, among them bonds of friendship and even of marriage 

could be forged.” 419 

 

 

 

 

 

                                                 
418 Ray, 1995, p.266 
419 ibidem p.298-299 
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2.3.2.4 Gelijkenissen  

 

Het is belangrijk om op te merken dat er naast de reeds besproken veranderingen, ook heel 

wat overeenkomsten zijn met het originele Mahābhārata. Een eerste aspect is uiteraard het 

verhaal. Pratibha Ray respecteert in grote mate het verloop van het Mahābhārata en legt haar 

eigen accenten voornamelijk door bepaalde passages weg te laten en andere juist uit te 

vergroten. Ze beschrijft bijvoorbeeld nauwelijks de epische strijd op het slagveld van 

Kurukṣetra, maar behandelt wel uitgebreid de periode van ballingschap in het woud of de 

momenten waarin Draupadī en haar echtgenoten samen zijn. 

 

Een tweede opvallende overeenkomst tussen beide vertellingen is de techniek van het 

raamverhaal. Beide zijn immers gekaderd binnen een groter verhaal, al is dat bij het originele 

Mahābhārata wel uitvoeriger gebeurd. Pratibha Ray kadert haar geschiedenis binnen een 

brief die Draupadī aan Kṛṣṇa zou schrijven en laat langs deze weg haar levensverhaal 

vertellen. In het Mahābhārata krijgen we nog veel meer van dergelijke omkaderingen, maar 

de techniek is hoe dan ook dezelfde. 

 

En laatste opmerkelijke gelijkenis situeert zich op vlak van taalgebruik. De sanskritepen 

werden geschreven in een bloemrijke taal, met veel schitterende, uitvoerige omschrijvingen. 

Ook dat aspect is hier niet verloren gegaan. Pratibha Ray gebruikt even beeldrijke taal 

waardoor de oorspronkelijke sfeer van het Mahābhārata zeker niet verloren gaat. Wanneer 

Draupadī’s svayaṃvara wordt voorbereid krijgen we dan bijvoorbeeld volgende 

omschrijving: 

 

“The gaiety of spring pervaded the entire kingdom. [...] At all entrance gates mango-

branches with water pots had been placed as auspicious signs. All citizens had been 

provided with new clothes at the cost of the royal treasury. The men and women dressed 

in new clothes and jewellery were enhancing the glory of the kingdom. The entire capital 

was decorated with lights. The nights were resplendent.[…] For decorating the assembly-

hall for the svayamvar famous painters and artists had arrived. Those who had not seen 

the palace of Indra were considering themselves blessed on seeing all the rich 

illumination, elaborate preparations and pageantry. […] Various types of food had been 

prepared for everyone right from the poor and humble to the noble guests.” 420 

                                                 
420 Ray, 1995, p.29-30 
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2.3.2.5 Appreciatie 

 

Na deze inhoudelijke analyse, is het interessant om na te gaan hoe dit boek werd ontvangen 

bij het bredere publiek. Pratibha Ray vertelt zelf hoe trots ze was dat het in bijna alle kringen 

goed werd ontvangen. Zowel intellectuelen, als minder hoogopgeleiden konden het boek 

appreciëren en bovendien blijft het populair sinds zijn eerste oplage in 1985. Het is immers zo 

dat Pratibha Ray heel wat lof oogste bij de publicatie van Yajñasenī, ook van medeschrijvers 

zoals Sitakanta Mohapatra, die volgende commentaar schreef: 

 

“Pratibha Ray has written a brilliant novel around the fascinating character of 

Draupadi. In the novel, Draupadi not only remains anchored in the epic but also rises out 

of its pages to become our contemporary and extremely relevant to our times.” 421 

 

De commentaren op verschillende blogs en websites bewijzen dan weer dat het boek vandaag 

allerminst vergeten is. Ook hier stuiten we voornamelijk op positieve commentaren: 

 

“I have just finished reading Pradip Bhattacharya’s English translation of the Oriya 

book “Yajnaseni” by the famed writer Pratibha Ray. If women can be educated and 

modern without losing their cultural identity, then Pratibha Ray sets an excellent 

example.” 422 

 

Men is het er meestal over eens dat Pratibha Ray een verfrissende kijk biedt op het oude epos, 

maar een enkeling vindt dat Yajñasenī een ware aanslag is op een cultureel erfstuk als het 

Mahābhārata. Dr. Indulata Das bijvoorbeeld heeft niets dan kritiek op zowel het boek als de 

schrijfster. 

 

“Dr. Pratibha Ray who has ruthlessly massacred Indian culture in her novel Yajnaseni. 

[…] What to speak of the character of Draupadi, who in the said book is almost a psychic 

patient and has no control over her mind. She falls in love with someone today and is 

engrossed in some other’s thought the other day. . […]The book Yajnaseni is full of 

untrue and immoral facts. […]” 423 

                                                 
421 http://pratibharay.org/Reviews/ (2/7/2011) 
422 http://indiblog.com/64/draupadi-of-mahabharata-cries-out-in-pratibha-rays-yajnaseni/ (2/7/2011) 
 
423 http://visakeo.blogspot.com/2006/11/amritakirti-award-to-writer-who.html (laatst geraadpleegd 27/7) 
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Pratibha Ray beaamt dat er zulke kritiek geleverd wordt, maar minimaliseert het effect ervan. 

Voor haar is het belangrijkst dat haar boek door zovele anderen wel op prijs gesteld wordt. De 

enkelingen die kritiek hebben, ontzeggen volgens haar een schrijver het recht op creativiteit. 

 

“This novel was translated in to Hindi and published in 1988 and subsequently in English 

(1995). Immediately it was accepted by the Indian readers. First edition of Yagnaseni in 

English (Rupa & Co.) was in the best seller list of the year. But some fundamentalists (not 

more than 10/15 people) who teach Sanskrit in Universities protested against Yagnaseni 

when its Sanskrit version (2006) was published by the Rastriya Sanskrit Pratisthan, Delhi 

funded by Ministry of Human Resources Development, India. This is after more than two 

decades from the 1st publication of Yagnaseni in Odia. By then Yagnaseni had been 

translated and published in various Indian languages. At that time they didn’t protest. 

They said this novel should not have been published in Sanskrit language. They even 

demanded to ban the Sanskrit version of the novel. A committee was formed with top 

Sanskrit scholars who analyzed different aspects of the novel. They complained that this 

novel is a threat to the Indian tradition and culture. Future Indian women will be 

misguided by Yagnaseni’s character. They also pointed out that I have deviated from the 

original Mahabharat while portraying Yagnaseni and recreated the epic adding fictitious 

episodes which are not in the original epic. Ultimately the Committee gave a clean chit to 

the novel and now Yagnaseni is included in the B.A & M.A. Sanskrit course in Delhi 

University and in Sanskrit M.A course in Boroda University. I have never faced any 

interview regarding this protest otherwise I would have told the protesters that there 

should be novelty in a novel and they should first learn what a novel is. When I received 

the Moorti Devi award, the response was encouraging all over India. At that time these 

fundamentalists were not in picture.” 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
424 Uit eigen interview met Pratibha Ray 
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2.4 Besluit: hoe past Yajñasenī in het plaatje? 

 

Aangezien het hier om een case-study gaat, is de centrale vraag natuurlijk hoe we dit boek 

kunnen linken aan alle voorheen beschreven ontwikkelingen. Met andere woorden; hoe past 

deze feministische Draupadī in het historische, traditionele en literaire plaatje? 

 

2.4.1 De historische context 

 

Wat de historische context betreft, is het belangrijk om de datum van publicatie in het 

achterhoofd te houden. 1984 ligt in het verlengde van de succesjaren ’70 en heeft nog weinig 

te lijden onder de groeiende kritiek en interne verdeeldheid die de late jaren ’80 zo typeren. 

 

Het rapport Towards Equality uit 1975 had de Indische maatschappij wakker geschud en 

genereerde een nieuw enthousiasme voor de feministische zaak. Er ontstonden daardoor heel 

wat nieuwe, dynamische organisaties die in hun queeste tegen sociaal onrecht werden 

bijgestaan door de media. De jaren ’80, die voortvloeiden uit de bevlogenheid van daarvoor, 

karakteriseren zich door een opmerkelijk zelfvertrouwen dat de basis vormde voor heel wat 

verandering. Zo liet men grootse, publieke acties meer en meer achterwege en legde men zich 

toe op individuele hulp.  

 

Hoewel Pratibha Ray opgroeide in de jaren ’50-’60, moet ze ongetwijfeld beïnvloed zijn 

geweest door deze veranderende tijdsgeest. Van thuis uit had ze immers al waarden over 

gelijkheid en menslievendheid meegekregen, maar dit nieuwe enthousiasme uit de jaren ’70 

en ’80 zorgde ervoor dat de bekommernis om emancipatie en vrouwenrechten de hele 

samenleving begon te doordringen. De vrouwenbeweging ging ook steeds meer de nadruk 

leggen op de meer positieve aspecten van emancipatie, zoals persoonlijke ontplooiing. 

Allerhande kunstenvormen, zoals dans, schilderkunst, maar ook literatuur werden naar voor 

geschoven als middelen om het eigen vrouw-zijn tot volledige ontwikkeling te brengen. Het is 

dus geen toeval dat Yajñasenī in de jaren ’80 geschreven werd, net zomin als het een toeval is 

dat dit boek over het Mahābhārata gaat. 
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Om een adaptatie te maken van een dergelijk uitgebreid en beroemd epos, is heel wat 

zelfvertrouwen nodig en dat is net waar de jaren ’80 bekend om staan. Daarnaast zorgde deze 

zelfverzekerdheid er ook voor dat de vrouwenbewegingen hun technieken gingen evalueren 

en moderniseren. Dit betekende min of meer het einde van het beeld van de lijdende vrouw in 

hun campagnes. Zij moest haar plaats afstaan aan de sterke vrouwen die men vanaf dan 

gebruikte om emancipatie te promoten. Die rolmodellen haalde men niet alleen uit de recente 

geschiedenis, maar ook uit oude epen, zoals het Mahābhārata. Ook op deze manier kunnen 

we Draupadī als Yajñasenī dus kaderen binnen de bredere historische context. 

 

2.4.2 Yajñasenī en traditie 

 

Uiteraard vinden we in Yajñasenī ook illustraties terug van de relatie tussen Indisch 

feminisme en traditie. Net zoals de vroege vrouwenbeweging gebruik maakte van de ‘Gouden 

Tijd’ om rechten te verwerven, zo schakelt Pratibha Ray Draupadī in om feministische 

thema’s aan te kaarten. 

 

Annie Besant toonde aan dat vrouwen in de Gouden Tijd, dus ook Draupadī, veel politieke 

invloed hadden en vrijuit deelnamen aan het sociale leven. Aan de hand daarvan 

beargumenteerde zij dat politieke representatie voor vrouwen geenszins een vernieuwing was, 

maar juist een sinds mensenheugenis verworven recht, dat helaas in de vergetelheid geraakt 

was. De figuren die men als rolmodel gebruikte werden echter zo naar de hand gezet van de 

campagne, dat we niet meer van een waarachtige representatie kunnen spreken. Epische 

personages zoals Sītā en Sāvitrī werden volledig uit hun context gelicht en bepaalde 

voorvallen of karaktereigenschappen die niet pasten in het feministische plaatje, werden 

daarbij volledig weggelaten. Het doel – emancipatie – heiligde immers de middelen. 

 

We merken op dat ook Pratibha Ray Draupadī gebruikt om emancipatie te rechtvaardigen. Zo 

blijkt Draupadī bijvoorbeeld niet alleen een zeer ontwikkelde vrouw te zijn, ze heeft 

bovendien ook het recht om haar echtgenoot zelf te kiezen. Haar kersverse schoonmoeder 

Kuntī merkt immers op dat: 
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“Aryan virgins have been vested with the freedom to choose their husbands.” 425 

 

Dat bepaalde aspecten van de personages, of het verhaal, daarbij vervormd of weggelaten 

worden, zoals de relatie tussen Arjuna en Draupadī, is ook voor Pratibha Ray van weinig 

belang. 

 

Hoewel er tegenwoordig heel wat stemmen opgaan die de hindoetraditie afdoen als 

vastgeroest, ouderwets en paternalistisch, zijn er ook anderen die beweren dat tradities 

niettemin plooibaar kunnen zijn. Pratibha Ray behoort duidelijk tot dat kamp. Het ligt ook 

voor de hand dat verhalen als het Mahābhārata, makkelijker worden opgepikt door de 

gewone bevolking. 

 

Door Draupadī op een subtiele manier feministische standpunten te laten verkondigen en het 

verhaal slechts minimaal aan te passen, toont men vrouwen dat emancipatie en feminisme – 

ook al plakt men er zeker die naam niet op – ook van toepassing kunnen zijn op hun eigen 

levens. Op deze manier kunnen we dus concluderen dat Yajñasenī naadloos aansluit bij het 

idee van emancipatie binnen de eigen culturele context, dat sterk leeft binnen de latere 

Indische vrouwenbeweging. 

 

2.4.3 De literaire context 

 

Aaangezien we de relatie tussen Indische feminisme en literatuur slechts summier besproken 

hebben, kunnen we hier vrij kort zijn. Zoals we reeds opmerkten is het etiket ‘feministe’ niet 

populair onder de Indische schrijfsters en Pratibha Ray is hier zeker geen uitzondering op. 

Hoewel ze vaak vrouwenthema’s aankaart in haar boeken, is haar interesseveld geenszins 

hiertoe beperkt. Ze houdt zich evengoed bezig met tribale rechten en bijgevolg noemt ze 

zichzelf liever een aanhanger van het humanisme, waarvan het feminisme volgens haar een 

onderdeel is. 

 

Haar Yajñasenī past daarnaast ook perfect binnen wat we ‘feminiene literatuur’ hebben 

genoemd. Haar aandacht voor de psyche en de persoonlijke ontwikkeling van Draupadī 

                                                 
425 Ray, 1995, p.59 



 132 

maken van deze roman een ode aan de vrouw, zonder dat hij radicaal feministisch wordt. 

Draupadī blijft zichzelf handhaven binnen de tradities, hoewel ze onrechtvaardigheden ook 

durft aanklagen. Er worden dus geen grote stereotiepen over het vrouw-zijn verbroken, maar 

het gaat eerder om subtiel subversieve passages. Ongenuanceerde, flagrante veranderingen 

aan het personage zouden immers anachronistisch overkomen en het verhaal oneer aandoen. 

Dit kritische respect voor traditie typeert het boek en heeft er volgens mij ook voor gezorgd 

dat het door veel mensen geaccepteerd en gewaardeerd werd. 

 

Is het tot slot realistisch? Indische schrijfsters wordt soms verweten dat ze geen andere 

verhaaltechniek kunnen hanteren dan de realistische. Dit is een veralgemenende en geenszins 

juiste kritiek. Zoals Pratibha Ray met haar Yajñasenī aantoont zijn Indische, vrouwelijke 

auteurs tot zeer veel in staat, zelfs tot het adapteren van een magistraal werk als het 

Mahābhārata. Aangezien het hier om een epos gaat, waarin het krioelt van de goden en 

magische elementen, lijkt etiket ‘realistisch’ niet van toepassing te zijn. Maar toch… Pratibha 

Rays werkelijkheidsgetrouwe weergave van Draupadī’s gedachten en emoties maakt van haar 

een universeel herkenbaar personage, of zoals Sitakanta Mohapatra stelt: 

“Pratibha Ray has written a brilliant novel around the fascinating character of 

Draupadi. In the novel, Draupadi not only remains anchored in the epic but also rises out 

of its pages to become our contemporary and extremely relevant to our times.” 426 

De Draupadī die Pratibha Ray ons dus wil tonen verheft zich boven het beroemde epos en 

wordt een reële vrouw. Precies daar ligt het realistische aspect. Om dezelfde reden toont 

Pratibha Ray dat realisme zeer breed geïnterpreteerd kan worden en tegelijk dat Indische 

schrijfsters niet beperkt kunnen worden tot dit label. Aldus past Yajñasenī ten slotte ook 

binnen het literaire kader dat we reeds geschetst hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
426 http://pratibharay.org/Reviews/ (2/7/2011) 
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3 Een toetsing aan de realiteit: hoe denken Indische 

vrouwen in België over feminisme en traditie? 

 
In dit afsluitende hoofdstuk onderzoeken we in hoeverre alle boekenwijsheid overeenstemt met 

de ervaringen van enkele Indische vrouwen. Het is hierbij geenszins de bedoeling om een 

uitgebreid, sociologisch onderzoek te voeren waarbij de ondervraagden minutieus worden 

uitgekozen om een zo correct mogelijk beeld te vormen. We laten hier enkele vrouwen aan het 

woord, die samen een vrij kleurrijke groep vormen, om aan te tonen dat er heel verschillende 

meningen gevormd kunnen worden over eenzelfde onderwerp. De vragen die hen gesteld 

werden, kunnen ruwweg ondergedeeld worden in twee groepen: die rond de hindoetraditie en 

Draupadī en diegene die handelen over feminisme in India. Na een introductie van de 

geïnterviewde dames, gaan we dan ook over tot de bespreking van hun antwoorden. 

 

3.1 Een korte voorstelling van de geïnterviewde vrouwen 

 

Voor deze interviews heb ik enkele vrouwen opgezocht in Antwerpen of Gent, die tussen de 

25 en 50 jaar oud zijn. Ze hebben allemaal lange tijd in India gewoond of er minstens een 

groot deel van hun jeugd doorgebracht. De meesten onder hen keren daarnaast ook jaarlijks 

terug naar hun achtergebleven familie en zijn dus vrij goed op de hoogte van het reilen en 

zeilen in hedendaags India. 

 

Rajini Patel uit Gujarat was de eerste deelneemster uit Gent. Als echtgenote van een 

nachtwinkeleigenaar had zij nooit een hogere studie aangevat voordat ze naar België 

verhuisde. Op dit moment volgt ze echter een opleiding verpleegkunde, zodat zij een inkomen 

heeft naast dat van haar echtgenoot. Haar familie in Gujarat gaf haar een hindoeïstische 

levensvisie mee en de gebruiken die daarmee gepaard gaan probeert ze hier voort te zetten. 

 

De tweede dame die toestemde met een interview, is Suneet Chhabra. Ze woonde tot vijf jaar 

geleden nog in Amritsar, maar trok naar België samen met haar echtgenoot, die hier een job 

aan de Universiteit Gent kon krijgen. Zelf heeft ze gedurende zes jaar geneeskunde 
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gestudeerd in India en is ze gediplomeerd homeopate. Omdat haar diploma hier in België 

echter niet erkend wordt, studeert ze nu verpleegkunde aan de hogeschool. 

 

Mina Naresh is één van de drie vrouwen uit deze groep die getrouwd is met een Belg. Ze is 

afkomstig uit Mumbai, Maharashtra, waar ze haar jeugd doorbracht, maar woont al dertig jaar 

in Schoten, bij Antwerpen. Haar ouders zijn zeer open-minded hindoes en lieten haar studeren 

aan de kunstacademie. Haar passie voor kunst raakte ze nooit kwijt en momenteel is ze 

daardoor parttime kunstenares/huisvrouw. 

 

Een tweede kunstzinnige Indische die toestemde met een interview was Yasmeen Parwaz. 

Ook zij is getrouwd met een Belg, die ze ondertussen dertien jaar geleden gevolgd is naar ons 

land. Sindsdien woont ze in Zwijndrecht, nabij Antwerpen en volgt ze een opleiding 

kantklossen aan de kunstacademie. Oorspronkelijk komt ze uit een kleurrijk gezin met een 

hindoevader en een zoroastrische moeder en woonde ze op talloze plaatsen. Ze werd geboren 

in Irak maar verhuisde samen met haar gezin al heel vroeg terug naar India. Daarna woonde 

ze zowel in Mumbai als in Chennai. Voordat ze haar echtgenoot leerde kennen, was ze ook al 

bezig met uitgebreide kunstzinnige projecten hoewel ze nooit een hogere opleiding heeft 

genoten. 

 

De derde Indische vrouw die met een Belg huwde en hem naar hier volgde is Meeta Rosario. 

Als enige in dit lijstje heeft zij geen hindoeïstische, maar een christelijke achtergrond. De 

vragen over hindoetraditie heeft ze dan ook niet beantwoord. Ze is afkomstig uit Agra en 

woont al zes jaar met haar echtgenoot in hartje Antwerpen. Momenteel heeft ze geen werk; ze 

heeft het dan ook heel druk met de opvoeding van haar eerste kindje. 

 

Ook Divya Kurup heeft het tegenwoordig heel druk met haar eerstgeborene. Samen met haar 

man behoorde ze tot de lucky few die een beurs kregen om te gaan doctoreren in de Verenigde 

Staten. Daarna kreeg haar Indische echtgenoot de kans om een zeer specifieke opleiding te 

volgen aan de Katholieke Universiteit Leuven en zo kwam ook zij in België terecht. 

Momenteel wonen ze in Gent omdat Divya daar aan een hooggekwalificeerde job kon 

geraken, maar ze hopen over een jaar terug te keren naar de V.S.. Ze denken er niet aan om te 

verhuizen naar India, omdat ze hun dochter alle kansen willen bieden in de westerse wereld. 

