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Silence  

 

Too many women 

in too many countries 

speak the same language 

of silence. 

My grandmother was always silent 

always aggrieved 

only her husband had the cosmic right 

to speak and be heard. 

 

They say it is different now 

but sometimes, I wonder. 

 

When a woman gives her love, 

as most women do, generously 

it is accepted. 

When a woman shares her thoughts, 

as some women do, graciously 

it is allowed. 

When a woman fights for power, 

as all women would like to, quietly or loudly 

it is questioned. 

 

And yes, there must be freedom 

if we are to speak. 

And yes, there must be power 

if we are to be heard. 

And when we have both 

let us not be misunderstood. 

 

We seek only to give words 

to those who cannot speak. 

I seek only to forget the sorrows 

of my grandmother’s 

silence. 

 

Anasuya Sengupta 

Lady Shri Ram College, New Delhi 

 

 
Between Voice and Silence, Taylor, Gilligan and Sullivan, London 1995 
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Voorwoord 

 

 

De doctoraalscriptie die voor u ligt is het resultaat van de weg die ik heb bewandeld met zeventien 

adolescente meisjes uit twee plattelandsdorpjes in Zuid-India. Deze meisjes lieten me hun wereld en 

thuis zien, vertrouwden me hun verhalen toe en vertelden me hun dromen. Samen maakten we plezier, 

spraken we over geluk en verdriet en dachten we na over de verschillen tussen onze levens. Zij 

openden mijn ogen en leerden me wat het betekent om als meisje uit een arme familie op te groeien 

op het platteland in Zuid-India. Hun kracht, leergierigheid en levenslust hebben me geïnspireerd om 

het onderzoek tot een mooi einde te brengen. Ik wil deze bijzondere gidsen en hun familie daarvoor 

bedanken. 

Dit onderzoek was echter niet mogelijk geweest zonder mijn tolken Aparna en Prachi. Ik bedank hen 

voor hun geduld, begrip en doorzettingsvermogen. Zij waren mijn stem en luisterend oor en hebben 

het mogelijk gemaakt dat ik met de meisjes en hun familie kon spreken. Onmisbaar waren ook de 

familie Kulkarni, Raja en de medewerkers van de ontwikkelingsorganisaties Socio-Economic 

Development Trust (SEDT) en Yerela Projects Society (YPS). Zij gaven mij een warm thuis, hielpen 

mij waar nodig en beantwoordden mijn vragen. Tevens bedank ik Cees Tompot en het bestuur van 

Stichting Yojana. Zij legden het eerste contact met SEDT en YPS en gaven mij het vertrouwen om 

daar dit onderzoek uit te voeren.  

In het bijzonder wil ik mijn vriendin Froukje noemen. Haar hulp en steun in India zijn ongelooflijk 

geweest. Haar kritische blik, luisterend oor en creatieve ideeën hebben bijgedragen aan het bijzondere 

contact met de meisjes en families in India en de kwaliteit van het onderzoek. Dank ook aan Patricia 

Nieuwenhuizen en Ilona Seure. Hun enthousiasme en kennis over participatief onderzoek inspireerden 

me en gaven me een goede basis om dit onderzoek uit te voeren.  

Veel dank gaat uit naar mijn scriptiebegeleiders Joep Dohmen en Caroline Suransky. Op het moment 

dat ik de inspiratie had verloren motiveerde Joep me om de draad weer op te pakken. Zijn scherpe 

feedback daagde me uit om deze scriptie tot een goed einde te brengen. De feedback van Caroline 

heeft bijgedragen aan een inhoudelijke verdieping van het onderzoek. Mijn vriend Roald wil ik 

bedanken voor zijn liefde en relativerende blik. Hij heeft me gesteund om stap voor stap naar het 

eindpunt van deze scriptie toe te werken en te blijven geloven in mezelf.  

Mijn dank gaat ook uit naar mijn vriendinnen en tutorgroep. In het bijzonder wil ik Liesbeth, Hilde,  

Eline en Anke  bedanken voor hun kritische blik op mijn geschreven stukken. Tot slot een woord van 

dank aan mijn ouders voor het vertrouwen dat zij mij gedurende mijn studietijd gaven.  

 

Ianthe Schouten 
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1. Inleiding 

 

 

1.1 Inspiratie en motivatie voor het onderzoek 

 
Het is januari 2004 en na vier maanden wonen en werken op een straatkinderenproject in de 

miljoenenstad Chennai in Zuid-India kom ik voor het eerst in een klein afgelegen dorpje op het 

platteland. Ik ben hier om samen met Ranganadan, een hulpverlener van het straatkinderenproject 

waar ik verblijf, enkele gezinnen op te zoeken die financiële ondersteuning ontvangen om hun 

kinderen naar school te laten gaan. De verschillen tussen het leven op het platteland en de drukke stad 

zijn groot. Kinderen rennen niet direct op me af om me een hand te geven, maar blijven verwonderd 

en een beetje schuw op een afstandje naar me kijken en lopen stilletjes achter me aan. Vanuit de 

huizen kijken vrouwen op van hun werk en nadat enkelen wat vragen hebben gesteld aan Ranganadan 

gaan ze rustig weer verder. Ook dit is een andere ervaring: in de stad word ik altijd overspoeld met 

vragen. 

Wanneer ik door het dorp loop, valt het me op hoeveel jongens er op straat rondhangen. Meisjes zijn 

nergens te zien. Als we aankomen bij de familie die we gaan bezoeken worden we gastvrij onthaald. 

Tijdens het gesprek met de man des huizes valt me plotseling op dat er in een donker hoekje van het 

huis een jong meisje zit. Ze zit daar heel stil en rustig. Hoewel het huis slechts bestaat uit één kamer 

van drie bij drie meter had ik haar niet eerder opgemerkt. Het meisje is bezig om met een zware steen 

de schil van cashewnoten open te breken en ze daarna in een klein vuurtje te roosteren. Haar handen 

en armen zijn verbonden met stof om te voorkomen dat ze haar handen beschadigt en de as in haar 

huid trekt. De bescherming is echter onvoldoende, want ik zie wonden op haar armen. Ze kijkt even 

op, maar zegt niets en gaat door met haar werk. Wanneer ik naar haar naam vraag kijkt ze naar haar 

moeder. Die vertelt dat ze Swati heet en bezig is met haar werk. Voor één volle zak van tien kilo 

opengebroken en geroosterde cashewnoten ontvangt de familie van de landheer vijf roepies (tien 

eurocent). Tien uur werken levert vijf zakken cashewnoten op wat betekent dat Swati aan het einde 

van de dag vijftig eurocent heeft verdiend. Ranganadan vraagt waarom ze niet naar school gaat. De 

familie krijgt daar geld voor van de Non-governmental organization (NGO). De man des huizes laat 

weten dat het gezin het geld dat Swati verdient niet kan missen en dat het geen zin heeft om haar naar 

school te sturen omdat ze over een half jaar gaat trouwen. Ik kijk naar Swati en vraag haar hoe oud ze 

is, maar opnieuw reageert ze niet. Haar vader haalt zijn schouders op en zegt dat hij het niet precies 

weet. Hij schat dat ze ongeveer twaalf jaar oud moet zijn. Ik vraag hem of ze niet te jong is om te 

trouwen, maar hij laat weten dat er een familie is die geïnteresseerd in haar is en een betaalbare 

bruidsschat vraagt. Aangezien ze erg arm zijn en Swati vaak ziek is kunnen ze hier maar beter op 

ingaan. Ik vraag hem of ze de schoonfamilie goed kennen en of Swati de jongen en schoonfamilie al 

eens ontmoet heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn. De familie kennen ze via de buurvrouw en die 

heeft gezegd dat het goede mensen zijn. Binnenkort komen ze langs om te kijken of Swati geschikt is 

en hard genoeg kan werken. Ik vraag hem wat Swati er zelf van vindt en of ze niet bezorgd zijn over 

de gezondheid van hun dochter. Ja, ze zijn bezorgd, want ze is eigenlijk te jong om kinderen te 
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krijgen, maar ze hebben weinig keus. Wat Swati zelf vindt weet hij niet, maar dat is niet belangrijk. 

Zo gaat het hier in de omgeving. Zo is het met hem en zijn vrouw ook gegaan en zijn dochter mag blij 

zijn dat er iemand is die met haar wil trouwen. Ik kijk nog eens naar het meisje, maar nog altijd komt 

er geen reactie. Ranganadan zegt dat Swati toch wel erg jong is en vraagt of ze haar huwelijk niet 

kunnen uitstellen. Nee, dat kan niet. Ze hebben nog twee dochters en die kunnen ze nauwelijks 

onderhouden. Daarnaast willen ze genoeg geld overhouden om hun zoon naar school te laten gaan.  

Na nog even gepraat te hebben met de moeder van de familie gaan we weg, we moeten naar de 

volgende familie. We worden hartelijk uitgezwaaid en krijgen nog wat cashewnoten mee. Wanneer 

we op straat staan valt me opnieuw op dat ik op straat nergens meisjes tussen de twaalf en achttien 

jaar oud zie. Zullen die allemaal in een donker hoekje in huis aan het werk zijn? Wachten ze allemaal 

tot ze moeten trouwen en bij een echtgenoot en schoonfamilie komen die ze niet kennen? Wat vinden 

deze meisjes hier zelf van? Hoe ervaren ze deze situatie? Zouden ze het anders willen en zien ze daar 

mogelijkheden toe?  

Dit zijn vragen die de afgelopen jaren tijdens mijn bezoeken aan India regelmatig door mijn hoofd 

speelden en die de aanleiding vormden voor mijn afstudeeronderzoek. Ik wilde weten wie deze 

meisjes zijn, hoe zij hun leven en positie in de samenleving ervaren, wat hun dromen zijn, en waar ze 

blij of verdrietig van worden. Met deze scriptie wil ik recht doen aan de stem en belevingswereld van 

meisjes op het platteland in India. Door hun ervaringen in beeld te brengen tracht ik de positie van 

meisjes en vrouwen uit de laagste klassen op het platteland in Zuid-India weer te geven. Want het zijn 

niet alleen de meisjes uit dit ene dorpje in de staat Tamil Nadu die nauwelijks scholing, 

gezondheidszorg en aandacht ontvangen. Dit is een situatie die voor veel meisjes en vrouwen in India 

geldt. In deze scriptie breng ik de gevoelens en gedachten van zeventien adolescente meisjes in beeld 

en onderzoek ik welke aanknopingspunten hun verhalen kunnen bieden om na te denken over 

handelingsperspectieven die hun situatie kunnen verbeteren en kunnen bijdragen aan een 

menswaardig bestaan voor meisjes en vrouwen in India.  

 

De onderzoekslijn van de scriptie werk ik in dit hoofdstuk verder uit en heeft de volgende opbouw: in 

§ 2 geef ik een beschrijving van de doelstelling en verantwoording van dit onderzoek. In § 3 volgt een 

uitwerking van de onderzoekssetting en de onderzoeksvragen. Hierna geef ik in § 4 een beschrijving 

van de onderzoeksmethode. In paragraaf § 5 en § 6 volgt een bespreking van de relevantie van dit 

onderzoek. Het hoofdstuk wordt in § 7 afgesloten met een beschrijving van de opbouw van de 

scriptie.  

 

1.2 Doelstelling en verantwoording van het onderzoek 

 

Met ruim een miljard inwoners is India na China het land met de grootste populatie ter wereld en 

wordt dit land de grootste democratie op aarde genoemd. Hoewel de Indiase samenleving één van de 

snelst groeiende economieën ter wereld heeft en de kwaliteit van de gezondheidszorg, het onderwijs 

en publieke voorzieningen de afgelopen jaren zijn verbeterd, wordt zij nog altijd gerekend tot de 

ontwikkelingslanden. Veertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 1 dollar per 

dag. Een grote groep mensen heeft geen toegang tot goede basisvoorzieningen en moet overleven in 

een situatie van armoede en uitbuiting waarin hun rechten en waardigheid geschonden worden 
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(Human Development Report, 2006). Door diepgewortelde genderongelijkheden en onderdrukkende 

patriarchale machtsverhoudingen in de Indiase samenleving worden vrouwen en meisjes het zwaarst 

getroffen door de inhumane omstandigheden (Maiti, 2006; Tinku Paul, 2006). Hoewel mannen ook 

geconfronteerd worden met armoede en uitbuiting zijn vrouwen en meisjes lager opgeleid, hebben zij 

minder toegang tot goede gezondheidszorg en zijn zij vaker ondervoed dan mannen. Daarnaast 

worden veel vrouwen en meisjes geconfronteerd met onderdrukking, huiselijk geweld en seksueel 

misbruik. (UNDP 2004; Promoting Gender Equality, Unicef 2007; Unifem, 2003).  

Het streven naar verbetering van de situatie en positie van vrouwen staat in India centraal op de 

politieke agenda. Zij heeft een belangrijke plek in de Indiase Grondwet en India heeft verschillende 

internationale verdragen1 ondertekend waarin de bescherming van de rechten van vrouwen en meisjes 

een belangrijke plek heeft (Chopra, 2003). Desalniettemin heeft de armoede en onrechtvaardigheid in 

de Indiase samenleving een veelal vrouwelijk gezicht. Veel vrouwen en meisjes moeten overleven in 

inhumane omstandigheden en hebben nauwelijks tot geen mogelijkheden om zich op een 

menswaardige wijze te ontwikkelen (Kalyani Menon-Sen, 2001; Maiti, 2006; Nussbaum, 2000; 

Unifem, 2003).  

  

Ik concentreer me in het onderzoek op de positie, ontwikkeling én ervaringen van adolescente meisjes 

uit de laagste klassen in Zuid-India. India heeft de snelst groeiende jeugdpopulatie in de wereld, 

waarvan 190 miljoen adolescenten (Cedpa, 2001). Adolescente meisjes maken een groot deel uit van 

de Indiase bevolking en spelen dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Indiase 

samenleving en de positie van een nieuwe generatie vrouwen en moeders. De World Health 

Organization (WHO) heeft de adolescentie gedefinieerd als de periode tussen de tien en negentien 

jaar. De adolescentie wordt gezien als een transitieperiode tussen de kindertijd en het leven als 

volwassene. Biologisch wordt de adolescentie gekarakteriseerd door de seksuele ontwikkeling van het 

lichaam; sociologisch is er sprake van een sterke integratie van de heersende rolpatronen en een 

proces naar onafhankelijkheid; cultureel wordt zij gekenmerkt door de tradities en rituelen die het 

proces naar de volwassenheid begeleiden. Het is een periode van identiteitsvorming waarin de sociale 

verwachtingen, culturele rolvorming en verantwoordelijkheden sterker worden. Dit zijn elementen die 

veel invloed hebben op de ontwikkeling en de toekomstige situatie en mogelijkheden van jonge 

vrouwen (Cedpa, 2001).  

In India leven veel adolescente meisjes uit arme klassen in inhumane omstandigheden. Door de 

armoede en genderongelijkheid zijn zij vaak het slachtoffer van ondervoeding, ziekte, vroege 

huwelijken en zwangerschappen, geweld en uitbuiting (Rajana, 1990; Unicef, 2007). Dochters 

worden in India veelal gezien als een belasting voor de biologische familie. Na het huwelijk behoren 

zij toe aan de familie van hun echtgenoot en de zorg die zij tijdens hun jeugd ontvangen zullen ten 

goede komen aan de schoonfamilie. Zonen zijn verantwoordelijk voor de oudedagvoorziening van 

hun ouders en zijn bronnen van nieuw leven voor de biologische familie. Dit heeft tot gevolg dat de 

zorg en middelen die er in een familie aanwezig zijn worden geïnvesteerd in de jongens en dat in veel 

arme gezinnen sprake is van fysieke en mentale onderontwikkeling en verwaarlozing van meisjes 

(Dube, 2001; Miller, 1993). Meisjes ontvangen minder aandacht, voeding, gezondheidszorg en 

                                                
1 Convention of All Forms of Discrimination Against Women opgesteld in 1979 (CEDAW); Convention of the 
Rights of the Child opgesteld in 1989 (CRC); Milenium Development Goals opgesteld  in 2000 (MDG) 
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educatie dan jongens en hebben nauwelijks tot geen controle over hun leven en lichaam. Zij leren al 

vroeg dat ze inferieur zijn aan het mannelijke geslacht en dat hun wensen en behoeften ondergeschikt 

zijn aan de ontwikkeling van de familie en gemeenschap. Veel meisjes zijn voor een groot deel 

verantwoordelijk voor het huishouden, de zorg voor jongere broertjes en zusjes en werken in de 

informele sector om bij te dragen aan het familie-inkomen. De condities van het werk in deze sector 

en de lange werkdagen doen een grote aanslag op hun gezondheid (Cedpa, 2001; Maiti, 2006; Rajana, 

1990; Unicef 2004). Rajana verwoordt de situatie van adolescente meisjes in India als volgt:  

“Verstoken van educatie, goede voeding, gezondheidszorg en controle over hun leven en lichaam zijn 

adolescente meisjes in India vaak gedoemd tot een cultureel, emotioneel, lichamelijk en economisch 

onwaardig leven.” (Ranjana, 1990, p. 1).  