Ze wonen nu vier jaar in België na hun studies in de V.S., en ook daarvoor woonde Divya al 
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op verschillende plaatsen. Haar familie is afkomstig uit Kerala, waar ze geboren werd, maar 

ze woonde ook lange tijd in Mumbai en andere steden in Maharashtra. 

 

Vervolgens zijn er de zussen Sangita en Parul Satashia. Ze zijn afkomstig uit Gujarat en 

volgden hun echtgenoten naar België in het kader van de Antwerpse diamantsector. Sangita 

Satashia woont hier ondertussen al sinds 1980, maar heeft tussendoor wel ongeveer vijftien 

jaar in India gewoond. Momenteel leidt ze het Indische consulaat in Antwerpen. Haar zus 

Parul, die hier al twintig jaar woont, bestiert haar huishouden en in haar vrije tijd maakt ze een 

klasje Indische kindjes vertrouwd met hun oorspronkelijke cultuur. Zo laat ze hen 

bijvoorbeeld afleveringen zien van de tv-serie over het Mahābhārata, of leest ze hen 

volksverhalen voor. 

 

Hun nichten Manisha Satashia en Yasmina Dhamelia zijn eveneens afkomstig uit Gujarat en 

ook hun echtgenoten werken in de diamantsector. Manisha woont hier pas vijf jaar, maar 

Yasmina al tien. Ze zijn beiden erg begaan met hun Indische achtergrond, maar houden van 

de vrijheid die ze in België genieten. Net als hun nicht Parul houden ze zich voornamelijk 

bezig met het huishouden en hun kinderen. 

 

Een laatste vrouw die toestemde met een interview is Anasuya Patel. Ze woont pas vier jaar in 

Antwerpen en is net als de vier voorgaande vrouwen haar echtgenoot gevolgd vanuit Gujarat. 

In tegenstelling tot de familie Satashia-Dhamelia, komt zij uit een traditionele, conservatieve 

hindoefamilie en moet ze dus erg wennen aan haar nieuwe omgeving. 

 

Dit is dus de groep van elf vrouwen, wiens mening over feminisme en traditie we in de 

volgende twee hoofdstukjes zullen ontdekken. 
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3.2 Wat denkt men over feminisme in India? 

 

Zoals we reeds opmerkten verdween de vrouwenbeweging grotendeels uit het straatbeeld in 

de jaren ’80 toen ze zich begon toe te leggen op individuele hulp. We proberen dan ook te 

achterhalen in hoeverre deze vrouwen nog in contact kwamen met vrouwenorganisaties na 

deze ommezwaai en hoe ze zelf tegenover feminisme staan. 

 

Volgens zeven van de elf vrouwen is de vrouwenbeweging in India praktisch onzichtbaar, 

maar ze hebben soms wel weet van enkele buurtvrouwen die samenkomen om hun problemen 

te bespreken. Voor de meeste onder hen is het vaak ook niet duidelijk wat ‘feminisme’ zou 

moeten inhouden, hoewel enkelen toch een naam kunnen noemen van een belangrijke 

vrouwenorganisatie. Divya wijst er daarnaast op dat ze vroeger regelmatig geconfronteerd 

werd met feministisch straattoneel, bijvoorbeeld over gezinsplanning. Twee vrouwen, 

Yasmeen en Suneet, zijn tot slot wel degelijk in contact gekomen met een vrouwenorganisatie 

en maakten ook duidelijk dat ze graag Indische vrouwen willen vooruithelpen. 

 

Op de vraag of er meer gelijkheid tussen man en vrouw zou moeten komen, waren de 

antwoorden eenduidiger. Zeven vrouwen vinden dat gelijkheid zeker nog uitgebouwd moet 

worden. Naar hun mening worden vrouwen nog steeds kansen ontzegd en zijn zelfs 

hoogopgeleide vrouwen nog veel te onderdanig. De vier anderen daarentegen konden zich wel 

vinden in de traditionele rollenpatronen, mits ze gecombineerd werden met een moderne 

relatie tussen man en vrouw. Opvallend is daarbij dat deze vier wel allemaal blij zijn dat ze 

verlost zijn van de huishoudelijke taken in de woonst van hun schoonouders. Het moet dus 

opgemerkt worden dat hun mening over traditionele rollenpatronen in India min of meer 

vervormd is doordat ze er zelf niet meer in dezelfde mate mee te maken hebben. 

 

Wanneer we vervolgens vragen in hoeverre ze de positie van de vrouw in India willen 

veranderen, antwoorden enkele meer traditionele vrouwen dat de positie van de vrouw in 

India zo slecht nog niet is. Het is weinig verwonderlijk dat dit antwoord komt van Parul en 

Manisha, die dankzij hun rijke echtgenoten voornamelijk vertoeven in betere kringen. De 

overige negen vrouwen zijn het er volmondig over eens dat verandering een absolute 

noodzaak is, want vrouwen worden in zowat alle lagen van de bevolking, zij het in 

verschillende mate en op verschillende manieren, nog altijd onderdrukt. De meesten zijn het 
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er ook over eens dat deze emancipatie (dit woord gebruiken ze er zelf wel niet voor) niet op 

een extreme manier mag gebeuren. Gematigdheid is voor hen troef. 

 

Zowel Meeta als Mina constateren dat er wel al veel veranderd is. Meeta vergelijkt zichzelf 

bijvoorbeeld met haar tien jaar oudere nichten of tantes en beseft dat haar generatie toch beter 

af is. Mina werkte dan weer voor Oxfam in België en merkte dat veel fairtradeprojecten op 

het platteland voor de vrouwen daar werkelijk het verschil maken. 

 

Zowel Yasmina als Divya merken daarnaast op dat vooral bewustzijn ontbreekt bij de 

Indische vrouw. Sensibiliseringscampagnes zouden volgens hen vrouwen niet alleen attent 

moeten maken op hun rechten, ze zouden gelijkheid ook meer aanvaard moeten maken binnen 

de gehele samenleving. Volgens Divya is dit soort onderdanigheid en ongelijkheid veel meer 

inherent aan Noord- dan Zuid-Indische vrouwen. Ze legt uit dat in haar Keralese familie 

eerder matriarchale structuren golden en dat Zuid-Indische vrouwen volgens haar veel 

mondiger zijn wanneer hen onrecht wordt aangedaan. Aangezien we het in dit werk enkel 

hebben over feminisme in Noord- en Centraal-India, kunnen we dit niet afleiden uit het 

voorgaande onderzoek, maar volgens haar was het verschil zeer duidelijk te merken. 

 

Is de vrouwenbeweging dus aanwezig in de Indische samenleving? Volgens deze vrouwen 

niet voor hen die geen hulp nodig hebben. De media-aandacht is beperkt en van publieke 

acties wordt weinig gemerkt. Toch denk ik dat vrouwen met echte problemen hun weg wel 

vinden naar de organisaties of dat ze zich zelf lokaal organiseren met de andere vrouwen van 

de buurt. Sensibilisering blijft echter een noodzaak, opdat vrouwen voor zichzelf zouden 

kunnen opkomen. 

 

Ik zou dit hoofdstuk tot slot graag afluiten met de mening van Pratibha Ray over Indisch 

feminisme: 

 

“Feminist ideology and the women’s liberation movements which came to India from the 

west are not widely spread in India. The ideological impact of the movement is felt by 

intellectuals, writers and educated women in the urban areas. This feeling is not just a 

blind imitation of the west. It is not a transplant but the product of felt needs caused by 

changes going on everywhere with the advance of science and technology. Those are the 

powerful agents of change in modern world. […] Of course men and women are not at 
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par anywhere in a male dominated world. Women have always been second class 

citizens. Now a change is coming from women themselves. But in India, radical feminism 

is not appreciated even by feminist social workers. Why should women consider 

maternity, motherhood and household work as a burden? This is because Indian men 

don’t share in the above affairs. The change should come from men, mentally as well as 

attitudinally.”427 

 

3.3 Wat denkt men over traditie en Draupadī? 

 

In dit tweede hoofdstukje peilen we in hoeverre traditie en het Mahābhārata aanwezig zijn in 

de levens van deze vrouwen. Is religie nog belangrijk voor hen nu ze in een westerse 

maatschappij wonen en hoe kijken ze aan tegen oude epische figuren als Draupadī? 

 

Behalve Meeta, hebben alle andere ondervraagden een hindoeïstische achtergrond en zijn ze 

ook bekend met het Mahābhārata. Voor Sangita, Manisha, Yasmina, Parul en Anasuya is hun 

religie een belangrijke houvast in deze westerse wereld. Het is voor hen een stukje cultuur dat 

ze graag willen doorgeven aan hun kinderen. 

 

Voor Divya daarentegen is het hindoeïsme geen religie, maar eerder een normatief systeem. 

Respect voor oudere mensen en andere waarden die een goed mens van je maken, dat is wat 

ze apprecieert in traditie. Ook Suneet wil haar dochter op die manier opvoeden. Ze wil dat ze 

op de hoogte is van haar cultuur en waarden, maar niet dat ze erdoor gebonden is. 

 

Mina en Yasmeen tenslotte hechten weinig belang aan traditie. Yasmeen kreeg haar openheid 

mee van thuis uit en leeft naar eigen zeggen als een goed, vrij mens. Mina daarentegen had 

een gelovige moeder en werd, naar eigen zeggen, als kind meegezogen in een magische 

wereld. Al snel begon ze zich echter vragen te stellen bij al die gekke gebruiken en de 

dagelijkse momenten van verering vond ze eerder ‘kokeneten spelen met godenpoppen’ dan 

een religieus gebruik. Voor haar heeft het hindoeïsme vandaag dus nog weinig betekenis. 

 

Omdat we er in deze paper van uitgaan dat traditie meer is dan hindoeïstische religieuze 

gebruiken, peilden we ook naar de populariteit van Draupadī. Elk van de tien hindoevrouwen 

                                                 
427 Uit eigen interview met Pratibha Ray 
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en ook Meeta Rosario, kon in grote lijnen schetsen wie Draupadī was. Ze beschouwden haar 

als het hoofdpersonage uit het Mahābhārata, maar in geen geval vergelijkbaar met Sītā. Geen 

enkele vrouw gelooft dat Draupadī kan functioneren als rolmodel zoals Sītā dat doet, daarvoor 

heeft ze een te negatief imago. Het valt immers op dat alle tien de vrouwen Draupadī eerst en 

vooral associëren met de scène in de sabhā waarbij Duḥśāsana haar probeert uit te kleden. 

 

Een tweede begrip dat automatisch met haar verbonden wordt, is polyandrie. Het feit dat 

Draupadī vijf echtgenoten had, lijkt onoverkomelijk voor een status als rolmodel. Divya, 

Sangita en Parul denken dat Draupadī wel een rolmodel kan zijn voor feministes. Haar 

personage ondergaat misschien wel veel vernederingen, maar ze doorstaat ze ook allemaal 

zonder al te veel schade en ze is onafhankelijk en koppig. Divya zelf prefereert Draupadī 

boven Sītā omdat ze het niet eens is met het beeld van zelfopofferende, dociele echtgenote. 

Yasmina merkt daarnaast op dat ze Draupadī heel modern voor haar tijd vindt en dat het 

spijtig is dat deze heldin zo’n negatief imago wordt aangemeten. 

 

Over Pratibha Rays poging om Draupadī van haar kwalijke reputatie af te helpen zijn de 

meningen meer verdeeld. Parul en Anasuya willen het boek liever eerst zelf lezen voor ze er 

een mening over vormen. Voor Suneet en Mina maakt het dan weer niet echt uit in hoeverre 

het Mahābhārata wordt herschreven. Zowel Yasmeen als Rajini wijzen er vervolgens op dat 

mensen uiteindelijk toch zullen teruggrijpen naar het origineel en dat een dergelijke 

herinterpretatie daarnaast geen nieuw fenomeen is. Ook Manisha vindt dat een schrijver recht 

heeft op het creatief interpreteren van oude verhalen. 

 

Volgens Sangita is het aanvaardbaar om de visie van de personages en hun karakter aan te 

passen, zo lang er niet aan het eigenlijke verhaal geraakt wordt. Het Mahābhārata beschouwt 

ze immers als cultureel erfgoed en dat wil ze toch graag een beetje beschermen. Meeta, 

Yasmina en Divya zijn ten slotte niet erg te vinden voor een nieuwe versie van het 

Mahābhārata. Ze vinden dat het Mahābhārata zo al ingewikkeld genoeg is en vrezen dat 

zulke versies verwarring zullen zaaien. Ze prefereren daarom de originele versie. 

 

Zijn religie en traditie dus nog belangrijk voor deze vrouwen? Voor een deel van hen biedt 

religie houvast en een aandenken aan thuis. Andere vrouwen zijn door hun verblijf in een 

westerse maatschappij die band verloren, maar houden vast aan de goede waarden die ze van 

thuis uit hebben meegekregen. Of die nu hindoeïstisch zijn of westers maakt niet zoveel uit. 
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Wat vervolgens opvalt, is dat men minder tolerant staat tegenover Pratibha Rays 

herinterpretatie van het Mahābhārata. Voor de helft van de geïnterviewde vrouwen kan het 

wel door de beugel, maar laaiend enthousiast zijn ze er niet over. Drie anderen zijn er ten 

slotte helemaal niet voor te vinden. 

 

Dat zulke cultureel ingebedde verhalen als het Mahābhārata toch van enig belang blijven 

voor deze vrouwen, merken we niet alleen aan hun houding tegenover het veranderen ervan. 

Slechts twee vrouwen wisten maar heel weinig af van Draupadī, terwijl de overigen toch min 

of meer haar verhaal konden schetsen. Haar negatieve imago blijft haar echter achtervolgen, 

zodat de meesten meteen verwijzen naar Sītā als ik de term’ rolmodel’ laat vallen. Toch zijn 

er enkele vrouwen die haar een zeer sterke vrouw vinden en die suggereren dat ze misschien 

wel als voorbeeld kan dienen voor feministes. Draupadī zal in de directe toekomst 

waarschijnlijk dus nog niet als rolmodel gaan fungeren, maar haar personage is wel duidelijk 

aan een opmars bezig. 
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I Het Mahābhārata is een beroemd Indisch epos dat vermoedelijk ontstond tussen de 6e  eeuw v.C. en de 4e 
eeuw n.C. (Dhand, 2008, p.21.) zie hoofdstuk 2.2 voor meer informatie 
 
II Het zogenaamde pativrat ā-ideaalII doelt op een huwelijk waarbij de vrouw zichzelf compleet wegcijfert ten 
voordele van haar man. Tussen hen ontstond er een nieuwe relatie, met name die van een god en zijn toegewijde 
aanbidster. Monier Williams geeft de volgende vertaling: pativrata = loyalty or fidelity to a husband, pativratā = 
a devoted and virtuous wife (Monier Williams, 2002)-ideaal 
 
III   Satī: a good and virtuous or faithful wife, esp. applied in later use to the faithful wife who burns herself with 
her husband's corpse (Monier Williams, 2002) 
 
IV Sītā was de vrouw van prins Rāma uit het Rāmāyaṇa. Ze volgde hem bij zijn verbanning naar het woud, maar 
werd ontvoerd door de boze demonenkoning Rāvaṇa toen haar echtgenoot niet thuis was. Rāmā redde haar, maar 
geloofde dat haar eerbaarheid geschonden was. Haar kuisheid werd echter bewezen doordat ze eerst de 
brandsstapel overleefde en later in het verhaal verzwolgen werd door Moeder Aarde. (Robinson, 1999,  p.91-92) 
 
V Dalits zijn de zogenaamde onaanraakbaren in de Indische maatschappij. (Encyclopaedia Britannica, Inc, vol. 2, 
2000, p.8) Gandhi pleitte voor sociale gelijkheid en noemde hen dan ook ‘de kinderen van god’ (hari-jan). 
((Encyclopaedia Britannica, Inc, vol. 5, 2000, p.186) 
 
VI Bhagavad Gītā: (Sanskrit: Song of God) one of the greatest Hindu scriptures. It forms part of book VI of the 
Mahābhārata and is written in the form of a dialogue between the warrior prince Arjuna and his friend and 
charioteer Krishna. […] The Bhagavad Gītā broadly considers the nature of ultimate reality. (Merriam-Webster, 
1999 p.125) 
 
VII  Veda: celebrated works which constitute the basis of the first period of the Hindu religion. These works were 
primarily three: the Rig-Veda, the Yajur-Veda, the Sama-Veda. These three works are sometimes called 
collectively ‘trayī’ (threefold knowledge). The oldest of its hymns being assigned by some who rely on certain 
astronomical calculations to a period between 4000 and 2500 B.C. Subsequently a fourth Veda was added called 
the Atharva-Veda. (Monier Williams, 2002) 
 
VIII  1947 is het jaar van de Indische onafhankelijkheid 
 
IX Jana Mason Everett was de schrijfster die de basistheorie omtrent deze eerste golf formuleerde. (Robinson, 
1999, p.11) 
 
XX Soefisme is een vorm van mystiek binnen de islam (Encyclopaedia Britannica, Inc., 2000, vol. 5, p.68) 
 
XI De Moghuls vormden een moslimdynastie die India overheerste vanaf de overwinning van Babur in 1526 in 
Panipat, tot aan de Britse overheersing. (Richards, 1996, p.XV) 
 
XII  Bal Gangadhar Tilak (1856-1920) was een prominent onafhankelijkheidsstrijder uit Maharashtra. 
(Jayapalan, 2000, p.80) 
 
XIII  Mahadev Govind Ranade (1842-1901) uit Maharashtra, was een High Court Judge in Mumbaī en 
invloedrijk hervormer dankzij zijn westerse opvoeding. (Wolpert, 1999, p.57) 
 
XIV  Ram Mohan Roy (1772-1833) was een belangrijk hervormer uit West-Bengalen en tevens de stichter van de 
‘Brāhmo Samāj’.(Jayapalan, 2000, pp.5-8) 
 
XV  Śāstra: body of teaching (in general), scripture, science (Monier Williams, 2002) 
 
XVI  The Brāhmo Samāj  does not accept the authority of the Vedas, has no faith in avatars (incarnations), and 
does not insist on belief in karma (causal effects of past deeds) or rebirth. It discards Hindu rituals and adopts 
some Christian practices in its worship. Influenced by Islām and Christianity, it denounces polytheism, idol 
worship, and the caste system. The society has had considerable success with its programs of social reform. (zie 
ook 1.1.2.1.2) (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/77198/Brahmo-Samaj (15/5) en Merriam-Webster, 
1999, p.142) 
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XVII  Ramabai Ranade leefde van 1862 tot 1924 (Robinson, 1999,  p.56) 
 
XVIII  Anadibai Joshi (1865-1887) uit Pune werd de eerste Indische gediplomeerde dokteres (Jayawardena, 1995, 
p.81) 
 
XIX  Sarala Devi Chaudhurani (1872-1946) uit Calcutta wasde dochter van Swarnakumari Debi en had een 
actief leven dat ze wijdde aan de feministische zaak. (Kumar, 1993, p.39) 
 
XX I.C. Vidyasagar (1820-1891) was een belangrijk hervormer uit Bengalen. (Wolpert, 1999, p.186) 
 
XXI   Parāśara Saṃhitā: Parāśara = author of a well-known code of laws (Monier Williams, 2002) 
 
XXII  Kālī Yuga: an age of the world, long mundane period of years of which there are four: 1. Krita or Satya 2. 
Treta1 3. Dvapara 4. Kali . The first three have already elapsed, while the Kali is that in which we live. The 
duration of each is said to be respectively 1 ,728 ,000 , 1 ,296 ,000 , 864 ,000 and 432 ,000 years of men , the 
descending numbers representing a similar physical and moral deterioration of men in each age. (Monier 
Williams, 2002) 
 
XXIII  Holī: the Hindu spring festival (McGregor, 2005) 
 
XXV  Ahmad Khan (1817-1890) uit Delhi was een jurist, hervormer en auteur. 
(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/10149/Sir-Sayyid-Ahmad-Khan (15/5)) 
 
XXVI  Jyotiba Phule was een uit Maharashtra afkomstige hervormer die leefde van 1827 tot 1890 (Deshpande, 
2007, p.485) 
 
XXVII  Pandita Ramabai (1858-1922) uit Maharashtra was een belangrijke voorstander van vrouwenrechten en 
activisme. (Kumar, 1993, p.26) 
 
XXVIII  Śūdra: a man of the fourth or lowest of the four original classes or castes (whose only business was to 
serve the three higher classes) (Monier Williams, 2002) 
 
XXIX  Rabindranath Tagore (1861-1941) was een groot denker, hervomer, schrijver en poeet, afkomstig uit 
Bangladesh. (Tagore, 2004, p.5) 
 
XXX  Dayanand Sarasvati (1824-1883) uit Gujarat was een belangrijk hervormer en stichter van de Ārya samāj. 
(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/153133/Dayananda-Sarasvati (15/5)) 
 
XXXI  D. Karve (1858-1962) was een sociale hervormer en onderwijskundige, die werd geboren in Sheravali. 
(Encyclopaedia Britannica, Inc, vol.3, 2000, p.198) 
 
XXXII  Svarnakumari Devi (1856-1932) was een hervormingsgezinde, feministische dame uit Bengalen. (Kumar, 
1993, p.38) 
 
XXXIII  Svadeshī: movement to ban importation of foreign goods to India. (mcgregor) 
Deze beweging situeerde zich tussen 1905 en 1908. (Kumar, 1993, p.41) 
 
XXXIV  Annie Besant (1847-1933) was een Britse hervormster en theosofe, die geboren werd in 1847 en 
vervolgens in 1893 verhuisde naar India. Ze ijverde er voor vrouwenrechten en voor onafhankelijkheid voor de 
kolonie. (Kumar, 1993, p.48) 
 
XXXV  Margaret Cousins: “was the founder – secretary of the India Women’s Association” (Kumar, 1993, p.68) 
 
XXXVI  Edward Said,  (1935-2003) was een Palestijns-Amerikaanse academicus die zich ook bezig hield met 
politiek.(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/516540/Edward-Said(16/5)). Zijn belangrijkste werken 
zijn ‘Orientalism’ en ‘Culture and Imperialism’, die beiden handelen over de (post)koloniale relatie tussen Oost 
en West. (Kennedy, 2000, p.1)  
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XXXVII  Bhikaiji Rustomji Cama  (1861-1936) was een prominente revolutionaire die actief was in de Indische 
vrijheidsstrijd en speciaal belang hechtte aan de deelname van vrouwen in de acties tegen het koloniale bewind. 
(Kumar, 1993, p.46-47) 
 
XXXVIII  Khādī is een soort katoenen stof die door de Indische voruwen werd gesponnen. Het was een onderdeel 
van Gandhi’s opstand tegen het koloniale bestuur dat zichzelf een monopolie op de fabricatie van stof had 
toegeëigend.  Het werd een symbool van zelfstandigheid en overwinning. (Arnold, 2001, p.126) 
 
XXXIX  Kamaladevi Chattopadhyaya (1903-1990) was een feministe die deelnam aan internationale conferenties 
en tegelijk ook voorvechtster was van een onafhankelijk India. (Kumar, 1993, p.55) 
 
XL Salt satyāgraha of salt march: major nonviolent protest action in India led by Mohandas K. Gandhi in 
March–April 1930. The march was the first act in an even-larger campaign of civil disobedience. 
(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/885370/Salt-March (24/7)) 
 
XLI  Dharasana is een dorpje in Gujarat. 
 
XLII  Sarojini Naidu (1879-1926) werd in 1879 geboren te Hyderabad als dochter van een hervormingsgezinde 
brahmaan en een kunstzinnige moeder. Een groot deel van haar jonge jaren bracht ze door in Engeland, waar ze 
al vroeg haar feministische en socialistische sympathieën ontwikkelde. Toen ze terugkeerde naar India werd ze 
een voorvechtster van vrouwenrechten en een goede vriendin van mahatma Gandhi. Samen met hem was ze dan 
ook nauw betrokken bij de onafhankelijkheidsstrijd. (Kumar, 1993, p.56) 
 
XLIII  Congressparty: “historically, the largest, most succesfull, and most durable political party in India has 
been the centrist Congress Party. Although the party as it exists today traces its history back to the Indian 
National Congress – which was founded in 1885 and led the fight for independence – repeated splits, 
fragmentation, organizational weakness, and personalization of power have made it a very different entity.”  
(Hardgrave & Kochanek, 2008, p.43) 
 
XLIV  Mahil ā Maṇḍal: ‘vrouwenkring’ (Mcgregor, 2005) 
 
XLV  Indira Gandhi (1917-1984) was de dochter van Jawaharlal Nehru en bekleedde gedurende 16 jaar de post 
van eerste minister in India. (Wolpert p.118). Ze regeerde met ijzeren hand en werd in 1984 vermoord door haar 
Sikh lijfwachten. (Wolpert, 1999, p.152) 
 
XLVI  Ādivāsī: original inhabitant: a member of an indigenous tribe. (Mcgregor, 2005) 
 
XLVII  Green Revolution: “government sponsored and Ford Foundation promoted programme of technological 
development that began in the mid-1960s with the aim of revolutionizing production through the use of 
irrigation, fertilizer and new varieties of seeds.” (Omvedt, 1980, p.58) 
 
XLVIII  De Lal Nishan Party is een communistische partij die enkel in Maharashtra actief is. (Omvedt, 1980, p.60) 
 
XLIX  Tarvinder Kaur  was een 24 jaar oude vrouw die vermoord werd in het huis van haar schoonouders op 17 
mei 1979 in Delhi. (Kishwar, 2008, p.23) 
 
L Strīdhana: women’s portion (Mcgregor, 2005) 
 
LI Bharatiya Janata Party: rechtse, hindoe-nationalistische partij die streeft naar de oprichting van een 
hindoestaat (Bharatiya Janata Party: profile and performance, Door Pratap Chandra Swain p.49) In 1998 vormde 
zij een coalitie samen met 13 andere kleine partijen en zo werd de eerste hindoe-nationalistische regering een 
feit.Zij hielden wel maar 13 maanden stand. (Hardgrave & Kochanek, 2008, p.262) 
 
LII  Rājpūt: member of a loose grouping of Hindu communities equated ritually with the ancient kṣatriyas. 
(Mcgregor, 2005) 
 
LIII  Paṃcāyat: village council consisting of five or more members, village court or arbitrating body (Mcgregor, 
2005) 
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LIV  In 1984 ontsnapte uit de pesticidenfabriek Union Carbide in Bhopal 20 ton Methylisocyanaat. Deze uitermate 
gifitge stof , die zowel geur als kleurloos is, maakte (volgens officiële cijfers) meer dan 4000 dodelijke 
slachtoffers en eiste nog meer gewonden. (Kumar, 1993, p.188) 
 
LV ‘Forum against Sex-Determination and Sex-Preselection’ is een beweging die werd opgericht in 1984 
(Subramaniam, 2006, p.44) 
 
LVI  Sarojini Naidu (1879-1949) was een invloedrijk figuur binnen de Indische vrouwenbeweging én de 
onafhankelijkheidsstrijd. (Robinson, 1999, p.76) 
 
LVII   Sāvitr ī was een zeer toegewijde echtgenote die dankzij haar devotie haar man wist te redden uit de klauwen 
van de Dood, Yama. (Encyclopaedia Britannica, Inc, vol.3, 2000, p.324) 
 
LVIII  Gārgī was een wijze vrouw die als ascete rondttrok en er niet voor terugdeinsde om mannen die zogenaamd 
‘het licht hadden gezien’ op hun plaats te zetten. Zij is gekend om haar kritische vragen en doorzicht. (Robinson, 
1999, p.93) 
 
LIX  Rameshvari Nehru (1886-1966) was een feministe en sociaal werkster uit Lahore (Srivastava, 2006, p.34) 
 
LX Kapil Kapoor  is Professor of English and Sanskrit, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. (Chandrakala, 
2002, p.408) 
 
LXI  Pushpa Tiwari teaches in the department of ancient history, Culture and Archeology, University of 
Allahabad. (Chandrakala, 2002, p.409) 
 
LXII  Jasbir Jain is presently Director of IRIS and Emeritus Fellow, University of Rajasthan. (Chandrakala, 2002, 
p.408) 
 
LXIII  Ayodhya is een stad in Uttar Pradesh, Noord – India. 
 
LXIV  The years 1636 to 1954 were the heyday of a hugely influential radical cultural movement that spanned 
several regions and languages across India (as well as the region that became Pakistan). Represented by, though 
not restricted to, the formation of the All-India Progressive Writer’s Association (PWA) in 1936 […], this 
movement was closely linked to debates over decolonisation and the nature of the post-colonial nation state that 
was to come into being. Founded by a diverse group of writers, both established and upcoming, who shared the 
conviction that art, literature and film could help shape and transform the nascent nation state in progressive 
directions, the PWA reinvigorated cultural production and debates in various media, including dance and film. 
[…] almost no contemporaneous Indian writer in any language, including English, would remain unaffected by 
its reach. (Gopal, 2005, p.1-2) 
 
LXV  Śankarācārya:  Hooggeplaatst geleerde, lett: śankar = bijnaam Śiva en ācārya = spiritueel leraar (Mcgregor, 
2005) 
 
LXVI  Svayaṃvara: letterlijk ‘zelfkeuze’, groot feest waarbij een dochter zelf haar echtgenoot koos, meestal 
d.m.v. een wedstrijd (Monier Williams, 2002) 
 
LXVII   Sabhā: assembly, meeting, public audience or place for public meetings (Monier Williams, 2002) 
 
LXVIII  Adharma: unrighteousness, injustice, irreligion, demerit, guilt (Monier Williams, 2002) 
 
LXIX  Sakha: friend, companion (Monier Williams, 2002) 
 
LXX  Dharma: ordinance, law, practice, customary observance or prescribed conduct, duty, justice, virtue (Monier 
Williams, 2002) 
 
LXXILXXI  Sakhī: female friend or companion, a woman's confidante (Monier Williams, 2002) 
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Besluit 

 

 

Meer dan een kwarteeuw geleden zag een bijzonder personage het levenslicht. In een vorig 

leven was zij koningin Draupadī uit het Mahābhārata, nu luidde haar naam Yajñasenī. Ze 

ontsproot uit de pen van Pratibha Ray, een schrijfster met een voorliefde voor atypische 

karakters, die besloten had dat de wereld lang genoeg in onmin had geleefd met dit prachtige 

personage. 

 

In haar boek Yajñasenī doet Pratibha Ray een beroep op de dichterlijke vrijheid om een 

eeuwenoud karakter uit het imposante Mahābhārata, te laten evolueren naar een moderne en 

zelfbewuste vrouw. Zo kreeg Draupadī opeens een nieuw doel, een herkansing als het ware, in 

onze hedendaagse maatschappij. 

 

Toch berust het bestaan van dit wonderlijke personage op meer dan louter toeval en de 

verbeeldingskracht van één vrouw. Ze heeft haar wortels in een eeuwenlange geschiedenis en 

ontspringt uit een wonderbaarlijke versmelting van Indisch feminisme, traditie en literatuur. 

Deze drie pijlers moeten Pratibha Ray, al dan niet bewust, hebben beïnvloed toen Yajñasenī in 

haar geest vorm aannam. Ze creëren het kader rond Draupadī’s verhaal; ze zijn het perspectief 

dat haar personage diepgang biedt; ze zijn de lichtinval die haar ware gelaat ontsluiert. 

 

Het eerste deel van haar verhaal voert ons terug naar het einde van de 19e eeuw, tijdens de 

Britse overheersing. Rond deze tijd vatten verwesterde Indische hervormers zoals Ram 

Mohan Roy hun strijd aan tegen sociaal onrecht. Ze veroordeelden satī en eisten onderwijs 

voor vrouwen, maar tegelijkertijd vergaten ze de begunstigden van al die hervormingen te 

betrekken bij hun acties. 

 

Het duurde uiteindelijk tot aan de onafhankelijkheidsstrijd voor er volwaardige 

vrouwenorganisaties ontstonden. Volgens velen speelde Gandhi een belangrijke rol in deze 

ontwikkeling, aangezien hij vrouwen aanmoedigde om deel te nemen aan het verzet, onder 

meer door het spinnen van khādī. Toch moet dit standpunt genuanceerd worden, want 

Gandhi’s visie op man-vrouwrelaties valt immers allesbehalve revolutionair te noemen. Hij 
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benadrukte dat gelijkheid tussen beide geslachten onvoorwaardelijk nagestreefd moet worden, 

maar hij wees er ook op dat er nu eenmaal biologische verschillen bestaan die aanleiding 

geven tot een zeker rollenpatroon.  

 

Vooral in hun rol als moeders waren vrouwen voor Gandhi cruciaal. Enkel zij konden hun 

kinderen in de geest van de onafhankelijkheid opvoeden, zodat er een nieuwe generatie 

strijdbare burgers zou ontstaan. Als echtgenotes konden ze hun man overtuigen om deel te 

nemen aan de opstand tegen het koloniale bestuur en als vaardige huisvrouwen steunden ze de 

strijd van achter hun spinnewielen. Dichtte Gandhi vrouwen dus onconventionele rollen toe? 

Neen, maar dankzij hem kwamen ze wel massaal uit hun besloten, huishoudelijke sfeer toen 

hij eenmaal uitgemaakt had dat ze ook volwaardige deelneemsters waren aan de strijd 

buitenshuis.  

 

Gandhi maakte het maatschappelijk acceptabel voor vrouwen om in het openbaar hun 

ongenoegen te uiten en zette daarmee de deur op een kier voor de vrouwenbeweging. De vele 

organisaties die vanaf dan uit de grond gestampt werden en de effectieve problemen 

aankaartten, waren echter enkel en alleen toe te schrijven aan de ondernemingszin van de 

vrouwen zelf. Niet alleen schoten de verenigingen als paddenstoelen uit de grond, ook het 

ledenaantal floreerde. De enkele, moedige vrouwen van daarvoor die een plaatsje moesten 

zien te veroveren binnen een nadrukkelijk mannelijke hervormingsbeweging, werden nu 

overschaduwd door nationale organisaties zoals de AIWC, die konden terugvallen op een 

aanhang met ongekende proporties. 

 

Toch bracht de onafhankelijkheid waar men zo reikhalzend naar had uitgekeken, niet de 

verhoopte veranderingen. Hoewel de vrouwenbeweging nu nauw kon samenwerken met het 

nieuwe staatsapparaat en dus de kans had om essentiële zaken grondig aan te pakken, 

gebeurde er weinig. Institutionalisering had de beweging in haar greep, waardoor die het 

contact met de gewone vrouw begon te verliezen. Bovendien functioneerden de nieuwe 

welfare boards en Mahilā Maṇḍals, die opgericht waren met het oog op een verbetering van 

het algemeen welzijn, ook al niet naar behoren. Wat de situatie ten slotte volledig uitzichtloos 

maakte, was de absolute apathie die heerste tegenover feminiene kwesties. 

 

Pas aan het einde van de jaren ’70 waaide er een nieuwe wind doorheen het feministische 

landschap. Het rapport Towards Equality had in 1975 duidelijk aangegeven dat de 
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levensomstandigheden van vrouwen niet alleen onveranderd, maar zelfs verslechterd waren. 

Dit nieuws opende vele ogen en de heersende gelatenheid sloeg meteen om in een vernieuwd 

enthousiasme voor de ‘feministische zaak’. Hoe zeer dit enthousiasme de vrouwenbeweging 

ook de ademruimte verschafte die het nodig had, het moest voorlopig getemperd worden. 

 

De noodtoestand die dankzij Indira Gandhi van kracht was tussen ‘75 en ‘77 vormde immers 

een uitermate negatief interludium in een periode die verder zo onmiskenbaar positief was 

voor de vrouwenbeweging. Pas aan het einde van de jaren ’70 kon men daarom spreken van 

een volwaardige heropleving van het feminisme in India. De oude, geïnstitutionaliseerde 

beweging werd opgevolgd door dynamische, nieuwe organisaties die zich autonoom gingen 

profileren. Tegelijkertijd ging men handig gebruik maken van de steeds invloedrijkere media 

bij het voeren van campagnes over onder meer huiselijk geweld, verkrachting en 

bruidsschatten. Het gevolg was dat het feministische gedachtegoed steeds beter zijn weg vond 

naar rurale gemeenschappen, al was dit niet overal in dezelfde mate het geval. 

 

De jaren ’80, die verrezen uit het enthousiasme van de late seventies, konden zich geen 

mooiere start gewenst hebben. De vrouwenbeweging bulkte van het zelfvertrouwen en ging 

als gevolg daarvan haar campagnetechnieken herevalueren. Zo besloot men de publieke 

demonstraties te vervangen door meer individuele hulp in gespecialiseerde centra en pleitte 

men voor een traditioneler feministisch discours, ter vervanging van westerse theorievorming. 

De uitdrukking ‘back to the roots’ is hier zeker op zijn plaats, want in de zoektocht naar 

rolmodellen ging men zelfs terug tot in de vedische periode. Deze terugkeer naar traditie ging 

echter gepaard met heel wat nieuwe accenten. Het valt bijvoorbeeld op dat de personages die 

als ideaal gingen dienen sterkere en meer zelfbewuste vrouwen waren dan voordien. In 

diezelfde periode begon de vrouwenbeweging zichzelf daarnaast ook een positiever imago 

aan te meten. Het zusterschap tussen de leden van de organisaties werd benadrukt en men 

moedigde hen aan om de eigen persoonlijkheid te ontplooien via allerhande kunstvormen.  

 

Het is hier dat Yajñasenī in beeld komt. Zij is een uitstekend voorbeeld van de keuze om terug 

te keren naar een traditioneler discours en illustreert meteen ook het type vrouw dat nu als 

rolmodel ging dienen. Als zelfbewuste doch bescheiden hoofdpersonage uit één van India’s 

oudste epen, is zij gekend in alle lagen van de bevolking en kan haar verhaal gebruikt worden 

om te sensibiliseren en om een feministische boodschap over te brengen. Dit is dan ook 

precies wat Pratibha Ray doet. Allerhande thema’s, zoals verkrachting, huwelijk, onderwijs, 
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politieke inspraak en de omgang met traditie passeren de revue in haar boek. Op die manier 

introduceert ze aan de lezer enkele ideeën die het bestaan van vrouwen in India zouden 

moeten vergemakkelijken, zonder dat daarbij extreme aanpassingen worden gedaan aan het 

origineel.  

 

Het zelfvertrouwen dat in de jaren ’80 leefde in feministische kringen, vinden we eveneens 

terug bij Pratibha Ray. De herinterpretatie van een dergelijk imposant en befaamd epos als het 

Mahābhārata, vergt niet alleen heel wat moed, maar ook zelfverzekerdheid. Dit 

zelfvertrouwen werd evenwel ondersteund door een tweede trend binnen de toenmalige 

vrouwenbeweging. Kunstzinnige zelfontplooiing werd op dat moment immers duchtig 

aangemoedigd en zeker ook op literair vlak. Heel wat vrouwen die zich aangesproken 

voelden, namen de pen ter hand en versterkten op die manier de gelederen bij vrouwelijke 

auteurs als nieuwe debutanten.  Hoewel Pratibha Ray van thuis uit gestimuleerd werd om te 

schrijven, moet dit feit wel een steun in de rug geweest zijn voor jonge schrijfsters zoals zij. 

Het is dan ook geen toeval dat Draupadī heruitgevonden werd in deze context. 

 

Zo succesvol als ze waren begonnen, zo vernietigend eindigden de jaren ’80. Aangezien de 

vrouwenbeweging ervoor had gekozen om zich meer in de anonimiteit terug te trekken, weg 

van de media die hun demonstraties en acties voorheen zo vaak versloegen, verminderde hun 

zichtbaarheid in de maatschappij meteen. Uit het oog, is uit het het hart en al snel boette de 

vrouwenbeweging in aan populariteit. 

 

De populariteit verdween als sneeuw voor de zon, maar dat was zeker niet het geval met de 

oppositie. Het feminisme moest steeds meer kritiek verdragen van hindoe-nationalistische 

groeperingen die in de jaren ‘80 aan macht begonnen te winnen. Niet alleen het rechtse kamp, 

maar evengoed andere zijden van de maatschappij hekelden de zogenaamde verwestering die 

de vrouwenbeweging zou domineren en die de oorzaak zou zijn van een gebrek aan respect 

voor traditie. Ook Pratibha Ray heeft bijgevolg kritiek moeten slikken op haar werk, dat voor 

orthodoxe groeperingen uiteraard niet door de beugel kon. Daarenboven was de 

vrouwenbeweging nu zo openlijk verplinterd dat zij geen eenduidig antwoord meer kon 

bieden op de vele aanvallen. Terwijl voorheen breuklijnen rond politieke of culturele kwesties 

binnen de organisaties genegeerd of verdoezeld werden, opteerde men nu voor een massale 

fragmentering. 
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De campagnes uit de late jaren ’80 en begin jaren ’90, illustreren hoezeer de 

vrouwenorganisaties aan de verliezende hand waren. Vooral de nieuwe acties rond satī tonen 

aan dat de versplinterde beweging machteloos stond tegenover een vijand als de orthodoxe 

hindoe-elite. Deze neerwaartse evolutie zette zich bovendien voort in de jaren ’90 en 2000, 

toen duidelijk werd dat de Indische vrouwenbeweging de trein van de modernisering gemist 

had. India’s economie bloeide op, de maatschappij veranderde in sneltempo … en de 

vrouwenbeweging bleef een beetje verweesd achter.  

 

Hun omgang met fenomenen als globalisering en NGO’s, toont aan dat het voor vele 

organisaties moeilijk is om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Toch zijn er ook veel 

projecten die juist profiteren van de positieve kanten aan modernisering, onder meer dankzij 

een vlotte samenwerking tussen vrouwenorganisaties en diezelfde NGO’s. Dat 

vrouwenbeweging hoe dan ook niet verdwenen is uit de Indische maatschappij, bewijst ook 

de slag die ze recent nog binnenhaalden. De Women’s Reservation Bill, die plaatsen opeist 

voor vrouwen in overheidsinstellingen, werd in 2010 immers goedgekeurd door het 

parlement. 