 

Hoewel de problemen van adolescente meisjes steeds meer herkend en erkend worden zijn zij nog 

altijd de meest onzichtbare en geïsoleerde groep in de Indiase samenleving (Maslak, 2003). De 

periode van de adolescentie is belangrijk voor de vorming van de identiteit van jonge vrouwen en de 

positie die zij later in de familie en samenleving zullen hebben. Onderontwikkeling van meisjes in de 

kinderjaren leidt tot een zwakke positie van een nieuwe generatie vrouwen en moeders. Wanneer deze 

meisjes de mogelijkheden krijgen zich op een gezonde en menswaardige wijze te ontwikkelen kunnen 

zijn zich ontplooien tot sterke vrouwen en zich inzetten voor een humane samenleving. Erkenning 

van hun behoeften en wensen is niet alleen een verbetering van hun individuele situatie, maar ook een 

bijdrage aan rechtvaardige sociale en economische ontwikkelingen in de samenleving (Maiti, 2006, p. 

350). Want, hoe kwetsbaar de positie van adolescente meisjes ook moge zijn, zij zijn in de bloei van 

hun leven, hebben de kracht en flexibiliteit van de jeugd en met goede begeleiding kunnen zij een 

menswaardig leven leiden en bijdragen aan de ontwikkeling van de Indiase samenleving. De 

belangrijke rol van meisjes en vrouwen komt in het volgende citaat van Tinka Paul naar voren:  

"It is the women who must be awakened, once she is on the move, the family moves, the village moves, 

the nation move substantiates this stand.” (Paul, 2006, p. 246).  

 

De afgelopen jaren zijn er onderzoeken en ontwikkelingsprojecten uitgevoerd om de situatie van 

adolescente meisjes in beeld te brengen en te verbeteren. Hieruit blijkt dat handelingspraktijken 

gericht op de versterking van de identiteit, waardigheid en ontplooiïngsmogelijkheden van deze 

meisjes vruchtbaar kunnen zijn. Zij hebben meer zelfvertrouwen, kunnen zichzelf en hun rechten 

beter beschermen en ontwikkelen vaardigheden om oplossingen te vinden voor problemen als ziekte, 

seksueel misbruik en uitbuiting (Swaasthya, 1999; Unicef/Ami Vitale/2003). Ik mis in deze 

onderzoeken en ontwikkelingsprojecten echter de ervaringen, ideeën en participatie van adolescente 

meisjes zelf. Dit is in mijn ogen van belang voor de ontwikkeling van duurzame praktijken die hen de 

mogelijkheden geven een waardig leven te leiden en bij te dragen aan de ontwikkeling van een 

humane samenleving. Adolescente meisjes kennen de problemen waarin zij leven van binnenuit, zij 

zijn belangrijke informanten over de culturele en sociale praktijken en kunnen wellicht inzicht bieden 

in mogelijke oplossingen. Daarnaast ontwikkelen kinderen en jongeren die participeren in 

besluitvormingsprocessen kennis en vaardigheden om zelf keuzes te maken en hun leven op een 

positieve en verantwoordelijke manier vorm te geven. Op die manier kunnen zij zichzelf ontwikkelen 

en zorg dragen voor hun omgeving (Lansdown 2002; Seure, 2000).  
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Om recht te doen aan de kennis en capaciteiten van adolescente meisjes en een bijdrage te leveren aan 

de ontwikkeling van duurzame handelingspraktijken die hun situatie kunnen verbeteren, geef ik in 

deze scriptie een empirische exploratie van de belevingswereld en percepties van zeventien 

adolescente meisjes uit twee plattelandsgemeenschappen in Zuid-India. Deze exploratie wordt 

ondersteund door de volgende theoretische perspectieven.  

Allereerst vormt literatuur over gender en genderverhoudingen in de Indiase samenleving een 

achtergrondkader om de lokale situatie en subjectieve belevingswereld van adolescente meisjes te 

begrijpen en te plaatsen in de sociale en culturele context van India. Zoals eerder genoemd vormt 

genderongelijkheid een kenmerkend aspect van de Indiase samenleving en heeft zij veel invloed op 

de ontwikkeling en kwaliteit van leven van de hele bevolking (Maiti, 2006, p. 349; Paul, 2006).  

Ten tweede maak ik gebruik van de visie van Martha Nussbaum op Human Development: de 

Capabilities Approach. Met de Capabilities Approach doet Nussbaum een voorstel ten aanzien van de 

voorwaarden voor een rechtvaardig leven en een menswaardige ontwikkeling van het individu. 

Capabilities zijn de reële mogelijkheden die ieder mens in staat stellen te kunnen doen en zijn wie hij 

in potentie is (Nussbaum, 2000, p. 5). Haar filosofie vormt in deze scriptie een onderdeel van het 

theoretische kader om de situatie en ontwikkeling van vrouwen en meisjes in India te duiden. In haar 

boek Women and Human Development geeft Nussbaum een analyse van het leven van vrouwen in 

India. Zij laat zien hoe de waardigheid en ontwikkeling van deze groep in het geding zijn. De 

genderongelijkheid in India vormt een belangrijke oorzaak van de systematische deprivatie van de 

capabilities van meisjes en vrouwen. Zij staan in dienst van de ontwikkeling en doelen van anderen, 

waarbij zij zelf van ondergeschikt belang zijn (Nussbaum, 2000). De schending van de menselijke 

waardigheid van meisjes en vrouwen in India is voor mij een belangrijke aanleiding en inspiratiebron 

om het leven van adolescente meisjes in beeld te brengen.  

Ten slotte vormen theorieën over empowerment het perspectief voor de zoektocht naar 

handelingspraktijken die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de situatie van 

adolescente meisjes en het streven naar gendergelijkheid in de Indiase samenleving. Empowerment is 

het proces van bewustwording van de eigen context en machtsrelaties waarin een persoon leeft en de 

ontwikkeling van kracht, capaciteiten en vaardigheden om het eigen leven in handen te nemen 

(Jacobs, 2005; Leach 2003; Parpart, 2002; Zimmerman, 2004). In deze scriptie onderzoek ik hoe 

empowermentpraktijken kunnen aansluiten bij de ervaringen en vermogens van adolescente meisjes 

in twee gemeenschappen in Zuid-India. Het bovenstaande kan worden samengevat in de volgende 

drie doelstellingen: 

 

Doelstellingen van het onderzoek 

1. De ervaringen en ideeën van adolescente meisjes over hun leven en positie op het platteland 

van Zuid-India in beeld brengen.  

2. Inzicht bieden in de invloed van genderverhoudingen op het leven en de (menswaardige) 

ontwikkelingsmogelijkheden van meisjes en vrouwen in India.  

3. Een empirische bijdrage leveren aan kennis over empowermentpraktijken die kunnen 

bijdragen aan een menswaardige ontwikkeling en een gelijkwaardige positie van meisjes en 

vrouwen in India. 



 

 10 

1.3 Onderzoekssetting en onderzoeksvragen 

 
De empirische studie heeft zich beperkt tot zeventien 

adolescente meisjes uit arme Hindu-families die leven in 

de dorpen Kerwadi en Jalihal in de deelstaat Maharastra 

in India. Maharastra gelegen aan de westkust van India is 

één van de grootste staten van India. De staat heeft een 

oppervlakte van 307.690 km² en een bevolkingsaantal 

van bijna honderd miljoen. 60% van de bevolking leeft 

op het platteland en is afhankelijk van de landbouw en 

seizoensarbeid (HDR, Maharastra, 2007). De 

plattelandsgemeenschappen in Maharastra zijn arm en 

sociale voorzieningen zijn schaars. Een groot deel van de 

mensen maakt deel uit van gemarginaliseerde groepen, 

lage kasten en achtergestelde volken. Ik heb gekozen 

voor de plattelandsgemeenschappen Kerwadi en Jalihal 

omdat tradities die genderongelijkheden in stand houden 

hier een sterke rol spelen. Hulpverlening voor 

adolescente meisjes is nauwelijks aanwezig en de invloed van perspectieven ten aanzien van 

gendergelijkheid en emancipatie van vrouwen is klein. Deze situatie komt overeen met de realiteit in 

veel plattelandsgemeenschappen in Zuid-India.  

Kerwadi, het dorp waar het onderzoek is gestart, heeft tweeduizend inwoners en ligt in het district 

Pharbani in het noordoosten van de staat Maharastra, waar 90% van de bevolking leeft van de 

landbouw. Het district wordt gekarakteriseerd door feodale structuren, extreme genderongelijkheden, 

een lage landbouwproductie en een langzame industriële en economische ontwikkeling. Meer dan 

40% van de mensen leeft onder de armoedegrens en heeft geen toegang tot goede sociale 

voorzieningen (Projectvoorstel SEDT, 2006).  

Het tweede dorp waar het onderzoek plaatsvond is Jalihal, een dorp van duizend inwoners in het 

zuidwesten van Maharastra op de grens met de staat Karnataka. Ook hier is bijna 90% van de 

bevolking afhankelijk van de landbouw en door droogte, gebrek aan informatie, technologie en 

mensen met een opleiding is de ontwikkeling en productie laag. De onderdrukking van de lagere 

klassen door landheren en rijke families is groot en genderongelijkheden zijn sterk aanwezig in het 

prive- en publieke leven (Jaarverslag 2007 YPS). Daarnaast vormt migratie vanwege seizoensarbeid 

in de suikerrietsector een belangrijke factor voor de onderontwikkeling van de streek. Elk jaar 

verlaten families de gemeenschap op zoek naar werk. Kinderen moeten hun onderwijs onderbreken 

en is er geen sprake van een duurzame opbouw van de samenleving. Voor een sfeerimpressie van het 

leven in deze dorpjes zie figuur 2 - 13 op pagina 14 - 20. 

Gedurende het onderzoek verbleef ik vier maanden bij twee NGO’s: Socio-Economic Development 

Trust (SEDT) en Yerela Society Projects (YPS). Beide organisaties zijn vanaf 1980 actief in de 

gemeenschappen waar dit onderzoek plaatsvond. Zij zetten zich in voor de ontwikkeling van de 

gemeenschappen door middel van verbetering van de werkgelegenheid, de landbouw, de 

 
Figuur 1: De staat Maharastra in India. 
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gezondheidszorg, gendergelijkheid en het onderwijs. Binnen bovenstaande context en aan de hand 

van de volgende vragen heeft het onderzoek plaatsgevonden.  

 

Hoofdvragen van het onderzoek 

1. Hoe ervaren adolescente meisjes in Jalihal en Kerwadi in India de genderverhoudingen en 

hun leven in de gemeenschap?  

2. Hoe kunnen deze ervaringen geduid worden vanuit de Capabilities Approach van Martha 

Nussbaum?  

3. Welke basis bieden de ervaringen en handelingsperspectieven van adolescente meisjes voor 

de ontwikkeling van empowermentpraktijken die bijdragen aan een menswaardige 

ontwikkeling van meisjes en vrouwen op het platteland in Zuid-India?  

 

De hoofdvragen van het onderzoek beantwoord ik aan de hand van de volgende subvragen:  

 

Subvragen voor de literatuur 

1. Hoe beïnvloeden genderverhoudingen het leven van vrouwen en meisjes in India?  

2. Welk referentiekader biedt de Capabilities Approach van Martha Nussbaum om de 

ervaringen en ontwikkeling van adolescente meisjes in India te duiden?  

3. Welk handelingsperspectief biedt empowerment voor gendergelijkheid en een menswaardig 

bestaan voor vrouwen en meisjes in India? 

 

Subvragen voor de empirie 

1. Hoe ervaren en beoordelen adolescente meisjes in Jalihal en Kerwadi hun situatie en positie 

in de samenleving?  

2. Wat ervaren zij als hun belangrijkste problemen en wensen?  

3. Welke mogelijkheden zien zij om hun problemen te verminderen en wensen te realiseren? 

4. In hoeverre is er sprake van (het vermogen tot)empowerment bij deze meisjes? 

5. Hoe denken hulpverleners in Kerwadi en Jalihal over de situatie van adolescente meisjes? 

6. Wat is er volgens hen nodig om de levensomstandigheden van deze meisjes te verbeteren en 

hoe beoordelen zij de perspectieven van empowermentpraktijken in de hulpverlening?  

 

1.4 Methode 

 
De onderzoeksvragen worden vanuit twee perspectieven beantwoord. Het eerste gedeelte van de 

scriptie omvat literatuur over gender, empowerment en de Capabilities Approach van Martha 

Nussbaum. Zoals genoemd in § 2 vormt deze literatuur het referentiekader om de leefwereld en 

subjectieve ervaringen van adolescente meisjes in Kerwadi en Jalihal te plaatsen in een bredere 

maatschappelijke context en perspectieven op menselijke ontwikkeling en veranderingsprocessen.  

Het tweede en belangrijkste perspectief in het onderzoek wordt gevormd door een empirische studie. 

Van augustus tot december 2007 heb ik door middel van participatief handelingsonderzoek de 

ervaringen en percepties van twintig adolescente meisjes in Zuid-India ten aanzien van hun leven, 
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positie en ontwikkelingsmogelijkheden in de samenleving in kaart gebracht. Participatief 

handelingsonderzoek is het proces van verzamelen en analyseren van informatie over een ervaren en 

gevoeld probleem met als doel concrete acties te plannen om dit probleem aan te pakken (Boog, 

2003; Coenen, 1987; Nieuwenhuizen, 2002). Empowerment vormt een belangrijke inspiratiebron van 

deze onderzoeksmethode: de methode gaat uit van de mens als actor en stimuleert het proces van 

reflectie, dialoog en de ontwikkeling van vertrouwen in de eigen capaciteiten en vermogens om het 

leven in handen te nemen. Verder bestaat de empirische studie uit interviews en informele gesprekken 

met werknemers van de NGO’s waar dit onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 4 volgt een 

argumentatie voor de keuze van participatief handelingsonderzoek en een verdere beschrijving van 

deze methode en de gebruikte technieken. 

 

1.5 Wetenschappelijke relevantie 
 

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de situatie van vrouwen en kinderen in India. 

Onderzoek naar de situatie van adolescente meisjes in de Indiase samenleving is echter schaars. Meer 

onderzoek naar deze doelgroep is dan ook van belang. Daarnaast is er in het bijzonder op het 

platteland sprake van een groot gebrek aan mogelijkheden en begeleiding die adolescente meisjes 

kunnen helpen te ontkomen aan de negatieve cirkel van armoede en deprivatie van capabilities (Maiti, 

2006; Cedpa, 2001). Met dit onderzoek tracht ik een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk 

perspectief voor de ontwikkeling van handelingspraktijken die een omgeving kunnen creëren waarin 

adolescente meisjes zich op een menswaardige wijze kunnen ontwikkelen.  