 

Het mag dus duidelijk zijn dat Pratibha Rays Draupadī rust op een indrukwekkende 

feministische traditie en dat zij een echt kind is van de Indische eighties. De manier waarop 

Ray in haar boek omgaat met traditie en Draupadī’s uitspraken over feministische thema’s, 

zijn uitstekende voorbeelden van de toenmalige houding binnen de vrouwenbeweging. Het is 

belangrijk om op te merken dat die beweging op dat moment al een hele geschiedenis achter 

zich had en daar uiteraard ook door gedefinieerd werd. Het zijn de vele schakeltjes in een 

ingewikkeld, historisch proces, die het uiteindelijke product bepalen. 

 

Er is echter meer nodig om Yajñasenī ten volle te begrijpen dan inzicht in de feministische 

geschiedenis van India. Het tweede deel van haar verhaal gaat daarom over de dialectische en 

vaak ook paradoxale relatie tussen traditie en feminisme. 

 

Ook ditmaal keren we terug naar de Britse periode om het prille begin van deze relatie te 

beschrijven. De koloniale overheid wenste dat de nieuwe wetten die onder haar gezag 

opgesteld werden, in overeenstemming waren met de plaatselijke traditie. Ze deden dit niet uit 

sympathie met de lokale cultuur, maar, puur pragmatisch, om te verkomen dat er opstand zou 

uitbreken onder de bevolking. De Britten namen dan ook hun toevlucht tot de orthodoxe 
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brahmaanse elite, die zij als de autoriteit ter zake beschouwden, om bij hen advies in te 

winnen over wat door de beugel kon, en wat niet. Veel wetten waren daardoor gebaseerd op 

een zeer rigide interpretatie van de hindoetraditie en dat kwam de bevolking niet altijd ten 

goede. 

 

Aan het einde van de 19e eeuw stonden de sociale hervormers echter klaar om het gelijk van 

deze religieuze autoriteiten te betwisten. Het verbod op hertrouw bijvoorbeeld werd volgens 

de orthodoxe elite letterlijk bevolen in de oude geschriften, maar daar waren de hervormers 

het niet mee eens. Hoewel ze zeer verwesterd waren, hadden ze toch een grondige kennis van 

hindoetradities en I.C. Vidyasagar toonde dan ook aan op basis van de Parāśara Samhitā, dat 

hertrouw helemaal niet verboden werd. Het mag dus duidelijk zijn dat de relatie tussen 

vrouwenrechten en traditie erg dubbelzinnig was. Zowel voor- als tegenstanders bedienden 

zich vlot van argumenten uit dezelfde bronnen en dus werd de zaak vaak erg troebel. 

 

In de aanloop naar de onafhankelijkheid, toen de vrouwenbeweging een groter sociaal 

draagvlak had gevonden, begonnen steeds meer vrouwen zich te mengen in het debat. Kon 

traditie de feministische zaak dienen of was het te rigide en patriarchaal om van enig nut te 

zijn? De meningen waren verdeeld, maar het is belangrijk om op te merken dat er ook toen al 

stemmen opgingen die, net als Pratibha Ray zoveel decennia later, vonden dat traditie flexibel 

genoeg was om voor de feministische kar te worden gespannen. 

 

Een van de opmerkelijkste exponenten van die stroming was de groep vrouwen die het 

Gouden Tijdconcept hanteerden. Sarojini Naidu en Annie Besant, beiden vrouwen die nauw 

betrokken waren bij de onafhankelijkheidsstrijd, verwezen in hun toespraken en pamfletten 

meermaals naar deze lang vervlogen periode, toen vrouwen nog respect en onafhankelijkheid 

genoten. Verschillende bewonderenswaardige vrouwen uit de Veda’s en epen werden daarom 

vanonder het stof gehaald als nieuwe rolmodellen. Om deze personages zo goed mogelijk aan 

te passen aan de feministische noden van die tijd, werden ze vaak volledig uit hun context 

gehaald. Het was dan ook meer regel dan uitzondering om deze rolmodellen een ware 

transformatie te laten ondergaan, vooraleer ze effectief gebruikt werden. Bijgevolg waren de 

idealen die vele vrouwen voorgeschoteld kregen, menigmaal vervormd en gebaseerd op zeer 

selectieve informatie. Dat de waarheid op deze manier geweld werd aangedaan, was bijzaak 

voor vrouwen als Naidu en Besant. Het doel heiligde in dit geval de middelen. 
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Ook Draupadī onderging een make-over onder hun handen. Haar polyandrische huwelijk en 

de vele vernederingen die ze had ondergaan werden zo min mogelijk aangekaart, terwijl haar 

krachtige persoonlijkheid en wijsheid extra in de verf werden gezet. Aldus ontdaan van alle 

negatieve eigenschappen, kreeg ze een plaatsje in de erelijst, naast Sītā, Sāvitrī en zovele 

anderen. 

 

Dankzij deze aanpak versterkte de vrouwenbeweging haar band met het gewone volk. 

Westerse theorieën veroorzaakten immers wantrouwen bij vele vrouwen, terwijl eeuwenoude 

verhalen juist vertrouwen inboezemden. Dit inzicht leefde ook voort in de latere 

vrouwenbeweging van na de heropleving in de jaren ’70. Doordat de organisaties in deze 

periode nog verdeelder waren dan ooit, werd ook het debat over de zin of onzin van traditie 

vuriger gevoerd dan anders. 

 

In meer elitaire kringen overheerste een voorkeur voor westerse theorievorming. Volgens hen 

was het hindoeïsme zo intrinsiek patriarchaal en verstard, dat het beter was om er meteen 

komaf mee te maken. Zij namen hun toevlucht tot het liberalisme, het marxisme, en soms ook 

het boeddhisme. Andere organisaties, die meer tussen het volk stonden, zagen echter wel 

voordeel in het gebruik van traditie als campagnemiddel. Eenvoudigere mensen begrepen de 

boodschap immers veel beter wanneer die in hun eigen taal werd overgebracht. Vele 

invloedrijke feministes vandaag, steunen dit standpunt. Madhu Kishwar, bijvoorbeeld, zei er 

het volgende over: 

 

“Our cultural traditions have tremendous potential within them to combat reactionary and anti-

women ideas, if we can identify their points of strength and use them creatively. The rejection of the 

harmful is then made much easier than attempts to overthrow traditions totally or to attack them 

arrogantly from outside, as most of us Westernized modernists tend to do, since we have been 

completely alienated from our own culture and the people who hold it dear.”428 

 

Ook Pratibha Ray moet dit begrepen hebben. In haar boek laat ze Draupadī duidelijk enkele 

feministische standpunten innemen, zonder dat de ziel van het verhaal daarbij aangetast raakt 

Ze respecteert traditie, maar deinst er ook niet voor terug om de vrouwonvriendelijke aspecten 

ervan zonder gewetensbezwaren aan de kant te schuiven. De subtiliteit waarmee ze dit doet, 

vormt de kracht van het boek. Net als Sarojini Naidu en Annie Besant, kiest Pratibha Ray 

                                                 
428 Kishwar geciteerd in Robinson, 1999,  p.165 
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voor een personage uit de epen als rolmodel en toont ze aan dat vrouwen toen heel wat meer 

respect en vrijheid genoten dan nu het geval is. Dat ze daarbij bepaalde 

karaktereigenschappen, details of personages verandert, is weinig van belang. 

 

Traditie kan in het voordeel van de vrouwenbeweging omgebogen worden, maar ze kan ook 

in haar nadeel werken. Toen rechts-nationalistische hindoebewegingen zoals de BJP eenmaal 

begrepen hadden dat vrouwen een belangrijk onderdeel van hun kiezers uitmaakten, 

ontwikkelden zij een heel eigen soort vrouwenbeweging binnen hun rangen, die vandaag 

talloze leden telt. 

 

Deze rechtse vrouwenorganisaties houden hun aanhangsters een ideaalbeeld voor dat nog 

bezwaarlijk feministisch genoemd kan worden, aangezien zij geacht worden de hindoe-

nationalistische strijd te steunen als vaardige huisvrouwen en gedweeë echtgenotes. Toch zijn 

er veel vrouwen in deze organisaties die dit ideaalbeeld negeren en vrijuit deelnemen aan 

openbare demonstraties. De leidsters van deze rechtse vrouwenbeweging zijn daarenboven 

een dergelijke vrijheid gewoon, dat ook zij er niet aan twijfelen om terug te keren naar de 

beslotenheid van hun huishouden. Het gevolg is dat er een zeer tegenstrijdige situatie ontstaat, 

die door de moederorganisaties gedoogd wordt zolang hun vertakkingen de juiste koers 

blijven varen. 

 

Toeval is, dat Draupadī ook door hen wordt aangewend als voorbeeld. Zij demonstreert 

immers hoezeer een vrouw beschermd moet worden door een echtgenoot, omdat ze anders het 

slachtoffer kan worden van verschrikkelijke vernederingen. Het verschil met Pratibha Rays 

Yajñasenī kan niet groter zijn. Haar hoofdpersonage is er juist een die voor zichzelf opkomt 

en die dankzij haar grote wijsheid en rechtvaardigheid altijd de bovenhand haalt. 

 

Het mag dus blijken dat de vrouwenbeweging een ingewikkelde relatie heeft met traditie. 

Enerzijds is het een vijand die hen opzadelde met talloze verboden en vrouwonvriendelijke 

gebruiken zoals satī, anderzijds is het een medestander die hen prachtige rolmodellen 

opbracht en dienst leverde als krachtig wapen bij de sensibilisering van de bevolking. 

 

We merken dat Pratibha Ray ervoor heeft gekozen om het vijandige aspect uit traditie te 

verwijderen, opdat ze het optimaal kon gebruiken voor haar eigen doeleinden. Met haar 

moderne interpretatie van een eeuwenoud verhaal, vervoegt ze dan ook het lijstje mannen en 
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vrouwen die sinds het einde van de 19e eeuw hebben geloofd in een vrouwvriendelijke 

hindoeïstische traditie. Deze mensen, hun gedachtegoed en acties vormen de tweede pijler 

waarop Yajñasenī rust. 

 

Tot slot rest ons nog de derde pijler. Naast feministe en traditioneel rolmodel, is zij immers 

ook vooral een literair personage. Het is echter apert onjuist om als vanzelf te concluderen dat 

Yajñasenī deel uitmaakt van een feministische literaire traditie. In India liggen de zaken 

namelijk heel wat ingewikkelder. De eerste moeilijkheid situeert zich bij de vrouwelijke 

auteurs, die zich vaak distantiëren van het etiket ‘feministisch schrijfster’ omdat ze het een 

verwesterd en beperkend begrip vinden. Ook Pratibha Ray weigert dit label en noemt zichzelf 

liever ‘humaniste’, wat volgens haar feminisme niet noodzakelijk hoeft uit te sluiten.  

 

Een tweede probleem situeert zich op methodologisch vlak. Verschillende werken over 

feministische literatuur in India behandelen slechts enkele auteurs en hun boeken. 

Beschrijvingen van iets wat als een stroming betiteld zou kunnen worden, zijn eens zo 

schaars. Veel van die boeken hanteren daarenboven de term ‘women writing’ en laten dus 

opzettelijk het feministische aspect weg. Het is bijgevolg moeilijk om te spreken van een 

academisch onderbouwde ‘feministische literatuurtak’, omdat zowel de schrijfsters als de 

academici zich een zekere terughoudendheid aanmeten. Het is evenwel niet onmogelijk, 

mochten we de term ‘feministisch’ vervangen door ‘feminien’. India kan zich immers 

beroemen op een lange traditie van vrouwelijke auteurs, zowel op het gebied van 

egodocumenten, poëzie als proza. 

 

Op inhoudelijk vlak werden en worden schrijfsters vaak beïnvloed door wat er zich in hun 

omgeving afspeelt. Op macroniveau gaat het dan bijvoorbeeld over de 

onafhankelijkheidsstrijd of de opkomst van het experimentalisme, maar ook op microniveau 

kunnen zich diepe indrukken vormen. Zaken die op het eerste zicht futiel lijken, zoals 

jeugdervaringen of familieruzies, kunnen zulk een impact hebben dat ze alsnog de basis gaan 

vormen voor een roman of gedicht. Als gevolg hiervan komt de gewone vrouw, haar psyche, 

haar leefwereld en alles wat daarbij komt kijken in de schijnwerpers te staan en dat is volgens 

mij waar het precies om draait in ‘feminiene literatuur’.  

 

De kritiek dat vrouwen zich te zeer beperken tot de realistische schrijfstijl is voor de hand 

liggend, maar onjuist. Realisme is immers een te veralgemenende naam voor een stijl 
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waarbinnen verschillende subtypes onderscheiden kunnen worden, bijvoorbeeld het kritische 

realisme. 

 

Pratibha Ray en haar atypische vertelling over een epische koningin past ogenschijnlijk niet in 

dit realistische rijtje. Draupadī is immers allesbehalve een gewone vrouw en ze leeft 

bovendien in een wereld waar goden, mensen en bovenwereldse wezens volop figureren. 

Toch kunnen we Draupadī plaatsen binnen het feminiene kader. Zij strijdt immers niet alleen 

openlijk voor vrouwenrechten, dankzij Pratibha Rays doortastende aanpak wordt ze ook een 

zeer menselijke, getormenteerde vrouw waarin we onszelf kunnen herkennen. 

Een van de vele kritieken over dit boek vat het als volgt samen: 

 

“Pratibha Ray has written a brilliant novel around the fascinating character of Draupadi. In the 

novel, Draupadi not only remains anchored in the epic but also rises out of its pages to become our 

contemporary and extremely relevant to our times.”429 

 

Hoewel Draupadī oorspronkelijk dus weinig aanleg tot realisme vertoonde, onderging ze een 

volledige transformatie onder de handen van Pratibha Ray. Haar emoties, gedachten en 

reacties zorgen ervoor dat ze haar verhevenheid kwijtraakt en dat ze onze gelijke wordt. Niet 

alleen haar personage past daarom binnen het literaire kader dat we geschetst hebben, ook de 

schrijfster zelf maakt deel uit van een grote groep vrouwen die gebruik maakten en maken van 

literatuur om problemen in hun leefwereld aan te kaarten. De feminiene literatuur is daarom 

het laatste puzzelstukje dat Yajñasenī’s beeld compleet maakt. 

 

Naarmate Draupadī’s verhaal vorderde, hebben we gemerkt hoe literatuur, feminisme en 

traditie zich als jonge twijgen in elkaar verstrengelden. Uit één van hun knoppen ontlook de 

koningin wiens geschiedenis we hier ontraadseld hebben. Nu valt echter het doek over 

Draupadī. 

 

Haar verhaal heeft ons geleid naar vervlogen tijden waar historische figuren en gebeurtenissen 

de ontwikkeling bepaalden van het Indische feminisme. Het loodste ons doorheen woelige 

jaren, succesverhalen en tragische ontknopingen zodat we het beeld van de hedendaagse 

vrouwenbeweging leerden begrijpen en naar waarde leerden schatten. De sluimerende 

spanning tussen traditie en moderniteit vormde daarbij het decor waartegen Draupadī’s 

                                                 
429 http://www.pratibharay.org/Reviews/ (23/07) 
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levensverhaal zich ontvouwde; het literaire feminisme was de taal waarin zij zich uitdrukte. 

Nu haar geschiedenis ten einde komt, rest ons slechts de hoop dat haar personage dankzij de 

liefdevolle behandeling van Pratibha Ray eindelijk de erkenning krijgt, die ze al zo lang moest 

ontberen. En, wie weet… inspireert haar krachtige en zelfbewuste houding op een dag wel 

een andere vrouw om, ondanks alle beproevingen, op te staan tegen een onrechtvaardige 

wereld.
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Tabel over verkrachting in India (1986 – 1988) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figuur 1: Verkrachting in India tussen 1986 en 1988 (Kumar, 1993, p.127) 
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Bijlage 2: Gender Statistics Kerala 
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Bijlage 3: Gender Statistics Orissa 
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Bijlage 4: Madhu Kishwars blog 
 

I. Why I do not Call Myself a Feminist430 

 

“I have a horror of all isms, especially when they are attached to proper names.” 

M.K. Gandhi, Collected Works, March 123, 1940, Vol. LXXI, p.323 

Ideologies can play an important role in uniting people to bring about and hasten social change; in 

providing inspirational symbols for an organized expression of discontent; and in helping make 

individual struggles collective. Today, when I refuse to be labeled a feminist, it is not because I 

prefer to be identified by some other “ism”. It is because I find the currently dominant ideologies 

inadequate, and even harmful. 

Time-Specific Isms 

 

A distinction must first be made between two different kinds of ideologies which operate in 

political theory and practice. The first kind of ideology evolves under the pressure of the specific 

challenges in a given society at a particular point of time. Often, it comes to be identified with the 

name of a particular thinker or political leader, such as the ideologies of Marxism, Leninism, and 

Maoism. However, when the movement dies down, or once it achieves some of its immediate aims, 

and usually after the leader’s death, the ism ossifies. It is then used more as a ritual chant, reduced 

to a set of deadening formulae by its votaries to justify their own actions, though these may or may 

not be logical outcomes of the original ideology. A good example is the manner in which the Indian 

Communists defined their relationship of hostility to the Mahatma Gandhi led freedom movement, 

attacking Gandhi and his colleagues with the vocabulary and critique borrowed wholesale from 

Marx, Lenin and Stalin fighting a totally different set of opponents. 

My problem with this kind of ism is that while in its origination it may play an important role in a 

creative upsurge of ideas and action, it becomes moribund once it is institutionalized at a later point 

as the final truth and then applied in changed circumstances. What may have been a very creative 

idea or strategy in the course of a movement, as enunciated by its leaders in response to the 

immediate situation, becomes a bizarre parody when used in a completely changed context. 
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Another effect of such ossification of an ideology is that it furthers the common tendency to 

approach reality with a preconception of what it should be, and to justify one’s own actions on that 

basis, by manipulating the ideological jargon. For instance, the section of Marxist-Leninists which 

used to lend support to the politics of the terrorist brigades inspired by Bhindrawala in Punjab 

justified their approach on the grounds that this was a class struggle of poor and middle class 

peasantry against the kulak farmers represented by the Akalis.  

Likewise, Marxists who opposed the Bhindrawala type of politics dismissed the urgent significance 

of the ethnic and political strife in Punjab and considered it merely as a sign of “false” 

consciousness which was being promoted to destroy the potential of real class struggle. Similarly, 

some of those leftists who wish to climb on the bandwagon of the new peasant movements are 

trying to bestow Marxist credentials on these movements, portraying them as anti-capitalist even 

though these movements make no such claim. There is little attempt made to grapple with these 

movements on their own terms. 

It is also apparent that isms which are founded by individuals who defined certain tenets in 

response to a specific situation in a particular society at a particular time - like Marxism-Leninism 

and Maoism - are in crucial ways both time-specific and culture-specific. While certain elements of 

these isms may be relevant at other times and places, while they may provide inspiration or one 

may learn much from them, applying them as formulae in other societies at different points in time 

most often proves counterproductive. 

 

Culture-Specific Isms 

 

The second kind of ism does not arise from one movement or one individual leader or thinker, but 

often pervades many different movements in the form of a structuring idea or tendency. Some 

examples of this second kind of ism are anarchism, humanism and feminism. Feminism was an 

outgrowth of eighteenth century humanist thought in Europe and the USA, reinforced by thinkers 

from many other schools of thought, such as utilitarianism and Marxism. This second type of ism 

may not be as time-specific as the first, but it is as culture-specific. 

As I mentioned at the start, though I stand committed to pro-women politics, I resist the label of 

feminism because of its over-close association with the western women’s movement. I have no 

quarrel with western feminist movements in their own context, and feel strengthened by the 
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existence of women’s movements in western as in eastern countries. Manushi has received a lot of 

love and support from all over the world from women who take pride in their feminist ideology and 

solidarity and there are many feminists in India whose work and ideas I respect. 

However, given our situation today, where the general flow of ideas and of labels is one way, from 

West to East; in this overall context of a highly imbalanced power relation, feminism, as 

appropriated and defined by the West, has too often become a tool of cultural imperialism. The 

definitions, the terminology, the assumptions, even the issues, the forms of struggle and institutions 

are exported from West to East, and too often we are expected to be the echo of what are assumed 

to be more advanced women’s movements in the West. 

 

Importance of an Independent Self-View 

Anyone working for women’s rights in India is automatically assumed to be a feminist, no matter 

what form their work takes. Yet people working for peace and disarmament in the West are not 

assumed to be Gandhians, even though Gandhi is the most outstanding leader of modern times to 

have provided a philosophy and politics of non-violence, and led the most noteworthy mass 

movement based on non-violent principles. The Green Movement in Germany and the peace 

movement in the West in general, do not need to display more than a mild and patronizing interest 

in Gandhi, because westerners assume that they have the right to define a self-image and choose 

their own terminology to describe themselves. But the same right is not granted to us, the hitherto 

colonized. We are labeled “feminists” without so much as a by-your-leave, not only by western 

feminists but also by their counterparts in India. Many view our refusal to accept the label either as 

an act of betrayal or as a sign of insufficient ideological growth. I believe that accepting or rejecting 

labels is not a meaningless ado about nothing. Being able to choose an appropriate name and 

definition for one’s politics is an important aspect of evolving an independent self-view, provided 

the exercise is not merely restricted to ritual debates about words. 

 

Imported Labels and Copycat Responses 

 

Sections of the women’s movement in India have picked up not just the term “feminist” from the 

West but also all of the norms, assumptions and debates that emerged from it, as well as to some 

extent those that emerged from the polemics of the Russian revolutionaries. The most blatant 
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example of the movement here being compelled to act as an echo of the supposedly more advanced 

movements in the West is the way divisions were assumed to exist before they had taken shape. 

When, in the late seventies, Manushi and a number of new women’s groups began to emerge, 

certain self-appointed theoreticians immediately went about labeling different groups and 

individuals as belonging to one of three trends: bourgeois feminist, socialist feminist or radical 

feminist. Some of these self-appointed certificate givers descended directly from the West; others, 

although “natives” like us, were better grounded in the western women’s movement debates than in 

the reality of women’s lives here. I remember my bewilderment at that time at the ferocity of the 

label warfare. From where did it descend?  

 

Certainly not from any split in India on ideological lines! There were a handful of groups and 

individuals at that time working on women’s issues. Most of the groups had not crystallized 

organizationally or theoretically. No political action on any significant scale had yet been 

undertaken, and so hardly any meaningful dialogue over strategy and tactics had taken place.  

 

Yet, those mesmerized by the rhetoric of other movements tried to force us to assume the existence 

at that time not only of a major women’s movement here, but also of major divisions within it. We 

were supposed to have split even before we got a real opportunity to get together, to see or hear one 

another, let alone carry out a debate among ourselves. 

These labels were not used as descriptions of the positions taken by individuals or groups or the 

work being done by them, but as epithets to condemn people you did not like, that is, as good or 

bad character certificates. Label givers assumed that the most respectable term was “socialist 

feminist.” This was usually reserved for oneself and one’s friends, as proof of one’s correct 

political credentials. Those one did not like were sought to be condemned as “bourgeois feminists” 

or “radical feminists”. The utter absurdity of these ism labels was evident. They have been used as 

sticks to beat up people, to stifle intellectual growth and enquiry, to frighten people from thinking 

things out for themselves, to bully them into blindly accepting formula-ridden politics and 

repeating meaningless mantras, and to subject them to slander if they resist. Therefore, I found it 

difficult to identify with them emotionally or intellectually. 

Interestingly, Manushi was honoured often, at one and the same time, with all three epithets. We 

were called everything from radical feminist man-haters to bourgeois feminists to leftist extremists, 

even though we steadfastly refused to adhere to any of the labels. Those using these labels to 

describe Manushi were clearly not describing our politics. Those who imagined themselves 

socialists called us bourgeois, those who were also Marxists called us Naxalites and radicals. 
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Realizing that this ideological ism warfare was an unreal one, we chose not to enter into it. Instead, 

whenever accused of being bourgeois feminists or whatever else, we would ask the persons 

concerned to define the term and then to point out what in the magazine conformed to their 

definition. Not one of the label givers we spoke to actually ended up completing the exercise. 

The labeling requirement distorts not only the present but even the past. I remembered being 

attacked at a seminar organized by a group of feminists at Lady Sri Ram College in Delhi 

University for presenting in a positive light the life and poetry of women like Mahadeviakka and 

Mirabai. Their argument was that these women did not talk of women’s independence and equality 

as they ought to have, that they merely chose to substitute the slavery to a husband with slavery to a 

god. In short, that they were inadequate as historical sources of inspiration for women because they 

could not be called feminist. Expecting Mirabai to be a feminist is as inappropriate as calling 

Gautam Buddha a Gandhian or Jesus Christ a civil libertarian. 

This approach to evaluating our past is as inappropriate as the one that looks for feminists 

everywhere at all times. We need to understand the aspirations and nature of women’s stirrings and 

protest in different epochs in the context of the dilemmas of their age, rather than imposing our own 

aspirations on the past. The past ought not to be studied to seek justifications for, nor faulted for, 

not having lived up to our present day political inclinations, but viewed on its own terms, while 

acknowledging it as our inherited legacy. 

 

Expected To Be a Mirror Image 

The use of the term “feminism” and the resultant ism warfare brought with it a host of other 

problems. Even in forms of organization, we were expected to live up to the standards, patterns or 

mythologies evolved by western feminists, and to mimic all the stances taken within the movement 

there. You had to pre-decide, for instance, whether you were going to walk hand in hand with, 

ahead of, or behind men. We were bullied to take a position on separatism simply because the issue 

had been the cause of a major controversy in the West and in certain left movements in other 

countries. 

In the early years there were occasions when certain feminists from the West who believed in 

totally excluding men from participating in women’s movements threatened to launch a boycott 

against Manushi since it included articles and letters by men. At the other end of the spectrum a 

section of those who considered themselves socialist feminists in India accused Manushi of being 
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anti-men and also attempted to organize a boycott against it. During all these years, despite these 

pressures and attacks on us, we studiously avoided duplicating the postures and responses of 

factions within the western feminist movement on the issue of men’s participation in the women’s 

movement. It seemed as foolish to take an a priori position against men, as some separatist 

feminists insisted on doing, as it would be to insist, as a cardinal principle, on an unconditional 

alliance with men, as those who called themselves socialist feminists required of everyone. It made 

no sense to expect an undifferentiated response from all men - or from women for that matter. We 

felt that the actual responses of people, men and women, to the issues we advocated would provide 

a better indicator of whom to build meaningful alliances with. Thus neither did we shun men on the 

basis of theoretically postulated confrontation, nor woo them insisting on a preconceived alliance. 

Partly as a consequence, Manushi has over the years received an unusual amount of support from 

numerous men with a variety of ideological orientations. 

Likewise, it was assumed that we must work through what western feminists call “non-hierarchical 

stet collectives” even if the experiment had not really worked in the West. I have always opposed 

authoritarian structures. However, the particular notion of a “collective” common at that time, and 

the unrealistic expectations that it created, proved to be a mistaken import from the West. In the 

early phase of Manushi’s existence, we unwittingly used the term without being aware of its history 

in the western women’s movement. We were then confronted with the task of putting together a 

loose heterogeneous group of volunteers whose work commitment was often not sustained. With 

fluctuating attendance and very unequal work contributions, it was hard to say who among the 

volunteers would actually persevere and take responsibility in a continuing way. We could not 

announce a fixed set of names as a core group, since none existed. Though we provisionally chose 

the term “collective”, we were eventually compelled to drop it because it became a liability. 

Nevertheless, the entire set of controversies aroused by the terms in the West descended on us lock, 

stock and barrel. We were besieged by any number of self-appointed inspectors out to examine the 

health of our collective. The idea of collectives was poorly thought out even in the West. The 

attempts to import a structure that in actuality functions only rarely and at best temporarily in the 

West created bizarre results among Indian women’s groups. 

Another example of the importation of institutional forms in the name of feminism is that of homes 

for battered women. Over the last decade, innumerable western feminists have asked us: “Do you 

have homes for battered women in India?” The assumption is that not to have such homes is to be 

at a lower stage of development in the struggle against violence against women, and that such 

homes should be an inevitable outcome of the movement’s development. The psychological 

pressure exerted on us when the question is repeatedly asked should not be underestimated because 



165 
 

many activists begin to wonder whether all organizations in any way related to women should in 

fact be creating battered women’s homes. Some may ask what is wrong with having a common 

international response to the common problem of wife battering. My answer would be that the 

completely different socio-economic and cultural contexts should be studied before we accept any 

predetermined response. 

Homes for battered women in the West seemed to act as a useful type of short-term intervention 

because of: 

a) the existence of a welfare system which includes some, even though inadequate, provisions for 

public assistance, unemployment benefits, subsidized housing, and free schooling for children;  

b) a national employment situation which is certainly very different from that in India;  

c) Lower stigma on women living on their own and moving around on their own: and  

d) The existence of certain avenues of employment there that is not considered permissible for 

middle class women here, for instance, in domestic service.  

Most feminist groups in the West who run homes for battered women aim primarily to offer the 

moral support required by a woman making the transition from dependence on a husband to self-

dependence, in a context where natal families are not usually available to offer this support. In 

India, hardly any women require simple moral support - they are in dire need of economic and 

social support. So a home for battered women, like a home for widows, inevitably turns into a few 

token charitable establishments which provide a subsistence level survival. Charity, by itself, 

cannot be said to further women’s equality. The battered women’s homes run by women’s 

organizations most often end up trying to persuade the marital families of these women to accept 

them back on slightly improved terms. Only rarely have we been able to help women carve out 

independent lives. 

Yet, such is the hypnotic power of feminist ideology that comes from the West that, despite our 

different experience of dealing with women in distress, setting up refuges and shelters continues to 

be presented as one of the key components in resolving problems of battering and maltreatment. 

This is so even though the movement in the West for setting up shelters and refuges has lost much 

of its steam because even there it is not proving to be as effective a remedy against domestic 

violence as the movement originally hoped. 

It is unfortunate that the import of ideology follows a pattern similar to that of other imports, for 

example, that of certain technologies and drugs. Many things known to be obsolete or unworkable 

and therefore discarded in the West continue to be dumped in third world countries. Likewise, ideas 



166 
 

and institutions which have been discarded by major elements in the feminist movement in the 

West continue to be advocated here as appropriate feminist responses. 

It is not just that issues and campaigns have been imported. There has also been an attempt to 

emotionally live through the responses of the women’s movement in the West, even though the 

situations women face have been different in India. For example, while the feminist movement in 

the West did experience ridicule, and even outright hostility, especially in the mass media, 

feminists in India (as distinguished from the oppressed women they try to represent) have, by and 

large, not been rudely treated. Sometimes they even get disproportionate attention. The mainstream 

mass media has gone out of its way to give favourable publicity to feminists and their work. The 

media created this space for feminists without resistance. Their support has been fairly uncritical on 

the whole. Yet, the vocabulary used by feminists in India is nevertheless often one that is used by a 

persecuted movement, and India’s mass media are often portrayed as though they have responded 

as critically toward Indian feminists as have many sections of the western media. 

All these factors seriously inhibit and stunt the process of understanding the reality of women’s 

lives in India. Women’s struggles in India have followed quite a different course.  

However, feminist scholarship has often failed to provide an appropriate means of analysis. Its 

literature is subject to wide swings with every change in fashion in the West: structuralism 

yesterday, deconstruction or postmodernism today. 

 

The International Bandwagon 

In the West, feminism undoubtedly played a liberating role for women. The differences in impact 

there and here are due to the channels through which this ideology is today reaching third world 

countries. In the West, feminism evolved from women’s own struggles against oppressive power 

structures which excluded them from equal participation in many aspects of the economic, social 

and political life of their society - for example, denial of the right to vote or exclusion from 

universities and other professional institutions. As a result, an important component of western 

feminism has been a radical and anti-authoritarian thrust. 

However, the bulk of third world women who got exposed to the ideology of western feminism did 

so at a stage when western feminists, after years of struggle, began succeeding in occupying a few 

positions of power and influence in various institutions, especially universities and international 
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funding agencies. Through Western feminist pressure and influence more money began to be made 

available for what came to be called women’s projects as well as for women’s studies programs in 

universities, first in the West and later in the third world countries. 

Thus, in India, new opportunities were made available for a small number of western educated 

women who gravitated towards feminism. Being absorbed in international feminist circles brought 

upward mobility in jobs and careers, and invitations to international conferences and study 

programs. This access to jobs and grants, especially in universities, came relatively easy for those 

calling themselves feminists as compared to those unversed in feminist rhetoric. This was contrary 

to the experiences of western feminists who had to struggle hard to find acceptance in professions 

for themselves. Since feminism brought with it a certain amount of easy international mobility for 

many third world feminists, the ideological domination of western feminism and the resultant 

importation of frequently inappropriate issues was absorbed uncritically. In this context, the use of 

radical anti-establishment rhetoric borrowed by Indian feminists from the early stages of the 

western feminist movement appears especially inappropriate. 

The process of mindless import of issues is most evident in many of the international conferences. 

Third world feminists are invited to such conferences with the expectation that they will join the 

campaign on whatever issues are currently fashionable in the West. Those who have resisted or 

expressed reservations are usually excluded. To give just one example: some years ago I was 

invited by a leading German feminist, Maria Mies to attend a conference on reproductive 

technologies to be held in her country. However, since the invitation letter mentioned that those 

who attended the conference would be expected to campaign against the use of certain new forms 

of contraception and reproductive technologies being developed in the West, I wrote back saying 

that while I was willing to discuss these issues, I was not prepared to commit myself in advance 

because, on the basis of available information, I had not yet been convinced about the need to 

oppose all these reproductive technologies. I was summarily told that in that case they would cancel 

the invitation they had extended. 

In most cases, third world feminists end up becoming part of so-called international campaigns on 

the basis of materials that present only a partial picture of the issues. They are often without access 

to any sources of independent research and investigation, even when the issue requires careful 

study, interpretation and evaluation of specialized technical data. The campaign against injectable 

contraceptives, launched through newspaper articles about a decade ago, is one of many examples 

of how many third world feminists end up taking up cudgels on this or that issue without doing 

proper homework. This campaign was launched without even finding out whether these methods 
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were being used in India and if so, how widespread their use was, leave alone conducting careful 

evaluations within India to assess the negative side effects of these contraceptives in comparison to 

other available options. The opposition was based on campaign material prepared in the West using 

data from some of the inconclusive studies available at that time. It seemed foolish for us to set 

such a high priority on a campaign here against something we were not even sure was being used in 

India, while we had not paid sufficient attention to higher priority issues such as the millions of 

deaths being caused in India due to lack of availability of safe contraceptives for the majority of 

women, and the government pushing sterilization operations as the preferred method of 

contraception, performing them under extremely unsafe and unhygienic conditions, causing serious 

health problems for millions of poor women. Nevertheless, a whole spate of articles by Indian 

feminists continue to be written on the subject, based mostly on data provided by their western 

counterparts rather than any independent investigations within this country.  

Often issues are picked up simply because funds are available to work on these issues while they 

are not available for other more pressing priorities. Thus the dependence on funding agencies 

causes an undue emulation of the changing fashions in the West.  

 

Labels Tell Very Little 

Apart from serious ideological reservations, there are more practical reasons for refusing to call 

Manushi a feminist magazine. The use of the term “feminist” does not tell me enough about those 

who use the term to describe themselves. It, of course, tells me that in some way they believe in 

women’s equality, but so do many non-”feminists”. It is possible to be a Gandhian, a liberal, a 

Marxist, and believe in women’s equality with men. Experience has shown that those who call 

themselves feminists may disagree with each other on almost all possible issues, including the 

definition of women’s rights and freedoms. 

I have often been asked reproachfully by feminists: “How can you refuse to join the campaign on 

such and such issue if you are a feminist?” But, on many important issues concerning women, I 

often find myself differing more with current feminist opinion than with other political groups not 

claiming to be feminist. One way of resisting being dragged into currently fashionable feminist 

issues on which I hold a differing position was to learn to say: “I do not call myself a feminist, 

though I am committed to the struggle for women’s rights. Let us discuss the concrete facts of the 

case and consider the pros and cons of the approach being proposed and find out if we share any 
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common ground, instead of starting out by assuming an overall solidarity or agreement just because 

we all assume we are feminists.” 

Let me illustrate the point. Some feminists have campaigned and lobbied for more stringent 

legislation and tougher implementation of laws to deal with obscenity or the degrading portrayal of 

women. I have had serious reservations regarding their approach and could not make common 

cause with them on this issue, despite my abhorrence of insulting images of women. My 

reservations were not related to a lack of commitment to women’s equality but to my mistrust of 

the State machinery and of attempts to arm the State with even more repressive powers than it 

already has, in the name of curbing pornography. I find this a risky and unacceptable way of 

fighting for women’s dignity. In this case, my commitment to freedom of expression assumed 

primacy. 

Similarly, a number of feminists welcomed the death penalty for wife murderers, as they did in the 

Sudha Goel murder case or when it was included as part of the anti-sati law after the protests about 

the killing of Roop Kanwar. I continue to demand an end to capital punishment, no matter what the 

crime, based on my objection to the legitimization of killing by the State machinery, even when the 

pretext may be protection of women. A similar conflict arose over the Muslim Women’s Bill of 

1986, where a supposedly feminist position became the pretext for a large section of opinion-

makers to stir up anti-Muslim hysteria. This could only work to the detriment of Muslim women. 

For this reason, even Shah Bano decided to withdraw her case challenging provisions of Muslim 

personal law. Thus, the position one takes on various issues is not guided solely by considerations 

of women’s equality - other considerations do come in, whether or not they are acknowledged. 

Therefore, I find that the use of feminism as a label does not guarantee anything. It does not 

provide sufficiently significant information about people’s perspective. Someone calling herself/ 

himself a feminist need not necessarily have better insights into women’s predicament than those 

who do not call themselves feminists. Over the last 10 years of editing Manushi, we have often 

received articles from women who called themselves feminist. Often, the writers assumed that 

merely by labeling their articles “feminist” they were guaranteed not only ideological correctness 

but also superior grasp of the issues. However, in judging the worth of a piece of writing we have 

never tried to ascertain whether or not the writer is a feminist or an adherent of any other ism. 

When judging the worth of our own writing or that of others, we find it more useful to ask: Does it 

make sense? Has it got the facts of the situation right? Does it take into account the many sided 

versions of a situation or does it oversimplify reality to fit it into a preconceived notion of what the 

situation ought to be? Will the solution proposed lead society towards more humane and egalitarian 
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norms, and expand the horizons of people’s freedom rather than further restricting them? Does it 

aid oppressed people to survive and make greater efforts to throw off their oppression? 

An important reason for Manushi’s survival has been its ability to keep a deliberate distance from 

many of the preoccupations of western and Indian feminists as well as from the wars between 

various other isms in India. Paradoxically, this has enabled us to have a genuine, mutually 

beneficial interaction with many western feminists and believers in other isms. It has enabled us to 

reach a much wider cross section of concerned people as well as to keep our minds less fettered. 

 

Finally, all this does not mean I do not have an ideology. I do, although it does not have a name. I 

would like to see a world in which the means for a dignified life are available to all human beings 

equally, where the polity and economy are decentralized so that people have greater control over 

their own lives, where the diversity of groups and individuals is respected and non-discrimination 

and equality are institutionalized at all levels. 

I believe in a non-authoritarian politics of consensus and non-violence and my immediate political 

goals include: working to ensure the survival needs of all, especially of vulnerable groups; working 

for the accountability of governments to the citizens with minimal State control over people’s lives; 

ensuring social and political space to minority groups for the evolution of their identities; and 

moving towards the lessening of economic disparities. A primary motive in my life is working for 

women’s equality and freedom in all areas of life. 

I do not rule out the possibility that if in the future any ism arises that seems to me to be sufficiently 

specific to our culture and our times in a way that it can creatively further the goals listed above, 

among others, I may choose to accept it. However, I do not feel any sense of loss or disadvantage in 

working without the support of an ism. In fact, it gives me a much greater sense of freedom in 

trying to work out meaningful responses to our specific social situation, for I have to assume full 

responsibility for my political ideas. I cannot blame any ism or others for the mistakes I make. 



171 
 

II. Women’s Organisations: The Pressure of Unrealistic 

Expectations431 

 

“ATROCITIES on women are increasing. Does it not show that women’s organisations have failed 

in their task?” The implicaiion of this oft-asked question is that since women’s organisations have 

singlehanded taken on the responsibility of eradicating violence and injustice against women 

therefore, the continuation of this violence shows the ineffectiveness and futility of women’s 

organisations. Often, the question is related to a specific case of violence reported in the press: “So 

and so woman has been killed or battered or raped. What are women’s organisations doing about 

it?” 

Let me give two specific exam ples of the unrealistic expectations from women’s organisations. A 

man from a small town in Uttar Pradesh wrote to us a heartrending account of how his daughter 

who was married in Delhi some five years ago is being subjected to brutal torture and violence at 

the hands of her husband and in-laws. He said he suspected she might be done to death as her 

husband had already attacked her murderously on several occasions. He then went on to express his 

inability to come to Delhi to help his daughter, saying he was prevented by some illness in the 

family. He asked us to help his daughter and save her from impending death. We wrote back saying 

that if his fears about his daughter’s safety were well founded, he should come to Delhi or send 

some responsible member of his family so that she could be rescued from her in-laws’ place and 

that we would help them in this task, legally and other- wise. The father neither came nor sent 

anyone. Instead, we got a letter from him giving us a lecture on how if women’s organisations 

could not really help and save women like his daughter, what was the point of their existence. 

In another typical case, we received a phone call from a man to say that a woman in his 

neighbourhood had been beaten up many times and maltreated in many ways by her husband, who 

was soon planning to bring a second wife home. Giving us the phone number and address of the 

victimised wife, the caller asked us to ring up and offer her help. When I called the number and 

spoke to the woman concerned, she flatly denied that she was facing any problem and said I had 

been misinformed. However, I gave her our phone number and told her to call us if she ever needed 

help. A couple of hours later, she called to say that the information we had received was correct. 

Her husband had fixed a date for his second marriage which was to take place in two days. He was 
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determined to bring the second wife to the same house. He beat the first wife severely for 

protesting. She had been unable to tell the truth when I had called earlier because her husband was 

in the house at the time. She then asked for advice. I suggested that she lodge a police complaint 

against her husband for intending to commit bigamy, and offered to help her with legal action to 

follow up the case. She expressed her helplessness to do so because if he got to know of it he would 

throw her out along with her children. 