Verder zijn huidige wetenschappelijke onderzoeken vaak kwantitatief van aard en gericht op cijfers 

over educatie, gezondheid, voeding, en andere feitelijkheden. Daarbij wordt het leven van adolescente 

meisjes in kaart gebracht vanuit het perspectief van hulpverleners, docenten en NGO’s (Cedpa, 2001; 

HDR, 2007; Maslak, 2004). Zelden worden rapporten gepubliceerd waarin de ervaringen en 

percepties van adolescente meisjes zelf naar voren komen. Dit onderzoek is kwalitatief van aard en de 

participatieve methode geeft de mogelijkheid om de ervaringen en visies van adolescente meisjes in 

beeld te brengen. Uit participatief handelingsonderzoeken van Nieuwenhuizen en Seure is gebleken 

dat kinderen en jongeren in India zich bewust zijn van hun situatie en de maatschappelijke problemen 

waarmee zij worden geconfronteerd en dat zij effectieve ideeën hebben over mogelijke oplossingen 

(Nieuwenhuizen, 2002; Seure, 2001). Door deze participatieve methode toe te passen op een ander 

onderzoeksdomein en doelgroep kan ik wellicht een bijdrage leveren aan de onderbouwing van de 

methode en deze op waarde schatten.  

Vervolgens geeft het onderzoek inzicht in de centrale aspecten en waarden van empowerment 

theorieën (Jacobs, 2005; Leach, 2003; Zimmerman, 2004). Welke bijdrage kunnen deze theorieën 

leveren aan de waardigheid en verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in India? Bieden 

deze theorieën mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle handelingspraktijken binnen de 

culturele en sociale context van het platteland in Zuid-India? Ten slotte kan het onderzoek een 

bijdrage leveren aan de Capabilities Approach. Hoe denken adolescente meisjes zelf over hun 

ontwikkeling en mogelijkheden binnen de context waarin zij leven? En welke capabilities zijn er 

aanwezig in hun leven? En geeft de theorie handvatten om hun ervaringen en wensen te duiden?  
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1.6 Relevantie voor de Humanistiek 
 

Het onderzoek is relevant voor beide grondbegrippen van de humanistiek: Zingeving en 

Humanisering. Humanisering is het proces van het scheppen van voorwaarden voor persoonlijke 

zingeving in het kader van rechtvaardige instituties en een duurzame wereldsamenleving. Met dit 

onderzoek beoog ik een bijdrage te leveren aan de theoretische discussie over de vraag hoe er in 

plattelandsgemeenschappen in Zuid-India een humane omgeving gecreëerd kan worden waarin 

adolescente meisjes zich op een menswaardige wijze kunnen ontplooien. Zingeving is het proces van 

betekenisgeving aan het eigen leven, de eigen ervaringen en de samenleving. In dit onderzoek komt 

naar voren hoe adolescente meisjes zichzelf en hun plek in de wereld ervaren, welke existentiële 

vragen zij hebben en hoe zij betekenis geven aan het leven. Een exploratie van hun belevingswereld, 

waarden en betekenisgeving kan voor de humanistiek een bijdrage leveren aan de discussie over 

zingeving en existentiële vragen. Waar humanistiek zich in mijn ogen voornamelijk richt op de 

ontwikkeling van een onafhankelijk, reflectief en rationeel individu in een seculiere westerse 

samenleving, wil ik in mijn scriptie de ontwikkeling en betekenisgeving laten zien van jonge vrouwen 

die opgroeien in een cultuur waar het individu onderdeel is van de gemeenschap.  

 

1.7 Opbouw van de scriptie 
 

In dit hoofdstuk is de onderzoekslijn van deze scriptie weergegeven. In hoofdstuk 2 en 3 volgt een 

theoretische verkenning van de genderstructuren in de Indiase samenleving, de Capabilities Approach 

en verschillende empowermenttheorieën. Dit theoretische kader vormt de achtergrond voor het 

empirisch onderzoek, en zal in de conclusie weer worden aangehaald. In het vierde hoofdstuk wordt 

de onderzoeksmethode beschreven en volgt een reflectie op het onderzoeksproces. In hoofdstuk 5 

volgt een analyse van de empirische resultaten. Tot slot zal in hoofdstuk 6 een beantwoording van de 

probleemstelling worden geformuleerd welke kritisch zal worden beschouwd in een discussie.  



 

 14 

 



 

 15

 

Figuur 2: Het dorp Kerwadi.  

 
 

 
Figuur 3: De hoofdstraat van het dorp Kerwadi. 
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Figuur 4: De hoofdweg naar het dorp Jalihal. 

 

 
Figuur 5: Kinderen bij de waterpomp langs de hoofdweg naar Jalihal. 
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Figuur 6: De markt in Jalihal. 

 
 

 
Figuur 7: Vrouwen voor hun huis in Kerwadi. 
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Figuur 8: Een deelneemster van het onderzoek maakt het eten voor de familie.  

 

 

Figuur 9: Een vrouw uit Kerwadi is voor haar huis aan het werk. 
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Figuur 10: Twee deelneemsters van het onderzoek drinken thuis een kopje thee. 

 

 
Figuur 11: Een deelneemster van het onderzoek tijdens het religieuze festival van de Godin Laxmi. 
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Figuur 12: Een deelneemster van het onderzoek voor haar huis 

 

 

Figuur 13: Een deelneemster van het onderzoek met haar familie 
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2. Gender en Human Development  

 
.....The dignity of women in society provides an exact measure of  

development of society…       – Gustav Geigor 

 

2.1 Introductie 

 
Zoals naar voren gekomen in de inleiding zijn de ongelijkwaardige genderverhoudingen in India waar 

te nemen in alle sferen van het privé- en publieke leven: vrouwen en meisjes zijn vaker ondervoed, 

hebben minder toegang tot goede sociale voorzieningen, en hun deelname aan het sociale en 

economische leven en de politieke besluitvorming is gering (Maiti, 2006, p. 349). Deze realiteit vormt 

de achtergrond van de ervaringen en levensverhalen van zeventien adolescente meisjes uit twee 

plattelandsgemeenschappen in de staat Maharastra in India die centraal staan in het empirisch deel 

van deze scriptie.  

Voor meer inzicht in het leven van adolescente meisjes is het van belang de invloed van de bestaande 

genderverhoudingen op de levensomstandigheden en ontwikkeling van vrouwen en meisjes in India 

nader te onderzoeken. In dit hoofdstuk beschouw ik dit onderwerp vanuit de perspectieven Gender en 

Human Development. In § 2 geef ik een analyse van de concepten gender en genderongelijkheid. In  

§ 3 en § 4 volgt een beschrijving van de invloed die genderongelijkheid heeft op de 

levensomstandigheden en ontwikkeling van vrouwen en meisjes in India. Het hoofdstuk eindigt  

met een uitwerking van het perspectief van Martha Nussbaum op Human Development. De 

theoretische onderzoeksvragen die de leidraad van dit hoofdstuk vormen zijn: 

 

1. Hoe beïnvloeden genderverhoudingen het leven van vrouwen en meisjes in India?  

2. Welk referentiekader biedt de Capabilities Approach van Nussbaum om ervaringen en 

ontwikkeling van adolescente meisjes in India te duiden?  

 

2.2 Gender en genderongelijkheid 
 

Gender 

Gender is een sociaal en cultureel product en wordt geconstrueerd en geïnstitutionaliseerd door de 

gedeelde waarden, normen en verwachtingen over mannen en vrouwen in een cultuur en 

samenleving: verwachtingen over hoe vrouwen en mannen zich behoren te gedragen, welke rollen en 

taken zij behoren te vervullen en welke mate van macht en status zij zich kunnen verwerven. Er wordt 

wel gesproken van ‘doing gender’: kinderen leren al vroeg hoe zij zich als jongen of meisje behoren 

te gedragen en welke taken, rollen en verantwoordelijkheden van hen verwacht worden. Langzaam 

internaliseren zij de rolmodellen en sociale verwachtingen (Connel, 1997; Leach, 2003; Moser, 

1998).  

De constructie van identiteiten en machtsstructuren in de samenleving wordt echter niet alleen 

bepaald door de invloed van gender. Zij is gecompliceerder en vindt plaats op het kruispunt van 
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gender, nationaliteit, etniciteit, sociale klasse, seksuele voorkeur, religie en gesitueerdheid. Dit wordt 

het kruispuntdenken genoemd, een theoretisch denkkader dat een perspectief biedt om de complexe 

en diverse wereld tegemoet te treden. Het is de combinatie van deze verschillende kruisingen, 

invalshoeken en betekenissen waardoor personen en groepen een maatschappelijke positie 

toegewezen krijgen die bepalend is voor hun identiteit, macht en ontwikkelingsmogelijkheden in de 

samenleving (Wekker, 1998). De ontwikkeling en constructie van onze genderidentiteit, de 

genderverhoudingen in de samenleving en de invloed die zij hebben op het leven van personen en 

groepen vinden plaats binnen deze dynamiek, die veranderlijk en beïnvloedbaar is (Wekker, 1998). 

Hoewel ik me in deze scriptie concentreer op de betekenis en invloed van gender in de Indiase 

samenleving, ben ik me bewust van het gegeven dat de positie en ontwikkeling van vrouwen en 

meisjes in India ook verbonden is met klasse, kaste, religie, gesitueerdheid en etniciteit. De 

genderongelijkheid in India kent dan ook verschillende gezichten waarvan ik een beeld schets in dit 

hoofdstuk.  

 

Genderongelijkheid  

Genderongelijkheid verwijst naar de culturele waarden, normen en verwachtingen die een ongelijke 

status en machtspositie toekennen aan vrouwen en mannen. Dit betekent dat vrouwen en mannen 

geen gelijke rechten hebben en dat zij niet dezelfde mogelijkheden hebben tot sociale, economische 

en politieke ontwikkeling en participatie in de samenleving (Subrahmanian, 2005). Hoewel 

genderongelijkheid zich per cultuur anders manifesteert, hebben vrouwen in de meeste landen ter 

wereld een achtergestelde positie ten opzichte van mannen. Er zijn slechts enkele landen waar 

vrouwen en mannen een gelijke status hebben en op een gelijkwaardige wijze deelnemen aan het 

sociale, economische en politieke leven (HDR, 2006). Genderongelijkheid wordt veroorzaakt door 

structurele en institutionele discriminatie: vrouwen hebben minder toegang tot goede sociale 

voorzieningen, hun werk en rol worden minder gewaardeerd en beloond, en zij krijgen minder 

mogelijkheden en vrijheden om te participeren in het publieke leven. Dit leidt tot marginalisering, 

onderwaardering en onderontwikkeling van vrouwen en meisjes (Haleh 1998; Leach, 2003).  

Het blijkt dat de invloed van genderongelijkheid verbonden is met de mate van armoede in een land. 

In landen waar armoede heerst, zijn de problemen die genderongelijkheid met zich meebrengt groter: 

er is sprake van meer uitbuiting, seksueel misbruik en onderdrukking van vrouwen. Vrouwen in arme 

landen moeten (over)leven in schrijnende en inhumane omstandigheden en hebben minder toegang 

tot basisbehoeften zoals goede voeding, onderdak, veiligheid, educatie (Leach, 2003). Tegelijkertijd 

bevordert genderongelijkheid armoede en onrechtvaardigheid in de gehele samenleving. De 

systematische deprivatie van capabilities van vrouwen leidt tot een lage sociale en economische groei 

in de samenleving en onderontwikkeling van nieuwe generaties (Maiti, 2006; Moser; 1998; 

Nussbaum, 2000; Unicef, 2007).  

Gendergelijkheid in een samenleving kan een menswaardige ontwikkeling van de hele bevolking 

bevorderen. Wanneer vrouwen de mogelijkheid krijgen om hun capabilities te ontplooien en zij deze 

in kunnen zetten voor de ontwikkeling van hun omgeving draagt dit bij aan het welzijn van de hele 

bevolking (Leach, 2003; Maiti, 2006; Unicef, 2007). Welke perspectieven en mogelijkheden er zijn 

voor het streven een gelijkwaardige positie en ontwikkeling van vrouwen en meisjes in India wordt in 



 

 23

deze studie onderzocht. Allereerst volgt nu een verdere uitwerking van de ontwikkeling en invloed 

van genderongelijkheid in de Indiase samenleving. 

 

2.3 Genderongelijkheid in Zuid-India 
 

Genderongelijkheid vormt een kenmerkend aspect van de Indiase samenleving en heeft invloed op de 

ontwikkeling en kwaliteit van leven van de hele bevolking (Maiti, 2006, p. 349; Paul, 2006). In de 

rapporten van het United Nations Development Programme (UNDP) heeft India een lage plaats in de 

Gender Development Index (GDI). Deze index meet de sociale en economische ontwikkeling van de 

bevolking in relatie tot de genderverschillen in een land. De GDI van India is op dit moment 61,9 %. 

Dit betekent dat het ontwikkelingniveau van vrouwen bijna 40% lager is dan dat van mannen (Singh 

& Nauriyal, 2006). Zij hebben een lagere status en waarde in de familie en samenleving en hebben 

minder mogelijkheden om zich op een menswaardige wijze te ontwikkelen en te participeren in het 

publieke leven (Menon-Sen & Ak Shiva Kumar, 2001; Pant, 2006; Nussbaum, 2000).  

Het streven naar de verbetering van de status en levensomstandigheden van vrouwen ligt aan de basis 

van het ontwikkelingsbeleid van de Indiase politiek. In de grondwet gelden gelijke rechten voor 

vrouwen en mannen. Verschillende wetten concentreren zich op de bescherming van de positie en 

rechten van vrouwen en meisjes. Ondanks deze wetten, de groei van de economie en de verbetering 

van sociale en politieke voorzieningen bevinden vrouwen en meisjes zich nog altijd in een 

achtergestelde positie.  

 

Socialisatie 

In de meeste gebieden in India is sprake van een sterke voorkeur voor zonen. Dit is terug te zien in 

selectieve abortussen van meisjesfoetussen en een hoog sterftecijfer onder meisjes in de leeftijd van 

0-5 jaar oud (Krishna Pant, 2006, p. 32). Het verlangen naar de geboorte van jongens is gerelateerd 

aan de traditie dat in veel plattelandsgemeenschappen in Zuid-India zonen de verantwoordelijkheid 

dragen voor de oudedagsvoorziening van de ouders. Zonen brengen economische voordelen met zich 

mee en zijn bronnen van nieuw leven voor de biologische familie. Dochters verlaten na het huwelijk 

hun familie. Zij trekken in bij hun echtgenoot en schoonfamilie en zullen in de toekomst weinig tot 

niets kunnen betekenen voor de biologische familie. Dit heeft tot gevolg dat families de middelen die 

zij hebben voornamelijk investeren in de ontwikkeling van hun zonen en dat er minder zorg en 

aandacht is voor de behoeften en ontplooiïng van dochters (Dube, 2001). Meisjes worden veelal 

gezien als een belasting voor de familie. De educatie, middelen en zorg die zij gedurende hun jeugd 

ontvangen komen uiteindelijk ten goede aan de schoonfamilie. “Bringing up girls is like watering the 

neighbour’s garden.” (Dube, 2001, p. 90).  

Daarnaast is de biologische familie verantwoordelijk voor de bescherming van de puurheid van hun 

dochter en de betaling van de bruidsschat voor het huwelijk. De bruidsschat is voor veel families, 

zowel arm als rijk, een grote opgave en leidt tot schulden en zelfs moord van meisjes (Maiti, 2006; 

Van der Velden, 1998). Meisjes worden vaak gewezen op hun ongeschikte en inferieure positie en 

zijn zich al vroeg bewust van de ballast die zij vormen voor hun familie (Maiti, 2006). Er is 

nauwelijks aandacht voor hun ontwikkeling en er wordt van hen verwacht dat zij zich in de familie 
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dienstbaar en volgzaam gedragen. Deze situatie leidt tot onderdrukking van de eigen behoeften en 

verlangens, en tot gevoelens van onzekerheid en minderwaardigheid (D’Souza, 2005; Dube, 2001).  

Met de komst van de menstruatie worden de verschillen tussen jongens en meisjes vergroot. Vanaf 

dat moment zijn meisjes geschikt voor het moederschap, het hoogste doel dat een vrouw in India kan 

bereiken (Rajana, 1990; Van der Velden, 1991). De tijd van lachen en spelen is voorbij. Zij dienen 

zich decent te gedragen en voor de familie is het van essentieel belang dat hun puurheid beschermd 

wordt. Dit leidt tot allerlei beperkingen en een versterking van de patriarchale dominantie. De 

bewegingsvrijheid en autonomie van meisje worden aan strikte banden gelegd. Zij mogen nauwelijks 

het huis uit en krijgen meer taken en verplichtingen binnen de familie. Voor meisjes die nog naar 

school gingen, is dit veelal het moment dat de tijd van educatie voorbij is. Dit alles in tegenstelling tot 

het gedrag en de mogelijkheden van jongens. Jongens krijgen tijdens de adolescentie meer vrijheid 

om te gaan en staan waar ze willen en worden meer betrokken bij de beslissingen die er in de familie 

worden genomen (Dube, 2001; Copra, 2003; Maiti, 2006; Rajana, 1990).  

Ook de druk om meisjes uit te huwelijken neemt in de periode van de adolescentie toe. Het huwelijk 

is essentieel voor de status van een vrouw. “Marriage signifies good fortune and a state of bliss” 

(Dube, p. 102). Hoewel een huwelijk voor het achttiende levensjaar bij de wet verboden is, is er in 

India een groot percentage meisjes dat al op jonge leeftijd trouwt. Op het platteland trouwt 60% - 

80% van de meisjes voor het achttiende levensjaar. Zeker in arme plattelandsgemeenschappen heerst 

er een sterke sociale druk om dochters vroeg uit te huwelijken en vinden veel kinderhuwelijken 

plaats. De gemiddelde huwelijksleeftijd van meisjes is 16,7 met een verschil van twee jaar tussen de 

stedelijke en landelijke gebieden (Cedpa, 2001; Unifem, 2003, p. 25). In gebieden waar de 

huwelijksleeftijd rond de 10-12 jaar ligt, leidt het bewustzijn van een toekomst als echtgenote en 

moeder tot de heersende gedachte dat educatie, vrijheid en spel voor meisjes niet nodig zijn. Het 

belangrijkste is dat meisjes goede vrouwen en moeders worden. De kinderjaren worden gekenmerkt 

door het leren van huishoudelijke taken en ontwikkeling van onderdanig en altruïstisch gedrag 

(Nussbaum, 2000, p. 29). Voor meisjes is er geen andere toekomst: zij kunnen niet ontsnappen aan de 

waarde die het huwelijk heeft. Na het huwelijk neemt de man en de schoonfamilie de controle over 

hun leven over. Dit is de laatste stap naar de ‘culture of silence’ (Taylor, 1995). 

De taak- en werkverdeling tussen mannen en vrouwen speelt een belangrijke rol in het proces van 

gendersocialisatie. Huishoudelijk en vies werk en de opvoeding van kinderen zijn taken van de 

vrouw. Dit rollenpatroon ontwikkelt zich vanaf de kinderjaren. Wanneer een meisje haar 

huishoudelijke taken niet goed uitvoert of laat blijken dat ze haar werk vervelend vindt, wordt haar 

duidelijk gemaakt dat dit niet gewenst is. Een belangrijk aspect in de rolverdeling ligt in de waarde 

van dienstbaarheid die van meisjes en vrouwen verwacht wordt: een noodzakelijke en belangrijke 

kwaliteit. Deze dienstbaarheid komt expliciet naar voren in het bereiden en serveren van voedsel en 

de traditie dat vrouwen en meisjes eten nadat de mannelijke leden van de familie gegeten hebben. 

Meisjes leren al vroeg dat zij hun behoeften en wensen onder controle dienen te houden. Zij zijn niet 

belangrijk en zullen zich moeten schikken naar de doelen en wensen van anderen.  

“A woman should be like water, which does not have a shape of its own and so can take the shape of 

the vessel into which it is poured.” (Dube, 2003, p. 112). 

Op deze manier wordt meisjes duidelijk gemaakt dat zij hun positie moeten accepteren en dat het 

leven van een vrouw voor een deel bestaat uit zelfontkenning en lijden. Dit is een onderdeel van de 
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realiteit waarmee zij straks te maken zullen krijgen in het huis van hun echtgenoot en schoonfamilie 

(Idem, p. 111). Dit lijden komt ook naar voren in de ongelijkwaardige werkverdeling tussen mannen 

en vrouwen. Een situatie die zich, zeker in arme gezinnen, veel voordoet. Waar mannen na een dag 

werken kunnen uitrusten, is het de taak van de vrouw om na een zware werkdag het huishouden te 

doen en voor het eten te zorgen, een taak die fysiek zwaar is. Bovendien krijgen mannen beter betaald 

en kunnen zij werk krijgen dat fysiek minder zwaar is (Cedpa, 2001; Moser, 1998; Nussbaum, 2000).  

 

Invloed van het kastensysteem 

Het kastensysteem, een eeuwenoude traditie in India, speelt een belangrijke rol in het handhaven van 

de onderontwikkeling van een groot deel van de bevolking en de ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen in India (Dube, 2003; Menon-Sen & Ak Shiva Kumar, 2000). De Indiase maatschappij 

wordt ingedeeld in hogere en lagere kasten. Er worden vier hoofdkasten onderscheiden: de 

Brahmanen (priesters), de Kshatriya’s (vorsten en ridders), de Vaishya’s (landeigenaren en 

handelslieden) en de Shoedra’s (de boeren en arbeiders). De paria's – tribale stammen en slaven - 

behoren tot geen enkele kaste (Kapaida, 1995). Hoewel het kastensysteem na de onafhankelijkheid in 

1947 is afgeschaft, is de strikte hiërarchie en segregatie van kasten nog steeds ingebed in de 

economische, sociale en culturele structuren van de samenleving. Zij is van invloed op de ongelijke 

ontwikkeling en (on)mogelijkheden van verschillende groepen. Bij een analyse van de verbanden 

tussen de genderverhoudingen en het kastensysteem blijkt dat werk, seksualiteit en voedsel de 

belangrijkste aspecten vormen die van invloed zijn op de ongelijkwaardige positie en ontwikkeling 

van vrouwen en mannen (Dube, 2001; Kapaida, 1995; Velden, 1991).  

Traditioneel gezien heeft elke kaste zijn eigen vak. Hoewel er door de industrialisatie en globalisering 

meer werk te vinden is in andere sectoren spelen vrouwen in lagere klassen nog altijd een belangrijke 

rol in de continuïteit van het kastengebonden werk. Steeds meer mannen vinden werk buiten de 

traditionele taken van de kaste om, waardoor het de vrouwen zijn die verantwoordelijkheid hebben 

voor de voorzetting van het kastengebonden werk; werk dat vaak in en om het huis wordt uitgevoerd. 

Dit is één van de redenen dat ouders hun dochters niet naar school sturen, dat meisjes en vrouwen 

nauwelijks deelnemen aan het publieke leven, en dat de meeste huwelijken binnen de eigen kaste 

plaats vinden (idem). 

Vervolgens spelen voedsel en rituelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de identiteit van 

de kaste. Vrouwen, veelal degenen die het voedsel bereiden en serveren en de dagelijkse gebeden 

uitvoeren, hebben hierin een belangrijke taak. Een taak die hen zelfvertrouwen, zelfrespect en macht 

geeft, maar ook beperkingen oplegt om deel te nemen aan het publieke leven (Dube, 2001). Bij 

huwelijken tussen verschillende kasten komt de rol die voedsel speelt ook naar voren. Wanneer een 

vrouw uit een lagere kaste getrouwd is met een man uit een hogere kaste kan zij niet deelnemen aan 

rituelen en feesten, elementen die voor de integratie in de familie en de eigenwaarde van het meisje 

erg belangrijk zijn. Zij wordt gezien als onrein en minderwaardig. Deze situatie heeft een negatieve 

invloed op haar eigenwaarde en identiteitsvorming (Dube, 2001; Velden, 1991).  

De reinheid en puurheid die een belangrijke rol spelen binnen de hiërarchie van het kastensysteem 

komen ook terug in de fundamentele verschillen tussen de vrouwelijke en mannelijke seksualiteit. 

Vanwege hun menstruatie worden vrouwen gezien als minder rein dan mannen en door de bouw van 

hun lichaam zijn zij kwetsbaarder voor de schending van hun puurheid. Deze betekenisgeving beperkt 
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meisjes en vrouwen in hun bewegingsvrijheid en deelname aan het publieke leven. Wanneer een 

vrouw seksueel contact heeft met iemand van een lagere kaste is zij voor eeuwig bevuild. Dit is een 

stempel die invloed heeft op de status van de eigen kaste en kan leiden tot uitsluiting. Deze norm 

geldt niet voor mannen en komt naar voren wanneer er sprake is van seksueel misbruik van meisjes 

uit lage kasten door mannen uit hogere kasten. Door gevoelens van schuld en schaamte bij de meisjes 

en discriminatie binnen de structuren van het rechtsysteem staan zij machteloos en heeft seksueel 

misbruik nauwelijks tot geen strafrechtelijke gevolgen voor de mannen (Dube, 2001: Nussbaum, 

2000: Velden, 1991). Evenmin hebben mannen te maken met waarden die zouden kunnen leiden tot 

uitsluiting van hun familie en kaste.  

“Superior seed can fall on an inferior field, but inferior seed cannot fall on a superior field” (Dube, 

2001, p.172).  

 

In voorafgaande tekst is beschreven hoe de Indiase samenleving al eeuwenlang doordrongen is van 

genderongelijkheden en patriarchale waarden die leiden tot onderdrukking, onderontwikkeling en 

beperking van de vrijheid van vrouwen en meisjes. Hier kan de vraag gesteld worden of er binnen 

deze diepgewortelde hiërarchische machtsstructuren mogelijkheden bestaan voor veranderingen. Is er 

binnen dit complexe systeem en de invloed die zij heeft op de identiteitsontwikkeling en internalisatie 

van rolpatronen en posities ruimte om te streven naar verbetering van de positie en mogelijkheden 

van vrouwen en meisjes? Dit is een vraag die wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3 en het empirische 

gedeelte van dit onderzoek. Nu volgt allereerst een verdere uitwerking van enkele specifieke thema’s 

waarin genderongelijkheid in de Indiase samenleving op een schrijnende wijze zichtbaar wordt. Voor 

deze thema's is gekozen omdat zij in wetenschappelijk onderzoek expliciet aandacht krijgen en 

belangrijke aanknopingspunten vormen in het streven naar gendergelijkheid. Daarnaast hebben deze 

thema’s een centrale plaats in het empirische gedeelte van dit onderzoek. 

 

2.4 Geweld, educatie en participatie 

 

Geweld 

Geweld is een daad van agressie van een individu met de intentie een ander individu fysiek of 

mentaal te schaden. Wanneer geweld gericht is tegen een vrouw omdat zij een vrouw is, of wanneer 

blijkt dat er in een samenleving structureel meer geweld is naar vrouwen toe, kan gesproken worden 

van gender violence. De basis van dit geweld ligt in de ongelijke machtstructuren tussen mannen en 

vrouwen die bestaan in de sociale, economische en culturele context. Ram Ahoja verwoordt gender 

violence als “a behaviour in which a more powerful person takes advantage of and abuses a less 

powerful one.” (D’Souza, 2005, p. 74). Het gaat hier niet alleen om geweld tussen twee individuen, 

maar ook om geweld van vrouwen tegen zichzelf, zoals zelfmoord, zelfmutilatie, verwaarlozing en 

het weigeren van voedsel. 

Adolescente meisjes blijken in India het meest kwetsbaar te zijn voor geweld, zowel binnen als buiten 

de (schoon)familie. In de staat Maharastra, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt 30% van 

het geweld tegen vrouwen gepleegd door de echtgenoot, 15% door de vader, 5% door de vriend, 3.8% 

door schoonfamilie en 10% door werkgevers of andere invloedrijke personen (D’Souza, 2005). In een 

onderzoek dat Action Aid uitvoerde in de staat Maharastra geven adolescente meisjes zelf de 
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volgende oorzaken van geweld aan: onvruchtbaarheid, alleen dochters baren, de bruidsschat, 

economische problemen, slecht onderdak, alcoholisme, conflicten met ouders vanwege morele codes, 

sociale rollen en contact met jongens (Idem). 

Geweld tegen vrouwen en meisjes is veelal een manifestatie van patriarchale familieverhoudingen in 

India en wordt gezien en geaccepteerd in het licht van de macht die de man over de vrouw mag en 

moet hebben. Vrouwen behoren te gehoorzamen en in literatuur komt naar voren dat veel vrouwen en 

meisjes zich nauwelijks tot niet bewust zijn van de onrechtvaardigheid van dit geweld. Zij accepteren 

de situatie en ervaren het als een deel van hun rol en taak als vrouw, de pijn in stilte te dragen. Veel 

meisjes en vrouwen schamen zich en voelen zich machteloos en schuldig (Asfar Haleh, 1998; 

Kapaidia, 1995; Nussbaum, 2000). Deze gevoelens en de ongelijkwaardige machtsverhoudingen 

leiden er toe dat geweld of misbruik niet gemeld wordt bij de overheid of politie. Problemen worden 

binnenshuis gehouden in het kader van de bescherming van de puurheid van het meisje en de status 

van de familie en kaste. Het wordt beschouwd als een privé-zaak die binnen de familie gehouden 

moet worden vanwege de sociale stabiliteit en interpersoonlijke relaties tussen families en 

gemeenschappen (Kapaidia, 1995; Moser, 2003; Nussbaum, 2000).  

India heeft verschillende verdragen en wetten ondertekend die de rechten van meisjes kunnen 

beschermen. De Convention of the Right of the Child (CRC) en de Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) bevatten artikelen die spreken over de 

bescherming van de rechten van ‘the adolescent girl’ (UNDP, 2007). Het gegeven dat geweld en 

misbruik echter zaken zijn die binnen de familie worden gehouden en worden geaccepteerd in het 

licht van de ongelijkwaardige genderverhoudingen en patriarchale waarden, heeft tot gevolg dat deze 

wetten een plaats hebben in de politiek van de overheid maar in de praktijk niet gehandhaafd en 

nageleefd worden. Het is daarom van belang te streven naar een situatie waarin de mishandeling en 

uitbuiting van meisjes en vrouwen worden herkend, erkend en behandeld als serieuze schendingen 

van de rechten van de mens en niet als een privé-zaken die binnen de familie afgehandeld kunnen 

worden. Dit geeft mogelijkheden om de situatie van deze vrouwen en meisjes te verbeteren en een 

gemeenschap te creëren die hun rechten en waardigheid respecteert (D’Souza, 2005; Nussbaum, 

2000). 

Bovenstaande realiteit vormt een belangrijk aspect in het streven naar gendergelijkheid in de Indiase 

samenleving. In deze scriptie onderzoek ik vanuit het perspectief van de meisjes of en welke 

mogelijkheden er op lokaal niveau liggen om hen de handvatten te geven op te komen voor hun 

rechten en zich te beschermen tegen geweld in de familie en samenleving.  

 

Educatie  

Het recht op educatie als de weg naar gendergelijkheid en de verbetering van de status van vrouwen 

en meisjes heeft een belangrijke plek in de Indiase politiek. Het Indiase onderwijsbeleid is erop 

gericht alle meisjes en jongens tot en met het veertiende jaar gratis educatie aan te bieden (Chopra, 

2003, p. 96). Toch verlaat een groot deel van de meisjes uit arme klassen rond het twaalfde jaar de 

school. De cijfers ten aanzien van educatie laten nog altijd verschillen zien tussen vrouwen en 

mannen; 48% van de vrouwen en 73% van de mannen in India kan lezen en schrijven. 92% van de 

jongens en 87% van de meisjes in de leeftijd van zes tot veertien jaar gaat formeel naar school. 

Gedurende deze jaren is er echter sprake van een grote mate van uitval en veel kinderen gaan slechts 
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sporadisch naar school. De middelbare school wordt door slechts 59% van de jongens en 47% van de 

meisjes bezocht (Unicef, 2007; Unifem, 2003). 