But did she really want to continue living with a man who put her through such humiliation? The 

answer was: where was she to go with her three small children? Her parents, who are living in 

Bihar, were not willing to take her back. She was a graduate but had no other employment skills 

and no job experience. In any case, under whose care would she leave her children if she went out 

to work? With the small salary she was likely to get as an unskilled, inexperienced graduate, she 

would not even be able to rent a small room, let alone have money to bring up her children. At 

present, her husband at least said he was willing to support her and let her continue living in the 

same house if she quietly accepted his second marriage. But if he got to know she was planning any 

kind of action against him, he would simply beat her out of the house. She then asked if we could 

help in any way and stop his second marriage without her coming into the picture. 

We rang up the neighbour and explained the situation as the woman had described it to us and 

asked if he and other neighbours would be willing to help if we intervened and approached the 

husband. He flatly refused and said as someone who had to live in the neighbourhood he did not 

want to intervene and provoke enmity. He then went on to give us a lecture on how, if a victimised 

woman was not willing to help herself and if we, as a women’s organisation, could not instil 

enough courage into her to fight for her rights, then the moral of the story was that women deserve 

to be maltreated. 

Thus, the onus for the continuance of the unjust situation gets to be passed on to the victims of 

injustice and to the women’s organisations who claim to fight against injustice done to women. 

Both the above are fairly typical examples and routinely recurring ones. 

 

The question we need to ask is: can a women’s organisation be expected to substitute for a family, 

kinship, neighbourhood support, or for a social welfare system? Are parents, relatives and 

neighbours justified in abdicating their responsibility in favour of a distant organisation? A 

women’s organisation is not like a trade union which collects membership dues and purports to 

guard the work-related interests of its members. Even a trade union’s main function is to guard its 
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own subscribing members, with whose employers it has some locus standi, not all oppressed 

workers. But a women’s organisation, functioning on limited social acceptance and a paucity of 

human and economic resources, is expected to guarantee the economic, social and emotional well 

being of half the population, when all the power structures are weighted against that well being, and 

is denounced as useless if it fails to be omnipresent like Brahma and play the guard in every home 

where women are maltreated. 

How did the illusion arise that women’s organisations must be able to rescue every maltreated 

woman and magically resolve her problems? It arose partly from the misconception of those of us 

who began to organise new women’s groups about a decade ago. Since dominant social opinion 

appeared to be hostile to a woman actively resisting marital violence, women’s organisations hoped 

to act as an alternative body of opinion, one which would reassure maltreated women that they 

were justified in resisting aggression, even in leaving a violent husband. In working on this 

assumption, women’s groups tended to focus more on the emotional support needed by a woman 

than on the physical protection and social and economic support she needed. A few individual 

women who were educationally and otherwise equipped to support themselves independenty, and 

most of whom also had the support of their natal families, were able to draw on the moral support 

offered by women’s groups. But the large majority of maltreated wives face immediate problems of 

housing, subsistence and help with childcare, and also the active hostility or prejudice of both 

marital and natal families. 

A few women’s organisations set up shelters for battered women but these proved to be of limited 

value. They were intended as shortstay homes for three to six months, as only thus could they 

continue to cater to more women in need. But, very often, after that time, a woman still had 

nowhere to go and the women’s organisation would be compelled to negotiate with her natal or 

marital family to take her back on slightly better terms than before. 

Responding to the problem of marital violence by providing shelters for battered women was a 

product of women’s movements in the West. However, the overall situation there was substantially 

different from that in India. In many Western countries, a woman can get social security payments 

and subsidised housing for herself and her children.This may not be sufficient to keep her from 

poverty but at least allows her and her children to survive. It is also relatively easier for a woman, 

even one without any professional skills to find some sort of a job in the West. The shelter thus can 

try to function as a transition point while the women’s organisation helps the woman establish 

herself independently. 



174 
 

In India, however, many women, even those from middle class and lower middle class 

backgrounds, have been allowed to develop only the skills of domestic work. The best part of their 

lives has been spent on perfecting these skills - cooking, cleaning, childcare. But domestic services 

is a despised and ill paid occupation in our society. It cannot support a woman and her children in a 

lifestyle even remotely resembling that to which she is accustomed. It is also not an occupation that 

her community would approve of. Since family and community approval and support are very 

important for an individual’s mental and emotional well being, few women desire to take up jobs 

which are looked down upon by their community. 

It is, in some ways, relatively easier for a poor woman to cope with living on her own, because the 

husband’s desertion may not bring about a major change in her income, given that these households 

often run mainly on the woman’s income, even when the husband is living with her. If her natal 

family is within reach, she may be able to resist the violence of her husband and manage to live on 

her own. This is one major reason for the much larger number of woman-headed households among 

the poor. 

Our experience shows that the lack of viable options, economic and social, is a major cause for 

most maltreated wives being unable to live on their own, and being compelled to return to their 

husbands. Women’s organisations end up trying to negotiate with her marital family for a better 

deal for her. But it is not possible for the organisation to mount a round-the-clock vigil to see that 

she is not battered again. This inability is not a measure of the failure of women’s organisations. It 

is merely a physical impossibility. The only people who have some chance of intervening at the 

moment of violence are immediate neighbours who live close enough to observe maltreatment. 

 

If it is impossible for women’s organisations to substitute for a social security system, it is equally 

impossible for them to substitute for overall social norms which can provide a supportive 

environment to women. A positive social opinion refusing to acquiesce in maltreatment of women, 

whatever the excuse, has to be built up locally within each community and neighbourhood. Many 

of us tended initially to be dismissive of organisations like biradari panchayats and mohalla samitis. 

We assumed that they would automatically throw their weight on the side of the husband’s family 

rather than of the victimised daughter-in-law who has no independent status in their eyes. However, 

it is important to try to change this opinion rather than substitute for it. 

We have to try to get neighbours and community to be at least willing to take responsibility to 

ensure that women of their neighbourhood are not tortured. They are in the best position to do this 
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because they can observe more accurately, and can also exert pressure on the man, than can 

outsiders, including women’s organisations. Protest demonstrations by women’s organisations may 

temporarily embarrass a wife murderer but soon enough he recovers and even remarries. However, 

if his community boycotts him, it is not so easy for him to remarry or live a normal life. In our 

community oriented society, the fear of community disapproval can deter people more effectively; 

status in the community is highly valued and a low opinion can be extremely harmful for a man in a 

multitude of areas of his life. 

As a result of the activities, protests and pressure built up by women’s organisations, and the very 

sympathetic coverage given to these and to women’s rights issues in the mass media, many more 

people today are aware of the need to combat women’s oppression. Concerned members of 

different communities have been, emboldened openly to espouse women’s rights, even to organise 

discussions on the subject to spread awareness in the community. It is not as much the fashion 

today to laugh at women’s groups. This overall favourable sociaI opinion proves useful to 

individual women who need help. Relatively larger numbers seem able to acknowledge that they 

are being maltreated and to seek redress. 

We should recognise that it could be as much this speaking up which is creating an effect of 

seemingly more violence in society. It is more violence being acknowledged than the scale of 

violence actually going up, that we are witnessing. The process is still nascent and largely confined 

to urban areas; it needs to be furthered. 

Parents have to be made aware of their own role in crippling their daughters, by not equipping them 

to stand on their own feet, and by treating marriage of a daughter as a substitute for an independent 

livelihood. Once parents realise their responsibility, many of them will offer support to a maltreated 

daughter, and try to help her build an independent life rather than repeatedly bribe a violent son-in-

law to take her back into his house. When a woman is well educated and skilled, the full support of 

her parents and siblings is often all that is needed to help her make the break. 

Women’s organisations have been successful in generating a widespread debate on women’s 

situation. Today, there is a visible ferment amongst women in many parts of the country, both 

urban and rural, and many more men are willing actively to support work for women’s rights. 

Thus, generating ideas and building social opinion, is an important task women’s organisations 

must continue to perform. The popular assumption that every women’s organisation must provide 

relief to individual battered women, and that this must be the only purpose of women’s 

organisations, is a mistaken one. 
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However, those organisations which choose to work in the area of relief provision to victims of 

violence would be probably more effective: 

1. if they tried to open a dialogue with community organisations in the neighbourhood where they 

are based. They must induce women to participate in decision making of the community bodies, 

and see that individual cases of wife beating are taken up by the community organisation which 

should commit itself to combating violence on women within the community. However slow and 

piecemeal this process, which some organisations have already undertaken, it is likely to be 

somewhat more effective in the long run in providing relief to individual women. 

 

2. We should make it clear to our-selves and to the public at large that: 

a.Women’s organisations alone cannot ensure that violence is eliminated from society, or that every 

perpetrator of violence is punished or restrained. 

b.Women’s organisalions cannot act as a substitute for the economic, social, and emotional support 

a woman needs. Only a supportive environment which includes family, community, neighbourhood 

and the larger society can provide this.  

c.What women’s organisations can do is act as catalysts for action to combat violence on women, 

and to press for the building of a more supportive environment for women to resist injustice and 

maltreatment. 

d.While it is not necessary that ev-ery women’s organisation must provide relief to individual 

victims of violence (and there are many other kinds of useful work that need to be done) those 

women’s organisations which choose to provide relief to individual victims can support mainly 

those women and their families who are able and willing to take responsibility for building an 

independent life for the woman. 
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III. When Daughters Are Unwanted432 

 

 

TECHNOLOGIES like amniocentesis and ultrasound, used in most parts of the world largely 

for detecting foetal abnormalities, are used in large parts of the Indian subcontinent for 

determining the sex of the foetus so that the mother can have an abortion if the foetus in the 

womb happens to be a female. The rapid spread of these tests has resulted in sex selective 

abortions of hundreds of thousands of female foetuses.  

 

The magnitude of the problem can be gauged by noting that Dr Sunil Kothari , who runs a 

major ultrasound and abortion clinic in Delhi, admitted to having performed 60,000 such tests 

during an interview on the BBC He declared with total conviction: “This is the best way of 

population control for India.” There are thousands of doctors all over the country who are 

engaged in the same type of medical practice as Kothari - some operating openly and some in 

a clandestine manner. 

 

The full demographic impact of the spread of this technology is likely to show up 

dramatically in the all-India census in the year 2001. India has had a lower proportion of 

females than of males in the overall population for at least a century. The 1901 census 

recorded 972 females per 1000 males in the country’s population. By 1991, the sex ratio had 

come down to 929 females per 1,000 males, indicating a deficit of nearly 30 million females 

in the total population. Selective abortions of female foetuses following sex determination 

tests are likely to further accellerate the deficit of females. 

 

There are important regional differences in son preference and devaluation of daughters. As 

the census figures testify, sex ratios are much lower in the Northwestern areas of the 

subcontinent. Traditionally, the South and the extreme Northeast have recorded either evenly-

balanced sex ratios or sex ratios in favour of females, as in states like Kerala and Manipur. In 

the Northwest sex ratios have been far more imbalanced against females among specific land-

owning communities (such as Rajputs, Jats, Gujjars) and relatively more balanced among the 

landless poor, or among the artisanal groups. In Bihar, there is a sharp north-south divide. 

                                                 
432 First Published in: Manushi No. 86, Jan-Feb 1995 - Posted on: August, 20, 2010 
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Among the landowning Hindu peasant communities of the North, the sex ratio is in favour of 

males. However, in South Bihar, among the predominantly tribal population, the sex ratio is 

in favour of females. 

 

An alarming aspect of the deficit of females is that, over the last few decades, the prevalence 

of low sex ratios has spread both horizontally and vertically. The South and the Northeast 

(which earlier recorded sex ratios slightly in favour of females) now almost all have shifted to 

a deficit of females and are slowly moving towards the all-India pattern. Lower status groups, 

which not too long ago had favourable sex ratios, are beginning to emulate higher status 

groups in rural areas, and are recording a decline in the proportion of their respective female 

populations. Thus the culture of overvaluing male lives at the cost of female lives is not a 

mere hangover of traditional norms, as is often believed, but is also a widespread 

contemporary phenomenon. 

 

 

Sex Selective Abortion  

 

Many women’s organisations and other concerned citizen groups have responded to the 

epidemic of abortions of female foetuses by demanding a ban on sex determination tests. The 

state of Maharashtra was the first to outlaw these tests. It passed the Prenatal Diagnostic 

Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act of 1988 after a government sponsored 

study found that in most cases gynaecologists were performing amniocentesis solely to 

determine the sex of the foetus; only a tiny proportion of all tests were for detection of genetic 

disorders. Nearly all of the 15,914 abortions during 1984-85 at a well known abortion clinic in 

Bombay were undertaken after sex determination tests indicated the foetus was female. Such 

clinics are not confined to big cities. They have sprung up in small towns and villages as well.  

Three other states - Punjab, Haryana and Gujarat - also banned these tests because these 

clinics were indulging in aggressive campaigns to encourage people to abort female foetuses. 

Hoardings such as “Pay Rs 500 now and save Rs five lakh later,” playing on the anxieties of 

parents about having daughters, had become a common sight in these states.  
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The Ineffective Ban 

 

However, the law remained a dead letter and the clinics continued to mushroom and thrive in 

all these states. The only difference the new law made was that huge hoardings that had 

earlier read, Ladka Ya ladki jaanch karaiye (Find out if it’s a boy or a girl), were replaced by 

barely veiled messages such as Swasth ladka ya ladki? (Healthy boy or girl?) or Garbh mein 

bacchhe ki har prakar ki jankari (Everything you want to know about the child in your womb).  

Doctor-client complicity ensured that the clinics flourished despite the ban. A magazine 

reported that in a small town like Sirsa in Haryana at least a hundred tests were being 

performed every day. Doctors in the town declared openly: “Earlier, we used to give our 

findings in writing. Now we will simply tell them the sex of their child verbally. Who can 

stop us from doing that?” Dr M. R. Bansal of Sirsa, who had earlier hit the headlines with his 

display jars containing female foetuses preserved in formalin, declared that the ban would 

only result in doctors “hiking their fees” and as a result “the poor will suffer”. (Sunday July 

24-30, 1994, by Minu Jain and Harry Singh). 

  

Before the ban, an amniocentesis test cost anything between Rs 70 to Rs 600. After the new 

law, amniocentesis could still be had for Rs 1,500 to Rs 2,000 at average quality clinics. 

Another less invasive and safer sex determination test, ultrasound, is now easily available for 

Rs 800 to Rs 1,500. 

 

Despite this dismal failure of new state laws to curb female foeticide, some women’s 

organisations continued to demand comprehensive all-India legislation and even more 

stringent provisions to deal with the problem. In August 1994, Parliament enacted another 

law, also called the Prenatal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) 

Act, in response to their pressure. This law prohibits any genetic counselling centre, 

laboratory or clinic from performing any of the PND techniques unless they register under 

this Act. They must also satisfy one or more of the criteria which the law establishes for 

determining if the test is permissible: 

the age of the pregnant woman is above 35 years; 

the pregnant woman has undergone two or more spontaneous abortions or foetal losses; 

during her pregnancy, the pregnant woman had been exposed to substances potentially 

harmful to the foetus such as certain drugs, radiation, infections, or exposure to certain 
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dangerous chemicals; the pregnant woman has a family history of mental retardation or 

physical deformities. 

 

The doctor who conducts the tests is required to not only explain the possible side effects and 

risks involved, but also to obtain the pregnant woman’s consent in writing.  

Attempting to ensure that the results of these tests are not used in deciding to abort a female 

foetus, the law states that, “no person conducting PND procedures shall communicate to the 

pregnant woman concerned or her relatives the sex of the foetus by words, signs or in any 

other manner”. Likewise, the law bans advertising in any manner whatsoever the availability 

of PND procedures as a means of determining the sex of the foetus. Any person violating this 

law can be sentenced to imprisonment for a term which may stretch to three years, and with 

fines which may extend to Rs 10,000. A medical practitioner convicted by the court for 

flouting the law may lose his membership in the State Medical Council for a period of two 

years for the first offence, and permanently for any subsequent offence. 

 

The Act does not limit penalties to the medical fraternity. It considers the woman’s family 

even more culpable. The normal practice is that a person is believed innocent unless proven 

guilty. But not by this law. “The court shall presume unless the contrary is proved that the 

pregnant woman has been compelled by her husband or the relative to undergo the PND test 

and such persons shall be liable for abetment of offence” and held punishable. As an 

indication that the law considers improper use of the PND test, it stipulates that “every 

offence under this Act shall be non-cognisable, non-bailable and non-compoundable”. 

 

The Maharashtra Act had exempted from punishment any pregnant woman who underwent 

this test. However, the central legislation states that any person who seeks the aid of a genetic 

lab or clinic for conducting PND tests on any pregnant woman is punishable with 

imprisonment up to three years, and a fine up to Rs 10,000. Unless the pregnant woman 

herself can prove that she was compelled to undergo the test, she is no longer exempt from 

punishment. In case of a second offence, the term of imprisonment can go up to five years and 

the fine up to Rs 50,000. 

 

With such a draconian law, one would imagine that people would be too frightened to conduct 

or undergo such tests. This is far from the case. Delhi, the seat of the central government, has 

thousands of clinics with facilities for carrying out prenatal sex determinations tests.  
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Several women’s organisations have demanded that the law be made even more stringent. 

They want genetic tests to be permitted only in government hospitals. They have also 

demanded that all ultra-sonography equipment be registered with the government to prevent 

its misuse. 

 

It is time that we face the fact that the laws that have been enacted to prohibit prenatal sex 

determination will not work given the political and administrative level of functioning in our 

counry. The more stringent a law attempting to prohibit consensual behaviour, the greater the 

likelihood that it will be used primarily for making money by officials. The police know the 

location and activities of sex determination clinics; they collect regular bribes from the 

doctors as protection money, just as they do from brothel owners in states where prostitution 

is banned. Similar issues arise in the selective enforcement of the laws against drug 

smuggling, or brewing illicit liquor. In fact, the moment any activity is declared illegal, the 

police develop a vested interest in encouraging people to undertake it - for that brings them 

enormous amounts of extra income. 

 

In banning SDTs we run the risk of further criminalisation of the medical profession. The 

popular demand for these tests will ensure that many doctors will be willing to do the tests in 

return for higher payments. Part of that money will be used to buy police protection. In 

addition, if clinics go underground, it will become impossible to monitor clinic functioning 

and safety, thus exposing women who go for these tests to even greater risks. The emergence 

of a police-doctor nexus has dangerous implications for the well-being of any society. As it is, 

large numbers of Indian doctors commit unethical practices. This easily and profitably flouted 

law will further strengthen the hold of such people on the profession. 

 

Moreover, the technology needed for performing these tests is easily available and relatively 

inexpensive; just about anyone can set up such a lab if he or she so desires. There is no way to 

police these mushrooming clinics, especially since many doctors have begun to use portable 

ultrasound machines which they carry in their cars, performing the tests in people’s homes. 

Since ultrasound is a valuable technique for a whole range of other diagnoses of the internal 

organs, there is no way the use of ultrasound can be banned altogether. 
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New innovations in this field will make it even easier to choose the sex of children. Recent 

research indicates that it may soon be possibe to prevent the very conception of female 

children by manipulating male sperm to ensure that a mother desirous of having a son will 

conceive only a male child. Things are likely to move in this direction in the near future, 

making any attempt to ban prenatal sex selection even more difficult. 

 

 

Pro SDT Arguments 

 

Sadly enough many people feel that sex selective foeticide can serve as an important part of 

India’s answer to overpopulation. Most families in India keep producing children until they 

feel they have the desired number of sons. In the process, often several daughters are born 

before the desired number of sons arrives. Therefore, it is argued that if families could ensure 

the birth of a son or two without risking the birth of too many unwanted daughters, it is likely 

that they would have more of an interest in smaller sized families. 

 

Many people even argue that as women become scarcer their lives will be more valued. One 

reason why bodies like the medical associations have failed to take a stand against these tests 

is that most doctors involved in this business are convinced that they are providing an 

important social service, that they are doing “noble work”. Dr Pai, a pioneer in providing 

cheap and safe SDTs and sex selective abortions in Bombay, speaks on behalf of many in his 

profession when he says: “Happy and wanted children is what we desire... Unwanted babies 

must be aborted”. A woman doctor, Sudha Limaye, head of the Obstetric and Gynaecology 

Department of Bokaro General Hospital in Bihar, is reported to have said, “Our priority is 

population control by any means. Amniocentesis should be used as a method of family 

planning and be made available to everyone at a minimum cost or even free”. 

Some studies have revealed that most parents obtain sex determination tests only after the 

birth of one or two children. For instance, the data so far collected by Ritu Juneja of Delhi 

University in her doctoral research on Pre-Natal Gender Selection shows that the majority of 

parents come for SDTs only if they already have one or two daughters. In her sample she 

found that 40 percent women came for SDT after the birth of one daughter, 29 percent after 

two daughters and the rest after 3 or more daughters. In her sample she did not find a single 

case of a woman using a SDT for her first pregnancy. Her respondents saw SDTs not just as a 

family planning (keeping families small) measure but also as a way of “balancing”(having 
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children of both sex) their families. However, the anxiety to “balance” the family through 

SDTs is far more pronounced in families who only have girls than in those who only have 

sons. Juneja came across only one woman who had undergone 2 sex-selective abortions with 

a view to having a daughter after two sons. However, Sunil Khanna’s study (see pp.23-29) 

indicates that among a certain community a SDT is resorted to even in the case of a first 

pregnancy. This is unlikely to be a general pattern. 