Een oorzaak hiervoor is het gebrek aan lokaal enthousiasme ten aanzien van scholing voor meisjes en 

vrouwen in een patriarchale samenleving. Ouders hebben nog wel de wens dat hun dochters de 

basisschool afmaken, maar zodra de pubertijd nadert, komt hier verandering in. Meisjes krijgen meer 

huishoudelijke taken en vanaf dit moment is het belangrijk dat ze de taken leren die ze straks nodig 

hebben als huisvrouw en moeder. Educatie is hierbij van ondergeschikt belang (Chopra, 2003). Ook 

het verschil in waarde die ouders hechten aan educatie voor hun zoon of dochter speelt een 

belangrijke rol. Educatie voor jongens wordt hoger gewaardeerd dan educatie voor meisjes. De kosten 

voor educatie van een dochter worden soms zelfs gezien als economisch verlies en veel meisjes 

moeten al vanaf hun kinderjaren bijdragen aan het gezinsinkomen (Chopra, 2003). Ook 

ondervoeding, gezondheidsproblemen, vroege huwelijken en zwangerschappen dragen bij aan een 

laag percentage meisjes dat naar school gaat. Verder verlaten meisjes de school op jonge leeftijd 

vanwege de slechte kwaliteit en relevantie van het onderwijs, het gebrek aan vrouwelijke docenten, 

de grote afstand tussen school en huis en de angst van ouders voor de veiligheid van hun dochters en 

het contact met de andere sekse. Ouders zijn bang dat onderwijs het huwelijk van hun dochter in de 

weg staat. Educatie zou het meisje assertief en mondig kunnen maken wat wellicht kan leiden tot 

verzet en opstandigheid, iets wat problemen kan geven voor een huwelijk. (Chopra, 2003; Rajana, 

1990). Toch is er wel degelijk sprake van trots onder ouders wanneer hun dochter een hoog niveau op 

school behaalt. Ook de grote motivatie van meisjes om naar school te gaan en hun goede 

schoolprestaties stimuleert steeds meer ouders om hun dochters onderwijs te laten volgen (Chopra, 

2003). 

Discriminatie van meisjes speelt zich echter ook af binnen de school. Door de dagelijkse interacties 

tussen de kinderen en de houding en het gedrag van de docenten worden de bestaande 

genderverhoudingen en machtsverschillen gereproduceerd. Traditionele en patriarchale genderrollen 

zijn aanwezig in zowel de curricula, de verschillende vakken en taken die meisjes en jongens krijgen 

en het gedrag van docenten. Meisjes worden gezien en behandeld als inferieur, het wordt niet van hen 

verwacht dat zij hun stem laten horen of carrière maken en in de meeste curricula wordt de vrouw als 

minderwaardig en ondergeschikt voorgesteld (Bagalopalan, 2003; Boyden, 1998; Dube, 2001; 

Chopra, 2004; Leach, 2003; Subrahmanian, 2005).  

Hoewel dit laatste aspect niet bevorderlijk is voor gendergelijkheid in de Indiase samenleving heeft 

het gebrek aan educatie negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van meisjes en hun kans op een 

waardige toekomst. De machteloosheid, ongelijkwaardigheid, uitsluiting en afhankelijkheid die 

gebrek aan onderwijs met zich meebrengen kunnen niet onderschat worden (PROBE, 1999). Door het 

missen van onderwijs hebben meisjes nauwelijks kennis en vaardigheden die van belang zijn om voor 

zichzelf op te komen en te participeren in het publieke leven en arbeidsproces. Dit gebrek aan 

vaardigheden en kennis leidt tot het ontbreken van het zelfvertrouwen en de wilskracht om doelen en 

activiteiten te ontwikkelingen die de kansen op een beter leven vergroten. Veelal heerst een gevoel 

van desillusie en het verlies van hoop in een betere toekomst (idem). Daarnaast komen meisjes die 

niet naar school gaan minder in contact met leeftijdsgenoten en andere perspectieven, waarden en 

normen dan die in hun directe omgeving. Dit ondermijnt een kritisch bewustzijn ten aanzien van de 

eigen situatie, machtsrelaties en toekomst (Chopra, 2004; D’Souza, 2005; Unicef, 2004).  
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De positieve invloeden van educatieprogramma’s voor meisjes zijn terug te zien in de praktijk. In een 

rapport van Unicef komt naar voren dat meisjes die naar school gaan meer kennis hebben van 

voeding, hygiëne en gezondheidszorg en daardoor beter voor zichzelf, hun familie en kinderen 

kunnen zorgen. Meisjes die onderwijs volgen trouwen veelal later. Dit draagt bij aan hun gezondheid 

en die van de kinderen die zij in de toekomst zullen krijgen (Unicef, 2004). Meisjes die naar school 

gaan weten beter waar ze hulp kunnen krijgen wanneer dit nodig is en zij kunnen hun zorgen en 

problemen delen met hun leeftijdsgenoten (Cepla, 2001; Unicef 2004 ). Onderwijs heeft ook een 

positieve invloed op het zelfvertrouwen en de eigen keuzevrijheid van meisjes. Meisjes die langer 

naar school gaan hebben meer eigenwaarde en durven hun stem te laten horen in de familie en voor 

zichzelf op te komen. Ze hebben meer invloed op beslissingen die genomen worden ten aanzien van 

hun gezondheid, ontwikkeling, werk, huwelijk en toekomst. Meisjes die naar school gaan 

ontwikkelen vaardigheden en kennis waardoor ze deel kunnen nemen aan het publieke leven en 

wellicht kans maken op een betaalde baan. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van hun familie en 

toekomstige echtgenoot (Cepla, 2001; Unicef, 2004). Kortom, het mag gezegd worden dat educatie 

bijdraagt aan een betere positie, levensomstandigheden en gezondheid van meisjes en vrouwen en de 

nieuwe generatie in de Indiase samenleving (HDR, 2007).  

Om een uitspraak te kunnen doen over de vorm die educatie zou moeten krijgen om aan te sluiten bij 

de situatie, positie en wensen van adolescente meisjes is het van belang om naast de theorie de 

percepties van meisjes in beeld te brengen. Gedurende het empirisch onderzoek bleek het gebrek aan 

en het verlangen naar educatie een belangrijk thema voor de meisjes die meededen aan dit onderzoek. 

In de empirie komt naar voren welke ideeën zij hierover hebben. Want wanneer er gestreefd wordt 

naar een situatie waarin meisjes meer mogelijkheden tot educatie hebben is het van belang aan te 

sluiten bij de gevoelens en gedachten die zij hier zelf over hebben.  

 

Participatie in besluitvormingsprocessen en het publieke leven 

In veel huishoudens en families in India nemen de mannelijke familieleden de beslissingen: zij 

besluiten hoe voedsel, werk en inkomen verdeeld worden, wie educatie en gezondheidszorg ontvangt, 

welke bewegingsruimte elk familielid heeft en op welk moment huwelijken plaatsvinden. In arme 

klassen maakt in 70% van de huishoudens de man des huizes de beslissingen, zonder overleg met zijn 

vrouw of andere vrouwelijke familieleden. In slechts 30% van de gevallen hebben vrouwen inspraak 

in grote beslissingen en kunnen zij kleine dingen zelfstandig bepalen (Unicef, 2007, p. 17-22). Uit 

onderzoek blijkt dat de situatie van vrouwen en kinderen verbetert wanneer vrouwen meer controle 

hebben over de beslissingen die genomen worden binnen de familie. Zij hebben meer mogelijkheden 

om zich te ontplooien en hun capaciteiten in te zetten voor de ontwikkeling van de samenleving en de 

volgende generaties (Unicef, 2007).  

Adolescente meisjes hebben echter nauwelijks invloed op het verloop van hun eigen leven, de keuze 

van hun huwelijkspartner en de ontwikkelingen in de familie en schoonfamilie. Hoewel zij 

verantwoordelijk zijn voor veel taken, hebben zij nauwelijks tot geen inspraak in beslissingen die in 

de familie worden genomen. Deze realiteit brengt met zich mee dat meisjes niet leren om eigen 

ideeën te ontwikkelen, hun stem te laten horen, keuzes te maken of na te denken over de toekomst. 

Dit ontneemt hen de mogelijkheden vaardigheden en competenties te ontwikkelen waarmee zij straks 

in het huis van hun echtgenoot invloed uit kunnen oefenen op beslissingen. Deze situatie gaat ten 
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koste van hun welzijn en de ontwikkeling van een nieuwe generatie en de gemeenschap (Hart, 2003; 

Seure, 2001; Unicef, 2007).  

Dit gebrek aan inspraak is ook terug te zien in de beperkte deelname van meisjes en vrouwen aan het 

publieke en politieke leven. Hoewel er in India veel wetten en regels zijn om vrouwen actief te laten 

deelnemen aan de lokale en nationale politiek is er, in het bijzonder op het platteland, sprake van een 

grote genderongelijkheid in de politieke besluitvorming. De gevolgen hiervan zijn negatief. Wanneer 

personen of groepen geen mogelijkheden krijgen tot participatie in het publieke leven en de 

besluitvorming, ontstaat er een proces van uitsluiting en marginalisering (Narayan et al, 1999; Seure, 

2001). Marginalisering refereert aan het proces dat bepaalde individuen of groepen in een 

samenleving ervan weerhoudt mee te kunnen doen aan het culturele, sociale, economische en 

politieke leven. Zij hebben geen toegang tot sociale voorzieningen, instituties en overheidinstanties en 

worden niet gehoord in het publieke debat. Dit ontneemt hen de voorwaarden om op te komen voor 

hun rechten en doelen en hun leven op een menswaardige manier vorm te geven (Narayan et al, 

1999). Barnabe D’Souza definieert het proces van marginalisering als volgt:  

"being separated from one’s own essence or nature, that is, having a lack of self-worth and an 

absence of meanings in one’s life.” (D’Souza, 2005, p.1).  

 

Een lid van een gemarginaliseerde groep heeft geen kans zich te ontwikkelen naar zijn of haar 

potenties; tot wie zij zou willen en kunnen zijn. Als gevolg van marginalisering worden de 

basisrechten van de uitgesloten groep niet gerespecteerd en gehandhaafd. Principes van 

gelijkwaardigheid, keuzevrijheid en inspraak zijn niet weggelegd voor deze groep. De samenleving 

beschermt hen niet tegen een situatie van onzekerheid, onveiligheid en lijden. Deze factoren houden 

de ongelijkwaardige machtsverhoudingen in stand, ontnemen de gemarginaliseerde groep de kans tot 

realisatie van aspiraties en ontwikkeling van hun capaciteiten. Dit leidt veelal tot het verlies van 

waardigheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Het geloof in eigen kracht, kwaliteiten en 

mogelijkheden ontwikkelt zich niet, wat uiteindelijk zal leiden tot het handhaven of zelfs versterken 

van de marginalisatie en ongelijkwaardige machtsstructuren (D’Souza, 2005; Seure, 2001).  

Om het proces van marginalisatie te keren en de participatie van meisjes en vrouwen in het publieke 

leven en de besluitvorming te stimuleren, is het van belang inzicht te krijgen in de gevoelens van de 

meisjes ten aanzien van deze ontwikkelingen. Perspectieven die zich richten op participatie als middel 

tot gendergelijkheid zullen aan moeten sluiten bij de behoefte en bereidheid van adolescente meisjes 

om te participeren in het publieke leven en besluitvormingsprocessen in de familie. Dit zal naar voren 

komen in het empirische deel van dit onderzoek. 

 

2.5 Human Development 

 
In de voorafgaande paragraven is een beeld geschetst van de invloed van de ongelijkwaardige 

genderstructuren op het leven en de ontwikkeling van vrouwen en meisjes in India. In deze paragraaf 

volgt een analyse van het perspectief van Martha Nussbaum op de ontwikkeling van deze doelgroep. 

Het perspectief van Nussbaum op Human Development vormt in deze scriptie het referentiekader om 

de ervaringen van adolescente meisjes in Zuid-India ten aanzien van de genderverhoudingen en hun 



 

 31

leven in de gemeenschap te duiden. Gedurende de jaren '80 werkten Martha Nussbaum en Amarthya 

Sen aan een nieuwe visie op Human Development: de Capabilities Approach. Human capabilities zijn 

de reële mogelijkheden die een individu in staat stellen te kunnen doen en zijn wie hij in potentie is. 

Nussbaum en Sen beschouwen deze mogelijkheden als de voorwaarde voor een volledige 

ontwikkeling en een waardig leven voor het individu (Nussbaum, Glover, 1995). Voorbeelden van 

capabilities zijn de mogelijkheid om te kunnen schrijven, dansen, eten, werken, gezond te zijn, zorgen 

of zelf verzorgd worden.  

Armoede, onderontwikkeling en ongelijkheid krijgen hiermee een nieuwe betekenis, namelijk het 

ontnomen zijn van capabilities en de vrijheid om te kiezen voor een leven dat het individu van waarde 

vindt. Dit staat in contrast met de algemenere definitie van sociale en economische armoede, waarbij 

gekeken wordt naar de groei van het bruto nationaal product en het ontberen van inkomen en 

goederen.  

In 1990 publiceerde het United Nations Development Programme (UNDP) het eerste Human 

Development Report (HDR) waarin ontwikkeling geformuleerd wordt als het vergroten van de 

keuzemogelijkheden van het individu. De ontplooiïng van het individu en de realisatie van zijn/haar 

potentieel staan centraal in dit perspectief op ontwikkeling. Fundamenteel voor het vergroten van 

keuzevrijheid is een omgeving te creëren waarin mensen hun capabilities kunnen ontplooien om zo 

hun potentieel te realiseren en een productief en creatief leven te leiden dat aansluit bij hun waarden 

en voorkeuren (Maiti, 2006, p. 354).  

 

 “Human development is the process of enlarging people’s choices. The most critical ones are to lead 

a long and healthy life, to be knowledgeable, to have access to resources needed for a decent 

standard of living and to participate in the life of the community. Additional choices include political 

freedom, guaranteed human rights and self-respect.” (UNDP, 1990). 

 

Waar Sen met de Capabilities Approach een economisch perspectief inneemt en de capabilities 

gebruikt als een instrument voor het meten en vergelijken van het welzijn van individuen en de 

kwaliteit van leven in ontwikkelingslanden, gebruikt Nussbaum deze benadering als een theorie van 

sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Zij legt een filosofische basis voor de ontwikkeling van 

universele politieke wetten die geïmplementeerd kunnen worden door de overheden van alle landen 

om zo de rechten en waardigheid van elk mens te waarborgen. Nussbaum neemt het standpunt in dat 

alle rechten inmenging van de staat behoeven en een economische component bevatten (Nussbaum, 

2000).  

In haar boek ‘Women and Human Development’ beschrijft Martha Nussbaum hoe Indiase vrouwen 

(over)leven in situaties waar sprake is van een systematische deprivatie van hun capabilities: door 

genderongelijkheden en armoede krijgen zij geen kans om hun capabilities volledig te ontplooien. Zij 

krijgen onvoldoende mogelijkheden om op een menswaardige wijze deel te nemen aan sociale, 

economische en politieke ontwikkelingen. Dit ontneemt hen de kans om hun potentieel te realiseren 

en zich volledig te ontwikkelen (Nussbaum, 2000). In de volgende paragraaf volgt een beschrijving 

van de belangrijkste principes van de theorie van Nussbaum en de plaats die deze hebben in het leven 

van meisjes en vrouwen in India.  
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2.6 De Capabilities Approach  

 
Met de Capabilities Approach doet Martha Nussbaum een voorstel ten aanzien van de voorwaarden 

die essentieel zijn in het leven van ieder individu om zich te kunnen ontplooien en te komen tot 

volwaardig menszijn. Capabilities zijn de reële mogelijkheden die ieder mens in staat stellen te 

kunnen doen en zijn wie hij in potentie is. “People’s capablities are what they are actually able to do 

and to be.” (Nussbaum, 2000, p. 5). Na jarenlang onderzoek komt Nussbaum met een voorstel voor 

een lijst van tien capabilities die fundamenteel zijn voor een menswaardige ontwikkeling van het 

individu, waar ook ter wereld.  