 

Many argue: what is wrong with helping people achieve their desired family size? Most of 

those who are pro-choice and want women to have autonomy tend to support a woman’s 

rights to abort. Why then do some of these very same people object to sex selective abortion, 

especially if the woman herself is averse to producing more than one or at the most two 

daughters? If we do not want the government to prevent women from aborting unwanted 

children, how can we remain consistent and support it when it tries to prevent women from 

aborting unwanted daughters? 

 

 

Perpetrators or Victims? 

 

Most of those supporting the laws against SDTs respond by saying that women are being 

socially coerced into getting rid of daughters; they are not viewed as free agents. Therefore, 

banning sex selective abortions does not amount to encroaching on a woman’s right to decide 

how many children she should have. However, several studies have revealed that in large 

parts of the country and in many communities, a mothers’ aversion to having more than one 

daughter is no less strong than that of male family members. Investigations have revealed that 

many women go for these tests on their own initiative; they are not mere victims of coercion, 

though other forms of constriction of choice may be salient considerations. 

 

A recent M.Sc. thesis by Meenu Sondhi entitled The Silent Deaths: A Study of Female 

Foeticide in Delhi found that most of the women clients coming to SDT clinics that were 

included in her study were highly educated and from well-off families. Several of the 

interviewed women suggested that SDTs must be legalised since this technology is an 

advance in science and optimum use should be made of it. Some talked about the social 

pressure to produce a son. Others pointed out the need to “balance” their families since they 

already had a daughter. Though the doctors performing the tests and subsequent abortions 
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claimed that they provided this service only to those women who already had two daughters, 

the researcher found that several of the women who opted for the test already had a son. 

(Reported in the Indian Express, October 28, 1990, by Sharmila Chandra) 

 

All these socio-economic factors, therefore, make it virtually impossible to enforce such a ban 

in our country where the police is unable to enforce the law impartially and effectively even 

for those activities that people agree are harmful, such as manufacture of spurious medicines. 

Few of the parties involved in SDT tests and subsequent abortions or their families and 

neighbours view themselves as doing anything wrong. Abortion is legal in India and is 

frequently advocated as a family planning measure. Aborting female foetuses to limit family 

size has a widespread legitimacy. It is socially sanctioned among several communities. A law 

can work only when at least some people have an interest in enforcing it and see in it some 

benefit for themselves. 

 

 

When Women Are Scarce 

 

This brings us to vital questions. Is there any truth in the argument that the killing of 

unwanted girls will ultimately help make the lives of those daughters that are allowed to live 

any better? Is greater scarcity of women likely to lead to the surviving women becoming more 

valued?  

 

From what we know of the existing low sex ratio regions, it appears that the market law 

assigning a higher value to items lower in supply does not appear to operate in this realm. 

Communities with low sex ratios tend to be more misogynistic and those with high sex ratios 

tend to allow for greater female autonomy and dignity. Compare the lives of Jat and Rajput 

women with Nair women of Kerala or Meitis of Manipur and the point becomes obvious. 

Seclusion and purdah, disinheritance of women from property, low female literacy rates, poor 

health, and low employment rates are all characteristic of low sex ratio regions, as is a greater 

incidence of domestic violence against women. In contrast, among the high sex ratio regions 

and communities, women do not live under as many crippling restrictions, have more secure 

inheritance rights, are rarely forbidden the right to earn independent incomes, and tend to 

have higher literacy levels and relatively better health. They also tend to have better 

opportunities for political participation at the local level. 
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If women’s own lives are so negatively affected by discrimination against their daughters, 

why then are women so wrapped up in the culture of son preference? Aversion to having 

daughters is a culturally conditioned choice rooted in certain economic and political power 

relations within the family and community. For instance, a study done in a Punjab village 

(Family Life: The Unequal Deal by Berny Horowitz and Madhu Kishwar, In Search of 

Answers; Zed Books, 1984) found that both peasant women and landless agricultural 

labourers displayed an overwhelming preference for boys and a serious dread of having 

daughters. Some women wanted no daughters at all. Even those who mentioned that 

daughters provide valuable support to their mothers, share their problems and give a helping 

hand in domestic work, still did not want any daughters. Two of the 15 peasant women 

interviewed got sterilised after they gave birth to two sons because neither they themselves 

nor their families wanted a daughter. One of these women said that because she had eight 

sisters and had suffered so much as a result, she herself never wanted to give birth to a girl.  

 

Almost all the women said girls are unwanted because they are a burden. One of them 

reported that her own mother had died within days after the birth of her fifth daughter because 

her husband had become very unhappy at the birth of yet another daughter. 

Even among the agricultural labourers, nine out of 14 stated a clear preference for male 

children. Not one of them said she preferred a girl, but their reactions to the birth of daughters 

was not as adverse as it was among peasant women. However, most of these women did 

clearly admit that, from their own point of view, daughters would be good for them; they felt 

daughters would be more emotionally supportive and help them more than the sons.  

 

 

Dread of Daughters 

 

Why is it that women dread having daughters?Their own lives as women and what they saw 

of their mothers’ lives� give them an aversion to producing another sufferer like them. 

 

Their own status in the family is downgraded and they become� vulnerable to more abuse 

every time an unwanted daughter is born to them or if they fail to produce a son. A woman 

often even seems to become incapable of breast feeding her girl child when she herself has an 

insecure place in the family. If the birth of a girl child makes her life more miserable, there is 
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reason for her to hate that child, and even to want it dead. 

 Most women do not see their daughters having a better life than they themselves have 

experienced. 

 

 As distinct from the mother’s own interest, the family as an economic unit sees these 

daughters as burdensome on account of dowry and limited employment opportunities for 

women. Thus we find that women’s responses to their children are not just a matter of 

unconditional nurturing and caring but are also determined in part by their own perceived 

interests. Motherhood gets expressed in a variety of ways, depending on the woman’s own 

situation in the family. 

 

Since in our culture men and women are expected to subordinate their individual interests to 

that of the family, it is to be expected that ultimately women themselves see their own 

interests as indistinguishable from the family’s interests, and consequently become actively 

involved in favouring male children at the cost of daughters, just as they ignore their own 

health and nutritional needs but seldom those of their husband’s. 

 

 

Why Are Women Devalued 

 

However, the culture of self-neglect and self-depreciation is more prevalent among women of 

certain communities and regions. One can identify some of them by their low sex ratios. 

Misogynist attitudes are much stronger in the Northwest plains of India, for example, because 

this region has been a frontier area for centuries. It witnessed constant warfare, facing outside 

invaders as well as fighting among the diverse groups inhabiting this area. The people of this 

area came to pride themselves on their martial traditions. They adopted more stringent forms 

of female seclusion and purdah that went far beyond those practised in other parts of India. 

 

In this region, ownership of land was the hallmark of higher status and there was a constant 

drive toward acquiring more and more land. Since maintaining possession of land was so 

precarious, the importance of males was enhanced considerably in comparison to areas which 

did not experience so much turbulence. The land-owning communities in the Northwest came 

to value physical strength, skills in wielding weapons, and equated ‘manly’ qualities with 

aggressiveness and virility far more than is healthy for any society. 
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In such a situation, women came to be valued primarily as the bearers of sons and were seen 

as liabilities in most other contexts. The fiercely patrilineal family and kinship structure that 

evolved made it mandatory for daughters to be sent away to their husband’s family after 

marriage. Not only were daughters a constant source of anxiety because of their assumed need 

for greater protection against an outside world full of enemies, they were also seen as an 

economic drain because they take away wealth rather than add to it. 

 

The establishment of British rule brought an end to internecine warfare as well as to external 

invasions but exacerbated land hunger even more. The most important and far reaching of the 

changes introduced by the British involved imposing changes in land ownership patterns.  

 

Cultivators now ended up as tenants of a much more interventionist and rapacious State. 

While creating these new tenancy rights, women’s rights in the land were disregarded and 

bypassed. Even among communities where women were the primary workers on the land, in 

the process of converting communal property rights of the clan into individual property rights, 

women were almost completely excluded. 

 

Labour power is more valued in societies with surplus land and scarce labour. As land 

becomes scarce and population pressure increases, a woman’s labour power loses its value 

and possession of land becomes the all important asset. If ownership of land is vested mostly 

or exclusively in the hands of men, women begin to be treated like mere dependents and 

considered as liabilities rather than assets. 

 

Take the case of certain tribal communities, which until the 19th century practised shifting 

cultivation combined with hunting. In tribal groups, families highly value their daughters 

because women’s labour is the mainstay of agricultural operations. Men’s labour plays a very 

peripheral role in their rural economy. Consequently most tribal girls fetch a bride price 

instead of taking a dowry. They are not perceived as a burden on the family and their birth is 

far from dreaded as is evident from their sex ratio figures. According to the 1971 census, there 

were 1,041 females for every 1,000 males amongst the Hos in Bihar. The comparable figures 

from the 1971 census for other northern states were: Punjab and Haryana (874), UP (883), and 

Rajasthan (919).  
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However, these communities were forced to become settled agriculturalists by the British, and 

their communally-owned land parcelled out to individual families, the title vesting with the 

male head. The impact of the British forcing tribals to switch to sedentary agriculture is 

documented at length in my study of women of the Ho tribe in Singhbhum District, Bihar 

(Economic and Political Weekly, volume 22 Nos. 3,4 and 5: January, 1987). It shows how the 

society was forced by outside forces to fall in line with the culture of son preference even 

though these communities did not traditionally devalue daughters, as is evident from their sex 

ratios.  

 

The new ownership patterns introduced by the British were crystalised in the Chhotanagpur 

Tenancy Act of 1908 which conferred exclusive rights on men as the owners of cultivatable 

land; widows and unmarried daughters were only allowed limited usufructory rights. For 

instance, as soon as a daughter marries, she loses even the right to be maintained from her 

father’s land. She does not inherit land as a son does. Even if an unmarried daughter is raped 

or has a brief sexual affair with a man, she loses her right to live off the family land, in the 

same way as she would if she were to get married. 

 

A tribal woman cannot claim a share in her husband’s land in her own right even if she is the 

one cultivating it while he may have migrated elsewhere for employment. She is only allowed 

to claim a right through her son, if she has one. If a man has no sons, the land he cultivates 

will revert to his brothers and their sons after his death. A man is assured of his right over the 

land in his lifetime, but his wife’s position is not so secure.  

 

A woman’s ability to hold on to the land is also determined by the age of her sons at the time 

of her husband’s death. Women who have only daughters or baby sons tend to be relatively 

powerless in the violence - charged atmosphere of the village. The land of such widows is 

often snatched away from them through force or fraud. Thus, women are forced into a 

situation of son preference for their own protection. 

 

Another reason for son preference is that the outside world of education and employment is 

extremely male-oriented and male dominated. Therefore, if tribals have to seek a foothold in 

the mainstream economy, they can do so only through sons. 
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Most of the 37 women I interviewed in the course of my study of a Ho village stated that they 

personally preferred daughters. One of the women, Jasmati Sundi, explained this preference in 

response to my question as to whether she wanted a son or a daughter: “I want a daughter 

even though having a son will improve my position vis a vis my husband’s land. Even if I 

have a son, my husband may throw me out before the son is grown up enough to defend me.  

 

If he does allow me to stay on, what do I need a son for? If our land goes to his uncles or 

cousins after we die, what do I care? If we don’t have a daughter who will give us some 

affection and care when I am old? A son and a daughter-in-law will never do that. When my 

mother was sick I cared for her, none of my brothers looked after her.” 

 

That the culture of son preference has largely been imposed on the Hos by patriarchal land 

relations dictated from above becomes evident when one considers the attitude of Hos to 

children born out of wedlock. Daughters born out of wedlock are not as unwelcome as sons, 

even in cases where the father refuses to acknowledge responsibility for the child. A baby boy 

whose father does not accept him runs a higher risk of being killed or allowed to die through 

neglect than does a girl. A boy’s life is not seen as worth much if he is not going to inherit 

land since that is seen as his most important function in life. Also, if an unmarried woman is 

saddled with a son, she will find it more difficult to get married because a prospective 

husband would not like another man’s son in the house as a possible claimant of the land, 

whereas a stepdaughter is welcome because she is seen as an additional worker on their land 

and can earn a bride price for the family.  

 

 

Increasing Land Hunger 

 

At the heart of these battles is the growing land hunger among the peasantry - both tribal and 

non-tribal. Land hunger is leading to constant conflicts in villages. The relatively more 

powerful families are constantly on the lookout for opportunities to usurp the land of less 

powerful families. Often the influential families get widows’ land surreptitiously transferred 

in their own names by bribing local officials. They push out those women who have no adult 

male family members to protect their land. Given the corruption and lawlessness of the 
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government machinery in India, those who cannot resist aggression and physical force tend to 

lose their land. There is a popular saying in the North: Jitney ladke utne lath, jitney lath utna 

kabza (the more the sons, the more your capacity to wield sticks [violence] - and the number 

of sticks decides how much land a family controls).  

 

 

As the scale of violence increases in society, and its importance in controlling and gaining 

access to new resources is enhanced, daughters appear more and more frequently as liabilities. 

 

 

The increase in insecurity bolsters the ideology of keeping women in the house. In many parts 

of India, working outside the home is seen as a sign of a family’s low social and economic 

status. Refusing to let women work outside the home does not save women from drudgery, 

but rather ensures that they stay confined to all the unpaid jobs on their family farm - field 

labour, harvesting, weeding, caring for family livestock, basic home processing of their farm 

produce, housework of all kinds, and care of children.  

 

 

While they may play an important role in producing food, women are usually not allowed to 

engage in other economic activities that might give them access to cash, such as the marketing 

of produce, which involves exposure to and contact with the world of commerce and men.  

 

Since cash is highly prized in rural areas, and women have few opportunities to earn cash, this 

is another way that women are kept dependent and are usually considered an economic 

liability rather than an asset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

Summing Up 

Thus, if we want to stop the killing and neglect of women, it is not enough to simply pass a 

law and hope that it will succeed in countering all those social and economic forces which 

make women’s lives appear expendable.  

 

However, when I argue that a legal ban on female foeticide won’t work, I do not mean to 

imply that we should leave things as they are nor that the resultant scarcity of females will 

inevitably raise the value of female lives. What I am suggesting is that we stop looking for 

quick fixes and instead face the problem squarely. There is no way to ensure the healthy 

survival of baby girls unless families find them worth nurturing. That is indeed a complex 

task which allows for no easy short term solutions. As Ravindra’s letter on page 44 

demonstrates, all the hard work put in by activists in Maharashtra has not led to curbing SDT 

tests. If anything the practice has grown and spread. 

 

The real challenge before us is to figure out ways in which a realisation of the value of 

daughters can be enhanced in the eyes of their own families.433 

                                                 
433 http://www.manushi.in/blogs.php (laatst geraadpleegd op 30 april 2011) 
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Bijlage 5: Mijn interview met Pratibha Ray 
 

 

- Your website tells me that you think of yourself as a humanist, rather than a 

feminist. What does this ‘humanism’ mean exactly? 

 

I believe that every human being should enjoy his/her fundamental rights, irrespective 

of being man or woman. Hence humanism includes feminism. Are not women human 

beings? I think any kind of “ism” restricts you. I don’t believe in such borrowed 

“isms”. I was never a feminist writer to begin with. I fell in love with nature in my 

childhood in a rural set-up. I was born and educated in my village till completion of 

my school. I started with poems from my school days. I believe love is the essence. Of 

course I do write a lot about women and their sufferings. I am a rebel against 

orthodox practices of the society, the caste system, corruption. But why to give it an 

academic name or a foreign address? I do it my own way.    

 

Despite biological differences, women should have equal social, economic, political, 

legal and religious rights with men. They should have the same freedom as the citizen 

of a country or as a member of the global village. I have always been writing against 

the double standard norms prevailing in our society for men and women. When I fight 

for women, I fight for a human being. I should make it clear that I don’t restrict myself 

to writing only for women’s cause. I write for human cause also including oppressed, 

suppressed, disadvantaged and downtrodden people. Even I write for the cause of the 

animals, plants, hills, rivers, sky and what not. Humanism for me is to believe in 

human interest and man’s paramount power as well as the paramount power of the 

nature. It includes the total environment (natural and social) of the planet earth 

including man (human beings). Man is nature’s indivisible part.  

 

- How do you relate to the women’s movement in India? 

 

Feminist ideology and the women’s liberation movements which came to India from 

the west are not widely spread in India. The ideological impact of the movement is felt 

by intellectuals, writers and educated women in the urban areas. This feeling is not 
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just a blind imitation of the west. It is not a transplant but the product of felt needs 

caused by changes going on everywhere with the advance of science and technology. 

Those are the powerful agents of change in modern world. Feminist criticism has 

already entered the post-feminism era. All of us who happened to be women and also 

are writers are asked in interviews “whether she is a feminist writer?”, then they will 

be now asked whether they are post-feminist writers ? Of course men and women are 

not at par anywhere in a male dominated world. Women have always been second-

class citizens. Now a change is coming from women themselves. But in India, radical 

feminism is not appreciated even by feminist social workers. Why should women 

consider maternity, motherhood and household work as a burden? This is because 

Indian men don’t share in the above affairs. The change should come from men, 

mentally as well as attitudinally.  

 

Twentieth century post-independence Indian women, in spite of higher education and 

science education are still caught between feudal values and style of life, the 

conventional traditional role of women and the fast approaching faster life of civilized 

world. Caught between the burden of home and the workplace, bread baking and 

bread earning, child bearing, mothering, maintaining the glory of good wife, good 

daughter-in-law, struggling between conventions and modernity these women have 

first to survive. Hence the question of equality is a far cry. In such a transitional 

period characterized by flux the emergent need is to identify the new area of trouble to 

check the imbalance and to bring equilibrium in life and society. Holding the key to 

liberation with herself, if she search as the door for rescue, then who will rescue her? 

Perhaps this is the problem with most of the modern Indian women. Slogans and 

seminars are theoretically good but if the woman does not take advantage of the 

opportunity then seminars and conferences will end in university extravaganza. 

Education is the weapon and economic independence is the strength. The present 

scenario is very encouraging when the literacy percent of women has become higher 

than men as per recent census (2011).        
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- Are there women in this movement who inspire you? Or who have inspired you 

when you were writing Yajñasenī ? 

 

Of course a woman inspired me but none of the feminist leaders. The woman is 

Yagnaseni herself. When I go through the Sanskrit Mahabharata by Vyasa, I always 

feel that in the long human drama, portrayal of Yagnaseni has been eclipsed. 

Therefore she has been misunderstood as the warmonger. I am always drawn to the 

misunderstood and disadvantaged lot.  

 

- How were the responses to your Yajñasenī, from traditionalist side and feminist 

side? 

 

This novel was published in Odia in 1985. It was well accepted by the traditionalist 

and feminists, the half educated readers and the intellectuals. It was indeed very 

inspiring for me. Since then this book has not lost the interest of the readers of the 

present generation. The novel has gone into 76 editions in Odia.     

 

- What response did you get subsequently from these sides when you received the 

Mūrti Devī Award? 

 

This novel was translated in to Hindi and published in 1988 and subsequently in 

English (1995). Immediately it was accepted by the Indian readers. First edition of 

Yagnaseni in English (Rupa & Co.) was in the best seller list of the year. But some 

fundamentalists (not more than 10/15 people) who teach Sanskrit in Universities 

protested against Yagnaseni when its Sanskrit version (2006) was published by the 

Rastriya Sanskrit Pratisthan, Delhi funded by Ministry of Human Resources 

Development, India. This is after more than two decades from the 1st publication of 

Yagnaseni in Odia. By then Yagnaseni had been translated and published in various 

Indian languages. At that time they didn’t protest. They said this novel should not have 

been published in Sanskrit language. They even demanded to ban the Sanskrit version 

of the novel. A committee was formed with top Sanskrit scholars who analyzed 

different aspects of the novel. They complained that this novel is a threat to the Indian 

tradition and culture. Future Indian women will be misguided by Yagnaseni’s 

character. They also pointed out that I have deviated from the original Mahabharat 
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while portraying Yagnaseni and recreated the epic adding fictitious episodes which 

are not in the original epic. Ultimately the Committee gave a clean chit to the novel 

and now Yagnaseni is included in the B.A & M.A. Sanskrit course in Delhi University 

and in Sanskrit M.A course in Boroda University. I have never faced any interview 

regarding this protest otherwise I would have told the protesters that there should be 

novelty in a novel and they should first learn what a novel is. When I received the 

Moorti Devi award, the response was encouraging all over India. At that time these 

fundamentalists were not in picture. There is a difference between traditionalist and 

fundamentalist. Is not it?   

 

- How important is the Hindu tradition for you? Do you attach a lot of importance 

to epics like the Mahābhārat? 

 

I do attach a lot of importance to the epics like Mahabharat but it has nothing to do 

with Hindu tradition. Mahabharat is not a religious scripture of Hinduism. It is a 

piece of great literature.  