Om een uitspraak te kunnen doen over de rechtvaardigheid van een samenleving is het van belang te 

onderzoeken of en in welke mate individuen deze tien capabilities kunnen ontplooien. Concreet gaat 

het om de mogelijkheden tot: (i) een normale levensduur; (ii) lichamelijke gezondheid; (iii) 

lichamelijke onschendbaarheid en bewegingsvrijheid; (iv) zintuiglijke waarneming, verbeelding en 

denken; (v) ervaren en expressie van gevoelens; (vi) ontwikkelen van praktische rede; (vii) 

zelfrespect en samenleven met anderen; (viii) zorg voor en samenleven met andere soorten; (ix) 

plezier en spel; (x) controle over de eigen omgeving, politiek en materieel (Nussbaum, 2000, p. 78-

80).  

Met dit voorstel ontwikkelde Nussbaum een filosofische theorie over rechtvaardigheid waarmee zij 

de basis legt voor een universeel politiek beleid dat mensen over de hele wereld in iedere context de 

mogelijkheid moet geven een waardig leven te leiden. Nussbaum zet zich af tegen het cultureel 

relativisme en pleit voor een politiek beleid dat uitgaat van universele waarden als gelijkheid, vrijheid 

en rechtvaardigheid waarbij tegelijkertijd aandacht is voor de individuele voorkeuren en vermogens 

van mensen in hun eigen context: het individu heeft zelf de keuze of en welke capabilities hij of zij 

wil ontplooien en in elke situatie zullen de capabilities zich op verschillende wijzen ontvouwen. De 

capabilities van mensen zijn voortdurend in ontwikkeling.  

 

De theorie van Nussbaum wordt geleid door drie principes die zij ontwikkelde met Amartya Sen. In 

onderstaande tekst volgt een uitwerking van deze principes in relatie tot het leven van meisjes en 

vrouwen in India. Allereerst het principe van menselijke waardigheid: elk mens is waardig in 

zichzelf, ieder mens is een doel op zich. ‘each person as an end.’ (Nussbaum, p. 5).  De capabilities 

benadrukken de unieke waarde van elk mens. Het individu is hiermee het primaire subject van 

politieke rechtvaardigheid. Wanneer een beleid de leefomstandigheden van een groep verbetert, maar 

niet gericht is op de mogelijkheden tot het praktiseren van de essentiële vermogens van ieder persoon 

afzonderlijk, moet zij in de ogen van Nussbaum verworpen worden. 

 “Politics should not treat people as agents or supporters of other people. It should treat each of them 

as ends, as sources of agency and worth in their own right, with their own plans to make and their 

own lives to live, therefore as deserving of all necessary support for their equal opportunity to be 

such agents.” (idem, p. 58).  

 

Nussbaum geeft in haar boek Women and Human Development inzicht in het leven van verschillende 

vrouwen in India die geen kans krijgen om hun potentieel te realiseren. Binnen de patriarchale 

samenleving staan zij in dienst van de doelen en wensen van anderen, waarbij zij zelf van 
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ondergeschikt belang zijn. Zij worden gezien en behandeld als wezens die de taak hebben om de 

familielijn voort te zetten, als opvoeders en dienstmeisjes in plaats van als individuen met rechten en 

capaciteiten die waardig zijn in zichzelf. Zoals eerder genoemd leren meisjes al in hun kinderjaren 

hun behoeften en verlangens te negeren en de dominantie van mannen te accepteren. Deze situatie en 

de inhumane omstandigheden waarin veel meisjes en vrouwen in India leven, leiden tot een 

systematische deprivatie van hun capabilities. Veel vrouwen en meisjes in India krijgen niet de 

mogelijkheid zich te ontplooien tot wie zij in potentie zijn en een menswaardig en vrij leven te leiden 

(Nussbaum, 2000) 

Ten tweede noemt Nussbaum het principe van agency. De mens is vormgever, actor van zijn eigen 

leven. Het individu beschikt over het vermogen om zijn of haar leven zelfstandig vorm te geven en 

die capabilities te ontplooien die hij of zij van waarde vindt. Zoals eerder naar voren gekomen, 

krijgen adolescente meisjes in India binnen de ongelijkwaardige genderstructuren nauwelijks 

mogelijkheden om zelf keuzes en beslissingen te maken. Zij zijn afhankelijk van de macht en wil van 

mannelijke familieleden. Mogelijkheden tot agency en actorschap zijn in hun leven dan ook 

nauwelijks aanwezig (Dube, 2001; Nussbaum, 2000). 

Het derde principe van Nussbaum gaat uit van de mens als lid van de morele gemeenschap - de 

mensheid. Nussbaum legt een verantwoordelijkheid bij iedere burger. Een individu dat een gezond en 

welvarend leven heeft, heeft de plicht zijn welvaart te delen met mensen die het minder hebben. Ieder 

mens is betrokken bij de ander (Nussbaum, 2000). In India is er sprake van een sterke segregatie en 

hiërarchie tussen de verschillende kasten, klassen en bevolkingsgroepen. Er zijn grote welvaart- en 

machtsverschillen en er wordt nauwelijks een appèl gedaan op welvarende families of groepen om 

iets van hun rijkdom en macht af te staan aan minder welvarende mensen en gemarginaliseerde 

groepen. Hoewel de Indiase cultuur een sterk gemeenschapsleven kent, staan veel meisjes en vrouwen 

er bij problemen in de familie, de dood van hun echtgenoot of huwelijksproblemen alleen voor. Voor 

een alleenstaande vrouw is het in India zwaar om te overleven en veel vrouwen worden 

geconfronteerd met de angst voor uitstoting en uitsluiting (Lamb, 2000; Miller, 1997; Nussbaum, 

2000).  

 

Deze drie principes, de tien capabilities en de beschreven genderstructuren vormen een onderdeel van 

het referentiekader om de ervaringen, percepties en vermogens van adolescente meisjes te begrijpen 

en te duiden. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe empowermenttheorieën 

aanknopingspunten kunnen bieden voor een menswaardige ontwikkeling van meisjes en vrouwen in 

India.  
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3. Empowerment als handelingsperspectief 

 
........The adolescent girl still remains a young plant that neither gets light nor water. She remains 

the flower that could have blossomed but didn’t…..” 

- Kamla Bhasin  

3.1 Introductie 
 

Voor het creëren van een omgeving waarin vrouwen en meisjes hun capabilities kunnen ontplooien is 

gendergelijkheid in de Indiase samenleving een belangrijke basis. Gendergelijkheid verwijst naar de 

waarden, normen en verwachtingen die een gelijke status toekennen aan vrouwen en mannen. 

Gelijkheid in die zin houdt in dat vrouwen en mannen dezelfde rechten en mogelijkheden hebben tot 

sociale, economisch, culturele en politieke ontwikkeling: dat zij gelijkwaardig kunnen participeren in 

het publieke leven en dat hun stem in de politieke besluitvorming van gelijke waarde is. Dit betekent 

niet dat vrouwen en mannen hetzelfde zijn of zouden moeten worden. Het betekent dat de kansen en 

ontwikkelingsmogelijkheden die zij krijgen gelijk zijn en dat hun rollen en taken van gelijke waarde 

zijn (Leach, 2003).  

De dynamiek en complexiteit van identiteitsvorming, genderstructuren en in- en uitsluitings-

mechanismen betekenen dat zij beïnvloed kunnen worden. Individuele personen en groepen kunnen 

zich verzetten tegen de taaie classificaties en gedragsverwachtingen en eigen, beter passende 

handelingsmogelijkheden proberen te veroveren (Wekker, 1998). Door ontwikkelingsorganisaties en 

vrouwenorganisaties zijn er in de afgelopen jaren vele theorieën en praktijken ontwikkeld om de 

positie en situatie van vrouwen in India te verbeteren, uitsluitingmechanismen te beïnvloeden en 

handelingsmogelijkheden te vergroten.  

In § 2 wordt een overzicht gegeven van deze perspectieven. In § 3 en § 4 volgt een uitwerking van de 

empowermentbenadering die in deze scriptie het instrument vormt voor de zoektocht naar 

handelingsperspectieven. Het hoofdstuk wordt afgesloten door in § 5 een aanzet te geven voor de 

ontwikkeling en bevordering van empowerment in de praktijk. De theoretische onderzoeksvraag die 

de leidraad van dit hoofdstuk vormt is: 

 

3. Welk handelingsperspectief biedt empowerment voor gendergelijkheid en een menswaardig 

bestaan en ontwikkeling voor vrouwen en meisjes in India? 

 

3.2 Perspectieven op verandering 

 
Welfare benadering 

De Welfare benadering wordt geïntroduceerd in de jaren ’50 en ’60 en heeft tot doel de situatie van 

vrouwen te verbeteren binnen de bestaande rolpatronen, tradities en waardekaders in de samenleving. 

Vrouwen worden in deze periode gezien als passieve ontvangers van ontwikkelingshulp die hun 

situatie kan verbeteren. Wanneer zij de voorzieningen en middelen hebben om hun taken goed te 

kunnen uitvoeren, kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelingsproces van de 
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gemeenschap. Deze manier van ontwikkelingshulp wordt topdown geïmplementeerd aan de hand van 

hulpgoederen en kennis over hygiëne, voeding en gezinsplanning.  

Het is echter een theorie die de bestaande kaders en verhoudingen niet uitdaagt en laat bestaan. De 

hulp wordt gericht op het vervullen van de basisbehoeften binnen de bestaande genderverhoudingen, 

machtsstructuren en verschillende rollen die vrouwen en mannen hebben (Haleh 1998; Leach, 2003; 

Moser 1993). Deze benadering heeft veel kritiek gekregen toen bleek dat deze vorm van hulp leidde 

tot een versterking van de ongelijkwaardige machtsverhoudingen en afhankelijkheid van vrouwen en 

gemeenschappen waardoor problemen in stand gehouden werden. Dit leidde tot verschillende 

alternatieve benaderingen. 

 

Women in Development Approach (WID)  

Binnen de Women in Development benadering die opkomt in de jaren ’70 worden vrouwen gezien als 

actieve deelnemers in het ontwikkelingsproces. Zij zijn the agents of change (Leach, 2003). Deze 

benadering ziet de problemen en armoede in ontwikkelingslanden in het licht van de 

ongelijkwaardige participatie van vrouwen aan het productieproces. Een oplossing hiervoor is 

vrouwen de mogelijkheid te geven een inkomen te genereren en op die manier bij te dragen aan het 

inkomen van het gezin en de groei van de economie. Het doel van de benadering verschuift van het 

verminderen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen naar het verminderen van de 

ongelijkheden in het inkomen en de productie. Hoewel de methode heeft geleid tot meer autonomie 

voor vrouwen zien we dat er niet werd gekeken naar de oorzaken van de bestaande 

genderongelijkheden waardoor veel vrouwen te maken kregen met een dubbele werklast en hun 

inkomen moesten afstaan aan de mannelijke leden van de familie (idem). 

 

The Gender and Development Approach (GAD) 

De Gender and Development benadering ontwikkelt zich in de jaren ’80 als tegenreactie op de WID-

approach en kent twee perspectieven: de efficiency approach en de empowerment approach. De 

effiency approach wordt gezien als een integratie van de genoemde benaderingen en gaat er vanuit dat 

het inefficiënt is de potenties en capaciteiten die vrouwen hebben niet te gebruiken voor het 

ontwikkelingsproces en productieproces van de gemeenschappen. Zij richt zich erop de bronnen en 

mogelijkheden die vrouwen en mannen in hun verschillende rollen en taken hebben te vergroten. 

Hoewel deze methode gendergevoelig is, worden ook hier de bestaande ongelijke machtverhoudingen 

en waarden weinig uitgedaagd. Door vrouwen en mannen verschillende mogelijkheden en bronnen te 

bieden kan zij zelfs ongelijkwaardigheid versterken (Leach, 2003). 

Het doel van de empowerment approach is het doorbreken van de bestaande ongelijkwaardige 

machtsrelaties door middel van participatie van vrouwen in ontwikkeling- en besluitvorming 

processen. Het is het proces van bewustwording van de eigen context en machtsrelaties waarin een 

persoon leeft en de ontwikkeling van zelfvertrouwen, capaciteiten en vaardigheden om het eigen 

leven in handen te nemen en beslissingen te kunnen maken om de situatie te veranderen en te 

verbeteren (idem).  

In deze scriptie wordt de de empowerment benadering toegepast als een theoretisch perspectief voor 

de zoektocht naar handelingspraktijken. Deze benadering geeft handvatten om te onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om de ongelijkwaardige gender- en machtstructuren te beïnvloeden en te 
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doorbreken. Dit is in mijn ogen een voorwaarde voor het creëren van een omgeving waarin vrouwen 

en meisjes hun capabilities kunnen ontplooien, elkaar kunnen versterken en op een menswaardige 

wijze kunnen deelnemen aan het publieke leven. Op die manier kan er een situatie ontstaan waarin zij 

zich kunnen inzetten voor een rechtvaardige samenleving waarin nieuwe generaties de kans hebben 

op een menswaardige toekomst en volledig mens kunnen zijn. In § 2 en § 3 geef ik een verdere 

uitwerking van de empowerment benadering.  

 

3.3 Empowerment als concept 
 

Empowerment is een gelaagd concept en heeft betrekking op het niveau van individuen, 

gemeenschappen, organisaties en de samenleving als geheel (Jacobs, 2005). Voor meer inzicht in dit 

concept is het van belang allereerst de verschillende dimensies van het begrip power te 

onderscheiden. Power heeft de betekenis van kracht en macht. De betekenis van kracht komt naar 

voren bij empowerment op persoonlijk en collectief vlak. Kracht op het persoonlijke vlak gaat om het 

aanspreken van persoonlijke kwaliteiten, capaciteiten, kennis, vaardigheden en verlangens van 

mensen waardoor gevoelens van zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfbewustzijn toenemen (Haleh, 

1998; Jacobs, 2005; Parpart, et al., 2002) . Kracht op het collectieve vlak refereert aan het aanwenden 

van krachtbronnen in de eigen omgeving, zoals familieleden, collega’s, religieuze bewegingen of 

andere spirituele bronnen die betekenis geven aan het eigen leven. Deze vorm van kracht kan zich 

ontwikkelen door samenwerking tussen mensen en zelforganisatie: samen worden persoonlijke 

problemen en perspectieven gedeeld, doelen gevormd en oplossingen gevonden. De twee genoemde 

vormen van kracht dragen bij aan het bereiken van macht ten aanzien van veranderingen en 

beslissingen op een breder vlak dan het eigen persoonlijke en sociale leven. Macht verwijst naar het 

proces van controle en zeggenschap over het eigen leven en in de samenleving op sociaal, cultureel, 

economische en politiek vlak. De persoonlijke en collectieve kracht worden ingezet om macht te 

behalen op het individuele en maatschappelijke vlak (idem).  

Deze twee dimensies van power komen op de volgende wijze terug in het leven van meisjes in India: 

de ontwikkeling van persoonlijke kracht is verbonden met de mogelijkheden om kwaliteiten en 

capaciteiten te ontplooien. Deze mogelijkheden zijn zoals eerder genoemd in hoofdstuk 2, voor veel 

meisjes en vrouwen in India beperkt. De mogelijkheden tot ontwikkeling die zij hebben liggen binnen 

de bestaande machtsverhoudingen en ongelijkwaardige genderstructuren. Dit betekent dat meisjes en 

vrouwen de vaardigheden kunnen ontwikkelen die ten dienste staan van de familie en gemeenschap 

en passen binnen de traditionele taak- en rolverdelingen. Zelden kunnen zij kwaliteiten en 

capaciteiten ontwikkelen die hen de kans geven hun verlangens te bevredigen en doelen te behalen 

buiten de bestaande rolverdelingen en patriarchale structuren om. Hun persoonlijke kracht en 

potentieel wordt niet volledig aangesproken wat de ontwikkeling van zelfvertrouwen en hoop 

ondermijnt (D’Souza, 2005). De ontwikkeling van collectieve kracht hangt nauw samen met de 

mogelijkheid die meisjes en vrouwen krijgen om elkaar te ontmoeten. Zeker bij adolescente meisjes 

zijn deze mogelijkheden klein. Veelal gaan zij niet naar school en nemen zij geen deel aan het 

publieke leven (Maiti, 2006). Er zijn dan ook weinig mogelijkheden voor het delen van problemen en 

zelforganisatie. Daarnaast heerst en binnen de familie een grote mate van hiërarchie waardoor er 
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weinig ruimte is voor gelijkwaardige communicatie en samenwerking, laat staan dat persoonlijke 

ideeën of ervaringen gedeeld worden.  