 

I am called Hindu because I was born to Hindu parents. I could have been born to 

Muslim, Christian or parents belonging to any religion of any region. I am not an 

orthodox Hindu. I don’t believe in casteism. I respect all religions except 

fundamentalism and fanatism in it. From my college days, I have felt uncomfortable 

when I fill up a column like caste and religion. Many times, I thought of freeing myself 

from the shackles of Hinduism but not to be converted to any other religion. I don’t 

believe in conversion. I just want to live as a true human being, a nature’s being free 

from all the chains. Rousseau has once said “Man is born free and he is everywhere 

in chains”. But I say “When was man born free as man is born to a religion, to a 

region (geography), to a community, to a language, to a custom and tradition and 

many such things? Man is also imprisoned by his own psyche in a given culture. 

Hence, man is born with chains everywhere”. I want to declare that my religion is 

humanism where no discrimination is there in the name of caste, creed, race, religion, 

geography and gender etc. What I believe is reflected in my life and literature. My 

“Puja ghar”, room for worshiping and kitchen, which is considered in Hindu 

community the holiest place in a house where none belonging to other caste & 

religion should enter, is open to everybody without considering their caste and 
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religion. It was my father’s impact on me who was a Gandhian and the principal of a 

high school. Our house was open to all in those times. Though I was married in an 

orthodox Hindu family, I came out of the prison house of orthodoxy without breaking 

home or dishonouring my seniors. I had to have struggle with patience till they 

changed. Women must have that power and confidence not only to change the family 

but to change the society without disturbing peace. I may sound orthodox but I don’t 

submit to subjudication, subordination and injustice. I protest discrimination at home 

or at workplace. There were many instances of protests in my life. I may sound a 

feminist but I protest to assert my human rights as a human being.  I would like to cite 

an instance which happened in my life while protesting the orthodox high priests of 

the temple of Lord Jagannath, Puri. This put me into a lot of harassment and trouble 

but I stood strong and unmoved.  

 

In 1979, the priests misbehaved with me and my professor friend from Pune 

Dr.(Mrs.)Kamelesh Choudhury, inside the temple. It all started with demand for more 

money from her and my protest against their exploitative behaviour. Then they blamed 

me for polluting the holy temple by bringing a non-Hindu inside the temple. They 

harassed me, my friend and our teen-aged daughters. Their biased opinion against her 

was because of her fair complexion. I protested against the Pandas inside the temple. 

They said that the “Maha Prasad” had been polluted and could not be offered to Lord 

Jagannath because of her entering inside the temple. They demanded compensation of 

some lakhs of rupees as the cost of Maha Prasad. I argued with them and demanded 

to allow my friend to touch the Ratna Singhasan (Shrine of Lord Jagannath). I also 

declared that though I believe that the temple should be open for all irrespective of 

caste, race, religion, my friend was not a non-Hindu. Being fair does not mean she/he 

is not a Hindu. I questioned “Should all Hindus be dark (black) like Lord Jagannath?  

Are all Hindus dark like the Lord? Is the colour of Hindu religion black? They were 

more enraged when they discovered that I was the same person who wrote against the 

Sankaracharya of Puri for his statement favouring Sati under issue of Roop Kanwar of 

Rajasthan. Then there was hue and cry and we all four women (including our two 

daughters) were pushed, misbehaved, insulted with threatening and scolding using 

abusive languages. I was determined to stand there till a solution was made by the 

Collector, Superintendent of Police and the administrative officer of the temple who 

happened to be Additional District Magistrate. None were available at headquarters 
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that day. It is a long story. We ultimately were pushed out of the Singhadwar (main 

entrance) with scolding and threatening. I promised then and there not to enter in to 

the temple of Lord Jagannath again as no one is safe inside the temple where God had 

turned to a wooden idol and was not there to rescue his devotees. I lodged a complaint 

in the administrative office but that didn’t stop the bleeding from my heart.  I wrote an 

article in Odia (Oriya) titled “Is colour of religion black?” narrating my experience 

and asking some relevant questions to the mass. I demanded discipline in the temple. 

All the news papers wrote editorials favouring me and demanded discipline in the 

temple. The priests wrote to me to come down to Puri for a compromise, I didn’t turn 

up. The wound they made in me and in my friend’s heart had no compensation. There 

is a board in front of the main entrance of the temple where it is written that “None 

but orthodox Hindus can enter into the temple”. I declared that I am not an orthodox 

Hindu and therefore I am not coming for a darshan inside the temple. I can have a 

darshan during the Car Festival when the Gods come out to give darshan to the 

downtrodden and disadvantaged people belonging to lower caste and other religions. 

They lodged a defamation case against me for my newspaper article demanding one 

lakh rupees compensation (1980). I had to fight the case for ten years and ultimately 

the case was dismissed.  

 

- Do you think epical figures like Draupadī are real role  models for Indian 

women? 

 

Like any other human being, epical figures are not perfect. Why should a particular 

character be the role model for a man or a woman? One should be diligently critical 

while following the path of a mythical figure or an iconic figure of the present day 

society. But some aspects of Draupadi’s character should be appreciated and followed 

by any woman of the world. For example her courage, strength, determination and 

moreover the compassion and forgiveness. My Draupadi is a modern mind. She has 

not been anchored to the epic. Let me quote the opinion of an Internationally 

acclaimed poet of our time Dr. Sitakant Mohapatra (Jnanpith Award winner and 

Padma Bibhusan, the second highest civilian honour of the country) “Pratibha Ray 

has made a determined effort for a portrayal of the epic character and brings to the 

surface the broader and deeper aspects of Draupadi’s mind that lay submerged in the 

majestic sweep of the grand Mahabharata. Pratibha Ray has written a brilliant novel 
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around the fascinating character of Draupadi. In the novel, Draupadi not only 

remains anchored in the epic but also rises out of its pages to become our 

contemporary and extremely relevant to our times”.  

 

- It is very striking that Draupad ī is such a strong woman, and that she is not 

anxious to criticise her husbands. She even goes against decisions of her men (for 

instance when Bhīma demands that she stays with him when Arjuna is banished 

and she decides to go and live in a hut in the garden). Did you want to send a 

message to the Indian women? 

 

A writer is not a prophet and literature is not Nitishastra (Book of morals). I don’t 

believe in imparting a message to my readers. They are free to internalise the 

character portrayed by a writer and go their own way.    

  

- At the same time she is very devout, loyal to tradition and she attaches a lot of 

importance to ‘honour’ and the ‘Right’. How importa nt is this for you? 

 

I have already said that my Draupadi is a modern mind. My Draupadi is not merely a 

manifestation of a woman’s mind struggling against the problems of womanhood. My 

Jagnaseni is a modern mind who speaks for human race of the whole world. She 

comes out of the narrow boundary of a woman, Aryan lady, queen or any such 

division based on age, sex, class or caste. The character is not thousand years old 

only. It is older than that day and younger than any young mind of the present day. 

You may differ but as a writer I allowed her to enjoy a timeless longevity in my novel. 

Modernism for me is preserving values and discarding the dogmas (double standard 

norms, inhuman orthodox practices, religious fundamentalism and superstition etc.) 

from society. Not only women, every human being should attach a lot of importance to 

honour and right. It is important.    
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- You depict Bhīma as a tyrant en one of the twins as very vain. In the ‘original’, 

this is completely different. What was your intention when you made these 

adjustments? 

 

It is not totally different from the original Mahabharata. But there is always individual 

differences. All the five Pandava could not be the same and moreover, I have not 

written a Mahabharata again. It is a novel (fiction) in which I have to portray the 

characters in a novel way. Otherwise why should have I written the novel? My 

purpose was to show Draupadi’s ability to successfully handle five husbands (five 

human beings with individual differences). This is not only difficult but great. I think a 

writer can take this liberty while fictionalizing an epical character. 

 

- What was your motive to write this book? The mahābhārat is an important piece 

of Indian culture, which makes it not self-evident to use it for a new book? 

 

Mahabharata is not an epic simply. It is our racial memory. These two epics flow in 

our psyche from our childhood. No writer is free from these two epics. Yes, according 

to you Mahabharata is our Indian culture. A writer draws the nourishment from the 

culture he is born in for blossoming his/her creative dreams. The reinterpretation of 

epical characters is not uncommon in Indian literature. For example there are many 

award winning novels like “Yajati” by Bishnu Khandekar in Marathi (Jnanpith 

Award), “Mrityunjaya” by (Biswas Patil) in Marathi (Moortidevi Award), Sriradha by 

Ramakanta Rath (Odia, Saraswati Samman by Birla Foundation) and many others 

inspired by epical characters. Epical characters like Yudhisthir, Bhim, Duryodhan, 

Krishna, Radha, Sakuni, Ram, Laxman, Bharat, Sita, Drauapdi etc. have becomes 

symbols and used in everyday life and also in literature symbolically. My novel also 

contains our racial memory in new and modern form. Draupadi emerges from a rich 

matrix of Puranas most contemporary convincing form symbolizing the wholeness of 

life. More relevant in my novel is Draupadi’s vision. When the world was shivering 

with the horrors of war, Draupadi propagates for no war and peace to the planet 

earth. The novel is filled with various colours of psycho-socio analysis of Draupadi 

and other characters. One who rightly understands Draupadi will realise that she has 

never desired war, power and kingdom. If she had instigated war, it was a bloody and 

painful surgery needed to save the world from the clutches of the inhuman Kauravas. 
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She only encouraged the husbands to take right steps to save the world and restore 

peace and integration. In her last wishes, she prayed to Krishna “Let not the war ever 

occurred in this world and let not by petty differences of human mind be any land torn 

in to two like Indraprastha and Hastina”. Her heart cried for permanent peace in the 

world. She asked to priya Sakha for giving her Jnanis vision, Bhakta’s heart and 

Karmi’s hand for reconstruction of society and to save the world from devastation of 

war in her next birth. Not salvation, rebirth was her last wish to establish peace in the 

world. At the end I must say that writers write of their lived experience. Today 

Draupadis are still being humiliated and sexually assaulted in broad day light. 

Ekalavya’s are being deprived of their human rights in the name of caste, creed and 

religion. Young talents, Abhimanyus are being killed for the self-interest of the 

powerful, Dhrutarastras are still blind for the interest of their near and dear ones and 

they do not hesitate to devastate the motherland for power and position. Gandhari’s 

are still forced to be blinded in the name of devotion to husbands. Karna’s are being 

denied justice having no royal identity. Everyday, everywhere in this world 

Kurukshetra war is going on inside and outside human existence. Hence what could 

my Draupadi have done except becoming a revolt and rebellion against all injustice 

and inhumanity? What else could I have written except “Jajnaseni” when I wrote it?  

 

I feel reinterpreting the epical characters which are already established in the psyche 

of mass is not so easy. My Draupadi is a different story and I took more time to 

conceptualise the novel than some of my other social novels. 

 

- On your website, I find the following quotation: ‘In her tales, Pratibha Ray seems 

to prefer the dissidents, the drop-outs or the odd ball rather than heroes and 

heroines in the classic sense of the term.’ (http://www.pratibharay.org/Literature/  

23/02/2011) Do you think this also applies to Draupadī? 

 

Yes. It very much applies to Draupadi. I made Draupadi a medium to bring out the 

dissidents, the drop outs to the main stream establishing its integration between the 

royal and the forest dweller dissidents. She in her own way made all efforts to bridge 

the gulf between the Aryan and the tribal society. She shared the food with forest 

people, fed and nursed their orphaned babies and made herself one of them. She 

endeavoured to link Naimishyaranya Ashram of hermits and Hastinapur through link 
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roads of communication and made remarkable strides in the way of building a unified 

state of Aryavarta. Here she took up a role of an active social worker to bring the 

dissidents to main stream. At the same time she had felt the helplessness of being a 

women and lived a cursed life undergoing the heinous sexual harassment and insult 

which no woman had faced in history and literature till today. Is she not a dissident?   

 

- Finally, could you tell me something more about your article ‘The Definition of 

Sati? 

-  

You must be knowing about the Sati practice of India; otherwise you may read up on 

it. It is nothing but burning the wife in the pyre of her dead husband and declare her 

as Sati (a woman who remains faithful to the husband and by not polluting her body, 

mind and soul touched by a man other than the husband).   

 

 “Sati ki Paribhasha” (Definition of Sati): When 17 year Roop Kanwar was burned to 

death in the pyre of her husband, it was very painful for every Indian. Sati practice 

has been banned long back during British period. Now a days it is illegal. Some said 

that if a woman dies with the husband of her own will, she should not be stopped. She 

attained the Swarg (heaven) by becoming Sati. The then Sankaracharya of Puri Sri 

Niranjan Devatirtha said in public that Sati practice in India elevates women from 

“manavik” (ordinary woman) to Devi (goddess). Moreover, to avoid, to eradicate 

widows problem in India, women should become Sati. This was totally heartless and 

intolerable.  

 

I could not stop myself writing an article after studying the Vedas and Puranas to 

know about the interpretation of Sati in Shastras. Sankarcharya said as Sati is 

mentioned in Shastra, it is not wrong in practising it, rather it elevates a woman. I 

cited the slokas from shastra and reinterpreted the meaning where it is said that 

women should not die with the husband but start a new life. I cited the opinion of our 

first President of India, a great philosopher, Sri Sarvapalli Radhakrishnan on Sati; 

also I cited Gandhiji’s opinion on Sati. I bitterly criticized the Sankaracharya of Puri 

who is considered to be the most respected Pandit among the four Sankarcharyas of 

four Dhams. The criticism to the Sanarrcharya in my article and to the so called 

Pandits was very bitter and sharp. The first sentence of my article was like this “If 
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dying with the dead husband elevates a woman to a Sati, then it is not very difficult to 

become Sati in India. Moreover, If this is the definition of Sati, then in India, no living 

sati will be found, only dead Satis will be found. Because a woman can enjoy her sex 

life with other men betraying the husband and after the death of the husband she may 

die with the husband and will be elevated to the status of Sati and become immortal. 

Who does not want to be immortal. How is it for a woman after enjoying her life .....”. 

 

I published the article in the leading newspaper, there was a hue and cry in Puri and 

all the Pandits were very angry but strangely kept quite. Hindu religion is very 

tolerant in this way. If it could have been some other religion, then the consequence 

could have been very dangerous for me. However, this article led the priests at Puri 

into fury when I revealed my identity during their protest for the entry of my friend 

inside the temple. 
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Bijlage 6: Meisjes zijn een last : India aborteert een miljoen 
vrouwelijke foetussen per jaar 434 

 

'Meisjes brengen geluk in huis - red hen', bezweert 

een reclame-affiche in de straten van New Delhi. 

© RAVEENDRAN 

 

SONIPAT - Ondanks overheidscampagnes om het doden van meisjes tegen te gaan, blijft het 

aantal vrouwen in India gestaag dalen. Met als gevolg dat er nu een tekort aan bruiden is. 

'Maar een bruidsschat kost meer geld dan het kopen van een vrouw.' 

 

Laxmi Devi (21) werd twee jaar geleden door haar ouders verkocht aan vrouwenhandelaren, 

die vrouwen kopen voor dorpen waar een groot tekort aan bruiden is ontstaan. Door het 

jarenlang doden van babymeisjes of het aborteren van vrouwelijke foetussen zijn er niet meer 

genoeg huwbare vrouwen in India. Jaarlijks vinden er een miljoen abortussen plaats, vaak 

onder druk van de schoonfamilie. 'Wat heb je aan een meisje', schreeuwt de buurvrouw van 

Laxmi. 'Bijna niemand in India wil toch een dochter!' 

 

Ouders beschouwen meisjes als een financiële en sociale last. Een van de grootste oorzaken is 

de bruidsschat die ouders voor hen moeten betalen. Ook al is die bruidssom officieel 

verboden. Volgens de eeuwenoude traditie verwachten de schoonouders toch een som geld of 

goederen als het meisje na het huwelijk bij ze intrekt. Alleen jongens worden als kostwinner 

geaccepteerd. 'Wie zorgt er later voor mij als ik oud ben? Niet een dochter, want die woont 

dan bij haar schoonouders', zegt de buurvrouw verontwaardigd. 

 

Laxmi, een mooie slanke vrouw, gekleed in een zacht groene sari met een gele sluier over 

haar hoofd, luistert met gebogen hoofd naar de harde taal van haar buurvrouw. 

 

                                                 
434  Wilma van der Maten  (in De Standaard, 4 augustus 2011) 
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=7J3DKEVR&word=abortus+india (04/08/2011) 
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Bruidsschat 

 

'Ik wist niet dat mijn ouders mij hadden verkocht. Ik dacht dat mijn huwelijk was 

gearrangeerd', fluistert ze. Dat had ook best het geval kunnen zijn. Tachtig procent van alle 

huwelijken in India worden nog steeds door de ouders geregeld. Maar de vrouwen in het dorp 

verklapten aan Laxmi dat ze was gekocht. Ze weet niet hoeveel haar ouders voor haar hebben 

gekregen. Volgens de buurvrouw schommelen de prijzen rond de 90.000 roepies, zo'n 1.500 

euro per vrouw. 

 

Manasi Mishra, die al jarenlang onderzoekt doet naar het doden van babymeisjes, schudt 

meewarig haar hoofd. Op het enige bed in de eenkamerwoning van Laxmi heeft ze 

meegeluisterd. Ze vertelt dat miljoenen meisjes in India worden vermist. 'Met het tekort aan 

vrouwen zou je verwachten dat meisjes nu wel worden geaccepteerd. Maar door de 

economische vooruitgang is de hoogte van de bruidsschat alleen maar opgelopen. 

Schoonouders verwachten tegenwoordig naast een som geld een koelkast, een nieuwe 

bromfiets of zelfs een auto. Dat hebben ze op de tv gezien.' 

 

De recente volkstelling bevestigt dat het aantal meisjes dat wordt geboren in India verder 

afneemt. Op het platteland van de deelstaat Haryana komen op iedere 1000 jongens slechts 

840 meisjes voor. Tien jaar geleden lag dat aantal nog rond de 870 meisjes. 

 

De regering tracht het doden van meisjes tegen te gaan met landelijke 

waarschuwingscampagnes. Klinieken die prenatale echo's uitvoeren om het geslacht van de 

foetus te bepalen, worden nu strafbaar gesteld. Artsen riskeren een gevangenisstraf of een 

geldboete, maar volgens Manasi is er tot nu toe slechts één dokter aangepakt. Klinieken 

opereren sinds de wet is ingevoerd ondergronds. Medici bezoeken met mobiele echoapparaten 

de dorpen. Als een vrouw zwanger blijkt te zijn van een meisje, vindt diezelfde nacht nog de 

abortus plaats. Rijke Indiërs reizen naar Dubai of Singapore voor een echo. 

 

De twee schoondochters van de buurvrouw van Laxmi baarden beiden twee zonen. De jonge 

vrouwen beamen dat ze tijdens hun zwangerschappen een echo lieten maken. Onder druk van 

hun schoonmoeder weigeren ze de reden te geven. Die vertelt op bitse toon dat ze dacht dat de 

kinderen niet gezond waren. 
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In Indiase deelstaten waar de echografie nog niet haar intrede heeft gedaan, worden meisjes 

vermoord door zand en tabakssap in hun neusgaten te steken. Ze worden vlak na hun geboorte 

vergiftigd of levend begraven. Meisjes die het wel redden, worden vaak verwaarloosd. Ze 

krijgen nauwelijks te eten en geen medische zorg. 'Ik zag onlangs een baby in een wiegje die 

zo mager was, dat ze de volgende dag niet meer zou halen', vertelt onderzoekster Manasi. 

 

De Indiase onderzoekster probeert de vrouwen in het dorp ervan te overtuigen dat meisjes net 

zo belangrijk zijn als jongens. Maar haar campagnes halen weinig uit. Ze wijst naar de tekst 

op een poster die in het dorp hangt. 'Geef nu 500 roepies (7,5 euro) uit voor een echo om 

daarmee straks 40.000 roepies (600 euro), te besparen (voor de bruidsschat, red.)', luidt de 

reclame van een illegale kliniek. 

 

De vrouwen geven het geld grif uit. Zo bang zijn ze om 'weer' een meisje te baren. Ram Ratti 

(35), die iets verderop woont, liet vorige week een echo maken. Toen ze de arts extra 

betaalde, wilde hij haar wel het geslacht van haar kind vertellen. 'Een meisje', klinkt het 

teleurgesteld. Ze heeft al twee dochters. Maar een abortus kon ze niet over haar hart krijgen. 

Ze is al over de vier maanden heen. Dan mag ze geen abortus meer plegen. 

 

Een van haar dochters kruipt op haar schoot, tegen haar dikke buik aan. 'Ik stop ermee. Ik heb 

drie keer geprobeerd een zoon te krijgen. Nu laat ik me steriliseren'. Haar schoonmoeder was 

zo boos op haar, dat ze besloot tijdelijk bij haar zus in te trekken. 

 

Manisa klopt haar troostend op haar schouders. 

 

'Ik vrees dat het nog generaties zal duren voordat in India meisjes worden geaccepteerd. 

Zolang er op andere plekken nog genoeg vrouwen te koop zijn, komt er geen einde aan het 

doden of aborteren van meisjes. Een bruidsschat kost meer geld dan het kopen van een 

vrouw'. 
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