Toch kan er niet gesproken worden van het totaal ontbreken van persoonlijke en collectieve kracht. 

Religie is voor deze meisjes een belangrijke bron van kracht en betekenisgeving, en religieuze feesten 

geven hen de mogelijkheid om belangrijke taken uit te voeren en deel te nemen aan het publieke 

leven (Dube, 2001). Veel meisjes proberen om binnen de dagelijkse bezigheden op allerlei wijzen 

met elkaar in contact te komen. Bij deze ontmoetingen wordt echter nauwelijks gesproken over 

problemen of gezamenlijke activiteiten; het luisterende oor en de sociale controle van de 

gemeenschap is altijd aanwezig (Rajana, 1990; Cedpa, 2001). Bovenstaande ontwikkelingen hebben 

invloed op het proces van macht. Doordat de persoonlijke en collectieve kracht van veel meisjes zich 

beperkt ontwikkelt, hebben zij niet het vertrouwen en de vaardigheden om stappen te nemen die hun 

leven kunnen veranderen. Hun invloed en zeggenschap in de familie is nihil en macht op het 

maatschappelijke vlak ontbreekt veelal volledig (Unicef, 2007; D’Souza, 2005). De ontwikkeling en 

bevordering van empowerment biedt mogelijkheden om de kracht en macht van vrouwen en meisjes 

in India te versterken. Voor meer inzicht in dit proces volgt in § 4 een beschrijving van de 

verschillende dimensies van empowerment.  

 

3.4 Verschillende dimensies van empowerment 

 
Zimmerman spreekt in zijn artikel ‘The Empowerment Theory’ over psychological empowerment, 

organizational empowerment en community empowerment (Zimmerman, 2000). In zijn theorie over 

empowerment staat het begrip ‘controle over’ centraal. Hij definieert empowerment als volgt:  

"Empowerment is viewed as a process; the mechanism by which people, organizations, and 

communities gain mastery over their lives" (Zimmerman, 2000, p. 43, 44). De verschillende 

dimensies van empowerment worden in zijn theorie als volgt omschreven:  

Psychologische of persoonlijke empowerment gaat over het gevoel controle te hebben over het eigen 

leven, het vermogen om kritisch te kijken naar de eigen sociale en politieke omgeving en de acties die 

het individu onderneemt om controle te krijgen over het eigen leven (Zimmmerman, 2000). Op het 

niveau van persoonlijke empowerment onderscheidt Zimmerman drie verschillende componenten. 

Allereerst het intrapersoonlijke component. Dit component heeft betrekking op de wijze waarop 

mensen over zichzelf denken: het geloof in eigen kunnen, het geloof dat men invloed kan uitoefenen 

op het eigen leven en de sociaal-politieke omgeving, en ook de wil en motivatie om dit te doen. 

Vervolgens is er het interpersoonlijke component. Dit component verwijst naar de interacties tussen 

personen en hun omgeving die het mogelijk maken om succesvol invloed uit te oefenen op sociale en 

politieke systemen. Dit component omvat: kritisch bewustzijn van mogelijkheden, heersende waarden 

en normen en benodigde middelen om doelen te verwezenlijken en de vaardigheden om deze 

mogelijkheden en middelen te benutten. Naast bewustwording gaat het om toerusting met 

vaardigheden zoals leiderschap, besluitvorming en probleemoplossende vermogens. Het 

interpersoonlijke component slaat een brug tussen het intrapersoonlijke component het derde 

component: het gedragscomponent van persoonlijke empowerment. Dit component verwijst naar de 

specifieke handelingen die gericht zijn op het beïnvloeden van sociale en politieke omgeving door 

middel van participatie in zelforganisatie en activiteiten in de gemeenschap. Dit component kenmerkt 
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zich door actie en constructief gedrag in de omgang met nieuwe situaties (Jacobs, 2005; Zimmerman, 

2000). 

Community empowerment heeft betrekking op de sociale ruimtes tussen het dagelijkse leven van 

individuen en de bredere sociale, culturele, economische en politieke context waar mensen leven. Een 

groep of gemeenschap verenigt zich om invloed uit te oefenen op deze context en veranderingen te 

bewerkstelligen. Het is een vorm van sociale organisatie en collectieve actie waardoor een groep of 

gemeenschap meer invloed krijgt op de bestaande sociale, culturele, economische en politieke 

structuren en beslissingen die genomen worden. Participatie in deze groepen of verenigingen heeft 

invloed op persoonlijke empowerment. Het individu krijgt de mogelijkheid zijn vaardigheden, kennis 

en capaciteiten te ontwikkelen en zo zelfvertrouwen en controle over het eigen leven te verwerven 

(Laverack, 2004).  

Organisatie-empowerment is een tweedelig proces en het is van belang onderscheid te maken tussen 

‘empowerende organisaties’ en ‘empowerde organisaties’. Empowerende organisaties zijn 

organisaties die de persoonlijke empowerment van individuele leden ondersteunen als onderdeel van 

het organisatieproces. Participatie van werknemers bij de ontwikkeling van de organisatie en 

besluitvormingsprocessen heeft een belangrijke plaats in deze organisaties. Empowerde organisaties 

zijn organisaties die als organisatie actief zijn op macro niveau en invloed uit willen oefenen op 

grotere systemen en structuren in de samenleving (Jacobs, 2005; Zimmerman, 2000).  

 

Bovenstaande dimensies van empowerment hebben invloed en betrekking op elkaar en voor de 

inbedding van empowerment in het leven van groepen en individuen is het belangrijk de 

wisselwerking tussen verschillende dimensies mogelijk te maken en te bevorderen (Zimmerman, 

2000). In dit onderzoek concentreer ik me echter op het proces van persoonlijke empowerment. In 

India is er sprake van een sterke segregatie tussen groepen en klassen en de onderlinge 

machtsverschillen in de samenleving zijn groot. In deze context is het belangrijk om als individu en 

groep sterk te staan en zich bewust te zijn van de eigen positie, capaciteiten en mogelijkheden 

(Parpart, et al., 2002; Seure, 2001). Persoonlijke empowerment kan dit proces stimuleren. 

Persoonlijke empowerment vindt plaats in een veilige en besloten context en stimuleert het individu 

om kritisch naar de werkelijkheid te kijken en vaardigheden en kennis te ontwikkelen om te 

participeren in besluitvormingsprocessen en het eigen leven ter hand te nemen. Individuen en groepen 

kunnen zo zelfvertrouwen en kracht ontwikkelen om voor zichzelf op te komen en hun stem te laten 

horen in de gemeenschap.  

De omgeving van de doelgroep dient wel betrokken te worden bij het proces van persoonlijke 

empowerment. Goede communicatie met en informatieoverdracht aan de omgeving van de doelgroep 

is belangrijk. Wanneer er op een geïsoleerde wijze sprake is van persoonlijke empowerment kan dit 

leiden tot conflict en confrontatie, zeker in gemeenschappen waarin patriarchale waarden en 

genderongelijkheden sterk heersen (Haleh, 1998; Leach, 2003). Uiteindelijk is het streven dat 

gendergelijkheid, participatie en macht van vrouwen en meisjes in alle lagen van de gemeenschap een 

plek krijgen en hiervoor is een sterke mate van community empowerment nodig (Haleh, 1998; 

Jacobs, 2005; Zimmerman, 2000). Community empowerment is het verbindende element, de schakel 

tussen persoonlijke empowerment en maatschappelijke veranderingen. Daarnaast draagt community 

empowerment bij aan de ontwikkeling van persoonlijke empowerment. Wanneer gemarginaliseerde 
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groepen en individuen kunnen participeren in besluitvormingsprocessen van de gemeenschap 

ontwikkelen zij vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen om hun eigen leven ter hand te nemen en de 

sociale, culturele, politieke en economische context te beïnvloeden.  

 

Voor een zorgvuldige wijze van empowerment is het van belang een onderscheid te maken tussen het 

proces van empowerment en de uitkomsten van dit proces waar Zimmerman over spreekt. Het proces 

van empowerment is de ontwikkeling van acties om toegang tot bronnen en controle over de eigen 

situatie te verkrijgen. Een proces is ‘empowering’ wanneer het mensen helpt om zelfvertrouwen, 

vaardigheden en kennis te ontwikkelen om onafhankelijke beslissingen te kunnen nemen en 

problemen op te lossen, al dan niet met behulp van anderen. Empowered outcomes verwijzen naar de 

gevolgen van dit proces (Zimmerman, 2001). Wat gebeurt er wanneer adolescente meisjes in India 

zich kritisch kunnen verhouden tot de bestaande machtsverhoudingen en vaardigheden en kennis 

ontwikkelen om de situatie in hun familie en gemeenschap te beïnvloeden? Leidt dit altijd tot 

positieve ontwikkelingen voor de meisjes? In eerdere studies komt naar voren dat empowerment van 

vrouwen gepaard kan gaan met verzet van mannen en jongens. Het is dan ook van belang gedurende 

het proces van empowerment zorgvuldig met de machtsbalans om te gaan en mannen te betrekken in 

de ontwikkelingen. Voor een partij die macht moet afstaan kan empowerment bedreigend zijn wat 

kan leiden tot een situatie van conflict en weerstand. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat de 

onderdrukking van vrouwen versterkt wordt (Haleh, 1998, Moser, 1998).  

 

In voorafgaand schrijven komt naar voren dat empowerment een waardegeladen concept is. 

Empowermentpraktijken zijn gericht op het realiseren van waarden als gelijkheid, samenwerking, 

keuzevrijheid, democratische participatie en zelfbeschikking (Jacobs, 2005, Miller, 1998; 

Zimmerman, 2000). Hier kan de vraag gesteld worden of empowerment een te westers begrip is en of 

zij wel past binnen de Indiase samenleving waarin het individu onderdeel is van de gemeenschap en 

er sprake is van een externe locus of control. Hierover zijn de meningen verdeeld. Critici zijn van 

mening dat empowerment niet past binnen een cultuur waar mensen geloven dat het leven is 

voorbestemd en veranderingen toekennen aan krachten buiten zichzelf (Menon, 2002). 

Tegengeluiden, waaronder Indiase wetenschappers en ontwikkelingswerkers laten horen dat eigen 

verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfbewustzijn ook in de Indiase samenleving essentieel 

zijn voor ontwikkeling en groei. Het is daarbij echter van belang dat er een sterke verbinding wordt 

gemaakt tussen de ontwikkeling van het individu, de gemeenschap en de krachtbronnen en 

betekenisgeving uit de eigen cultuur en religie (Pant, et al, 2006; Sitharamam Kakarala, 2004). Hoe 

het proces van empowerment in de praktijk ontwikkeld en bevorderd kan worden beschrijf ik in de 

volgende paragraaf. Hiervoor maak ik gebruik van de theorie van Paulo Freire.  

 

3.5 Empowerment in de praktijk: reflectie, dialoog en participatie 

 
Paulo Freire is één van de grondleggers van de empowermentbenadering en ontwikkelde in de jaren 

’70 de theologie van de vrijheid: een vorm van pedagogiek die een kritische dialoog en reflectie van 

het individu op zijn (politieke) werkelijkheid beoogd ten bate van de verandering van sociale en 
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politieke machtsstructuren in de samenleving. Dialoog over en reflectie op de werkelijkheid zijn 

processen waartoe elk mens in staat is.  

“Every human being, no matter how ignorant or submerged in the culture of silence he may be, is 

capable of looking critically at his world in a dialogical encounter with others. Provide with the 

proper tools for such an encounter, he can gradually perceive his personal and social reality as well 

as the contractions in it, become conscious of his own perceptions of that reality, deal critically with 

it and take action against the oppressive elements of reality.” (Freire in Abott, 1996, p. 81). 

 

Freire analyseert de maatschappelijke realiteit naar haar aspecten van macht en onderdrukking. Een 

onderdrukkende minderheid heeft belang bij handhaving van de status quo en moet daartoe de 

meerderheid onderworpen houden. Ze tracht dit te bereiken door verdeel- en heersstrategieën, door 

manipulatie en macht, en door het opleggen van waarden en normen. De onderdrukking belet de 

onderdrukte massa om volledig mens te zijn en de aanwezige vermogens (optimaal) te ontwikkelen. 

Reflectie, dialoog en democratische participatie vormen de weg naar de bevrijding en empowerment 

van de onderdrukte massa (Coenen, 1987). Freire ontwikkelde een nieuwe vorm van educatie die 

empowerment bevordert en versterkt: problem-posing educatie of tewel; empowerment educatie. 

Educatie wordt hier niet gezien als een proces dat gericht is op het vergaren van kennis en dat zich 

afspeelt binnen de school, maar als een proces van leren en ontwikkelen dat ook buiten het formele 

onderwijssysteem plaatsvindt en zich concentreert op de bewustwording en articulatie van de 

politieke, sociale en economische werkelijkheid van de deelnemers. Educatie is in de ogen van Freire 

nooit neutraal, maar altijd politiek geladen en speelt zich af in de context van het leven van ieder 

mens (Wallerstein & Bernstein, 1988). Empowerment educatie helpt mensen zichzelf te helpen door 

hen bewust te maken van de eigen kennis en capaciteiten, en de mogelijkheden om het eigen leven in 

handen te nemen en te veranderen (Wallerstein & Bernstein, 1998).  

“Education should have as one of his main tasks to invite people to believe in themselves. It should 

invite people to believe they have the knowledge.” (Freire, 1973, quoted by Wallerstein, 1998, p. 

318).  

 

Empowerment educatie daagt mensen uit in dialoog te treden, problemen te delen en te identificeren, 

kritisch te kijken naar de sociale, politieke en culturele context en strategien te ontwikkelen om 

obstakels te overwinnen en doelen te bereiken. Het doel van empowerment educatie is de bevrijding 

van de onderdrukte massa door hen bewust te maken van het feit dat zij actor zijn van hun leven en 

geen slachtoffer hoeven te zijn van de situatie (Wang, C & M.A. Burris, 1994). 

Bartlett geeft in zijn artikel ‘Dialogue, Knowledge and Teacher relations’ een beschrijving van de 

pedagogiek van Freire. In het educatieprogramma staan de werkelijkheid en belevingswereld van de 

deelnemers centraal. De basis van de politieke ontwikkeling en sociale verandering wordt gevonden 

in de concrete ervaringen, aspiraties en de leefwereld van de deelnemers (Barlett, 2005, p. 96). Door 

de confrontatie met de eigen problemen en perspectieven ontwikkelen deelnemers inzicht in de 

bestaande machtstructuren en hun eigen positie. Actieve participatie binnen de lessen en 

verantwoordelijkheid van de deelnemers voor het programma zijn essentieel en er is sprake van een 

gelijkwaardige relatie tussen de deelnemers en de begeleider. Zo kan educatie mensen helpen zichzelf 

te helpen en vaardigheden te ontwikkelen om te participeren in het publieke leven als onafhankelijke 
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autonome personen. Het maakt hen bewust van het gegeven dat zij geen slachtoffers hoeven te zijn 

van het systeem, maar dat zij hun eigen leven ter hand kunnen nemen en hun situatie kunnen 

beïnvloeden. Een goed empowermentprogramma houdt daarnaast rekening met de situatie en 

problemen van de deelnemers. Begeleiders leren reflecteren en discussiëren over hun werk en 

proberen steeds te zoeken naar nieuwe en flexibele methoden die kunnen aansluiten bij de situatie en 

mogelijkheden van de deelnemers.  

Een punt van kritiek die deze pedagogiek krijgt is het gegeven dat de egalitaire en gelijkwaardige 

relaties die heersen binnen het educatieprogramma vaak niet overeen komen met relaties in de familie 

en gemeenschap. Het is voor kinderen en jongeren moeilijk om thuis iets te doen met de 

democratische vaardigheden die zij leren. Dit kan leiden tot conflict en demotivatie. Het is daarom 

belangrijk dat begeleiders goed contact hebben met de familie en gemeenschap en ook daar 

democratie, participatie en reflectie stimuleren. Begeleiders gaan de gemeenschap in om ouders 

bewust te maken van de rechten van hun kinderen en het belang van deze vorm van educatie. 

Kinderen en jongeren kunnen zo krachten zijn tot sociale en politieke transformatie en humanisering 

van de samenleving. Een samenleving waar elk individu de mogelijkheden heeft zijn capabilities te 

ontplooien en volwaardig mens te zijn.  

In mijn ogen kan empowerment educatie een manier zijn om adolescente meisjes in India te helpen de 

inhumane situatie waarin zij leven te verbeteren en hen de kans geven op een menswaardige 

ontwikkeling en gelijkwaardige participatie in de samenleving. Het delen van problemen en 

bewustwording van de eigen situatie zijn de eerste stappen in dit veranderingsproces. Wanneer deze 

meisjes zich kunnen verhouden tot hun eigen positie en de sociale structuren in hun gemeenschap is 

er een belangrijke basis gelegd voor handelen en verandering. Een kritisch bewustzijn van de eigen 

onwaardige situatie en onderdrukte positie is bij deze meisjes veelal latent aanwezig. Hun gevoelens 

van geluk en lijden, ideeën over onrechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, en verlangens voor de 

toekomst zijn gevormd door de ongelijkwaardige genderstructuren en machtsverhoudingen waarin zij 

leven en dit beïnvloed hun beleving van de werkelijkheid (D’Souza, 2005; Haleh, 1998; Nussbaum, 

2000). De ontwikkeling van bewustwording en articulatie van problemen en ervaringen vraagt 

aandacht en oefening. Hiervoor zijn begeleiders essentieel. Zij kunnen de personen zijn die de 

voorwaarden scheppen voor dialoog tussen de meisjes over hun situatie, positie en mogelijkheden. 

Het is van belang dat empowerment dan ook wordt gezien in het licht van kracht en macht verwerven 

én ontvangen (Laverack, 2004; Wallerstein 1992). Gedurende het proces van empowerment ligt de 

nadruk vaak op de onafhankelijkheid en eigen capaciteiten van individuen en groepen. Zij moeten 

zichzelf versterken en ruimte en invloed claimen om aan eigen doelen te werken. Het is echter van 

belang hier genuanceerd te zijn omdat bij gemarginaliseerde en onderdrukte groepen of individuen 

vaak het vertrouwen afwezig is om de eigen machteloosheid te kunnen doorbreken en tot 

zelforganisatie te komen. Zij hebben begeleiding nodig om zelfvertrouwen en vaardigheden te 

ontwikkelen om te kunnen participeren in het publieke leven. Begeleiders kunnen de rol 

vertegenwoordigen van facilitators die het proces van empowerment katalyseren. Uiteindelijk komt 

de verantwoordelijkheid van het proces in handen van de deelnemers en leren zij op een zelfstandige 

wijze te participeren in besluitvormingsprocessen en macht te verwerven over hun eigen leven. Op 

die manier kunnen adolescente meisjes in India de kracht en competenties ontwikkelen om controle te 
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krijgen over hun eigen leven en een bijdrage te leveren aan de humanisering van de samenleving 

(Jacobs, 2005; Nussbaum, 2000). 

Om gedurende het onderzoek een eerste stap te zetten in het proces van persoonlijke empowerment 

wordt in het empirisch onderzoek gebruikt gemaakt van participatief handelingsonderzoek. Deze 

vorm van onderzoek laat zich inspireren door de filosofie van Freire en zijn visie op wetenschappelijk 

onderzoek, ook wel thematisch onderzoek genoemd (Coenen, 1987). Thematisch onderzoek kenmerkt 

zich als een dynamisch en oneindig leerproces van onderzoekers en onderzochten. Een leerproces dat 

gericht is op het ontwikkelen van een kritisch inzicht in de maatschappij als geheel en op de positie 

van individuen. Het doel van thematisch onderzoek is het tot stand brengen van sociale veranderingen 

zowel in de zin van een bewustwordingsproces bij onderzochten en onderzoekers alsook 

veranderingen gericht op bevrijding en humanisering. Bij Freire geschiedt een dergelijke 

ontwikkeling in aansluiting bij de concrete alledaagse werkelijkheid van de onderzochten en hun 

kennis van de eigen historische gesitueerdheid. De probleemkeuze van het onderzoek wordt bepaald 

door de concrete maatschappelijke behoeften en belangen van de onderzochten (idem).  

In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving en uitwerking van de onderzoeksmethode waarin participatie 

van de deelnemers centraal staat zodat hun kracht en macht aangesproken en versterkt kan worden. 

Op die manier geeft dit empirisch onderzoek de mogelijkheid om vanuit de praktijk inzicht te krijgen 

in de effectiviteit van persoonlijke empowerment. Kan deze benadering werkelijk dienen als 

handelingsperspectief en hoe denken adolescente meisjes hier zelf over?  
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4. Methodologie 

 

4.1 Introductie 

 
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving en analyse van de gebruikte onderzoeksmethode. 

In § 2 geef ik een beschrijving van de methode en onderbouw ik de keuze voor participatief 

handelingsonderzoek. In § 3 volgt een uitwerking van de verschillende onderzoekstechnieken die 

gebruikt zijn om de empirische data te verzamelen. Het hoofdstuk wordt afgesloten (§ 4) met een 

reflectie op het onderzoeksproces, de onderzoeksgroep en de rol van de onderzoeker.  

 

4.2 De onderzoeksmethode 

 

Participatief handelingsonderzoek  

Participatief handelingsonderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode van sociaal veranderen, en 

wel in verschillende opzichten: als methode van onderzoek, als methode van bewustwording en als 

methode om tot handelen te komen (Keune, 1993, p. 1). Het is een vorm van sociaal wetenschappelijk 

onderzoek die zich richt op empowerment van de onderzoeksgroep en de oplossing van 

maatschappelijke problemen. Er wordt beoogd bewustwording en participatie van de 

onderzoeksgroep te bevorderen, maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen en 

wetenschappelijke kennis te verwerken (Boog, et al., 1993).  

De relatie tussen onderzoeker en onderzochte typeert zich in participatief handelingsonderzoek als 

een subject-subject relatie. Er is sprake van gelijkheid, samenwerking en een wederkerig leer- en 

handelingsproces. De onderzochte participeert actief in de ontwikkeling en het verloop van het 

onderzoek (Coenen, 1987). In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het cyclische model van 

exemplarisch handelingsonderzoek van Harry Coenen dat bestaat uit de volgende drie fasen:  

Ten eerste is er de thematische fase: In deze fase wordt de algemene probleemstelling van het 

onderzoek geformuleerd. Deze komt tot stand door een inventarisatie van de problemen en kennis van 

de realiteit van de respondenten. In discussie komt men tot een operationalisering van de belangrijkste 

thema’s in het leven van de respondenten en wordt uiteindelijk één thema tot exemplaar gemaakt. Het 

criterium voor de keuze van het thema is de veronderstelde levensvatbaarheid van de na te streven 

oplossing.  

Hierna volgt de kristallisatiefase: Op dit moment is er tussen onderzochten en onderzoekers sprake 

van wederzijdse kennis over de thematische werkelijkheid van de respondenten. Het gekozen 

exemplaar wordt verder uit gekristalliseerd waarbij wordt gekeken naar de oorzaken en gevolgen van 

het exemplaar c.q. probleem en mogelijke handelingen om de situatie te veranderen.  

Ten slotte volgt de exemplarische fase: Hier wordt de stap gemaakt naar het veranderen van de 

werkelijkheid. Ideeën die in de kristallisatiefase zijn ontwikkeld worden hier uitgevoerd en 

geëvalueerd, waarna het proces van inventariseren, ontdekken en handelen zich opnieuw herhaalt.  
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De keuze voor participatief handelingsonderzoek 

Handelingsonderzoek kan beschouwd worden als een onderdeel van een breder proces van 

empowerment, hier opgevat als een bewuste deelname van de betrokkenen in de ontwikkeling van 

hun bestaan en participatie in de samenleving (Boog, 1993). Ik heb gekozen voor participatief 

handelingsonderzoek omdat ik met deze empirische studie beoogde het leven van adolescente meisjes 

in India vanuit hun belevingswereld en kennis in beeld te brengen. Handelingonderzoek is hiervoor 

uitermate geschikt aangezien de basis voor wetenschappelijke kennis wordt gevonden in de concrete 

ervaringen, aspiraties en leefwereld van de respondenten. (Wester, Smaling & Mulder, 2000).  

Waar handelingsonderzoek als doel heeft een sociale en maatschappelijke verandering te 

bewerkstelligen, lag mijn doel echter alleen bij de persoonlijke ontwikkeling van de meisjes die 

meededen aan dit onderzoek. Door hen de mogelijkheid te geven te spreken over hun leven en positie 

in de samenleving beoogde ik een bewustwordingsproces te stimuleren en hun gevoelens van 

eigenwaarde en vertrouwen te bevorderen. Ik heb daarom alleen de thematische fase en 

kristallisatiefase van het cyclische model van exemplarisch handelingsonderzoek doorlopen. Zoals 

genoemd is in deze fasen sprake van een reflectie op de eigen werkelijkheid en een inventarisatie van 

handelingsmogelijkheden om de werkelijkheid te beïnvloeden. Dit ontwikkelingsproces en de 

onderzoeksgegevens kunnen een basis vormen voor de gehele cyclus van exemplarisch 

handelingsonderzoek en sociale interventies om de situatie van meisjes en vrouwen te verbeteren.  

Om een sterke mate van participatie van de meisjes binnen het onderzoek te bevorderen heb ik me als 

onderzoeker gedurende het onderzoek zoveel mogelijk op de achtergrond gehouden. De meisjes zijn 

met elkaar en de verschillende onderzoekstechnieken aan het werk gegaan waardoor beïnvloeding en 

sturing van mijn kant zoveel mogelijk werd voorkomen. Door actief en zelfstandig stil te staan bij hun 

situatie konden de persoonlijke ervaringen van de meisjes zo helder mogelijk naar voren komen. 

Daarnaast dragen zelfstandigheid en reflectie bij aan de duurzaamheid van het proces van 

persoonlijke empowerment (Boog, 1993; Wester, Smaling & Mulder, 2000). 

 

Ethische dilemma’s  

Handelingsonderzoek kan aanleiding geven tot effecten die een bevordering, maar ook een 

verzwakking van de positie van de onderzochten tot gevolg kan hebben. Dit heeft te maken met de 

bijna onvermijdelijkheid van conflicten als gevolg van het streven naar sociale verandering en 

empowerment (Lou Keune, 1993). Deze conflicten kunnen zich voordoen op verschillende niveaus 

namelijk, de dagelijkse machtsverhoudingen, institutionele machtsstructuren en culturele en sociale 

machtsverhoudingen. De volgende ontkrachtende bewegingen kunnen optreden: de onderdrukking 

van machtshebbers wordt groter, de motivatie van doelgroep neemt af, het vertrouwen en de 

noodzaak van toenemende empowerment verdwijnt en de hulpeloosheid en machteloosheid bij 

onderzochten neemt toe. Deze factoren kunnen leiden tot een verdere marginalisering van de 

onderzochten en een situatie waarin verdere initiatieven tot empowerment jarenlang kansloos 

zijn(Lou Keune, 1993).  

In hoeverre deze bewegingen zijn opgetreden gedurende dit onderzoek is moeilijk te benoemen. Het 

is echter wel mogelijk om enkele uitspraken te doen over de veranderingen die ik heb waargenomen 

in de houding en het gedrag van de meisjes. Waar zij in het begin nauwelijks durfden te spreken in de 

groep waren zij aan het eind van het onderzoek opener, luidruchtiger en vrijer. Er werd gelachen en 
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plezier gemaakt. Deze vrijheid was ook terug te zien in hun gedrag wanneer we in het dorp over straat 

liepen of wanneer ik bij hen thuis was. De bewegingen van de meisjes werden groter en zij gingen 

meer in gesprek met familieleden en buren. Bij de evaluatie gaven meerdere meisjes aan dat ze zich 

sterker voelden, niet meer bang waren van vreemde mensen, meer hoop hadden voor de toekomst en 

zichzelf en hun situatie beter hadden leren kennen.  

Hier komt echter ook het perspectief van Keune naar voren. Is een proces van ontwikkeling van 

kracht en bewustwording bij de onderzochten altijd positief? Leidt het niet tot het bevorderen van 

gevoelens van hulpeloosheid en machteloosheid? Gedurende het onderzoek zijn enkele meisjes het 

gesprek aangegaan met mensen in de gemeenschap wanneer deze kritiek op hen of hun deelname aan 

het onderzoek hadden. Ook gingen sommige meisjes in discussie met hun ouders wanneer ze geen 

toestemming kregen om naar de groepsbijeenkomsten te komen. Wellicht heeft dit proces bijgedragen 

aan een gevoel van kracht, maar confrontatie en assertiviteit kan ook leiden tot een sterkere 

onderdrukking van de machthebbers.  

Toch denk ik dat dit onderzoek (wellicht tijdelijk) een positieve bijdrage geleverd heeft aan het 

dagelijkse leven van de meisjes die meededen aan dit onderzoek. Het bleek dat de behoefte om 

ervaringen te delen groot was en dat de meisjes het prettig vonden om weg te zijn van huis. Veel 

meisjes bloeiden op, werden zelfverzekerder en het contact tussen de meisjes onderling werd hechter. 

De meisjes genoten van de warmte en erkenning die ze gedurende het onderzoek van mij, de tolk en 

elkaar kregen. Ten slotte was het onderzoek van korte duur en lag de focus niet op een sociale of 

politieke verandering in de gemeenschap wat wellicht de kans op conflicten kleiner heeft gemaakt.  

 

4.3 Onderzoekstechnieken  

 
In deze paragraaf volgt een beschrijving van de onderzoekstechnieken die zijn gebruikt om een 

antwoord te geven op de volgende vier empirische onderzoeksvragen:  

 

1. Hoe ervaren en beoordelen adolescente meisjes in Jalihal en Kerwadi hun situatie en positie 

in de samenleving?  

2. Wat ervaren zij als hun belangrijkste problemen en wensen in hun leven?  

3. Welke mogelijkheden zien zij om hun problemen te verminderen en wensen te realiseren? 

4. In hoeverre is er sprake van (het vermogen tot) empowerment bij deze meisjes?  

 

The Voyage of Discovery 

The Voyage of Discovery is in 1999 ontwikkeld door studenten Antropologie aan de Universiteit van 

Amsterdam voor de onderwijsmodule ‘Development Projects: In search of the perspective of 

Children.’ De methode is gebruikt om problemen en het coping-gedrag van verschillende groepen te 

onderzoeken, o.a. van straatjongens in de stad Bangalore in India (Nieuwenhuizen, 1998).  

In de ‘Voyage of Discovery’ worden de eerste twee fasen van het cyclische model van exemplarisch 

handelingsonderzoek doorlopen. Deze fasen zijn gevisualiseerd op een kleed als een cirkel met 

verschillende stappen. Deze stappen ondersteunen de respondenten om spelenderwijs te reflecteren op 

hun situatie, hun problemen in kaart te brengen en te zoeken naar mogelijkheden om deze te 

voorkomen, verminderen of op te lossen. De stappen verlopen als volgt: 
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1. Tijdens stap 1 verkennen de meisjes hun omgeving. Ze zoeken een voorwerp dat iets over 

hen zegt en belangrijk voor hen is. Er mag ook een voorwerp van thuis worden meegenomen. 

Dit wordt met elkaar gedeeld.  

2. Bij stap 2 schrijven of tekenen de meisjes op kaartjes wat zij op dit moment wel en niet leuk 

vinden in hun leven. Dit wordt met de groep besproken waarna de kaartjes naar 

belangrijkheid worden gerangschikt. De meisjes kiezen één thema waar zij verder mee aan de 

slag gaan. Dit kan zowel positief als negatief zijn.  

3. Stap 3 heeft betrekking op de context van het gekozen probleem in hun leven. De meisjes 

gaan in groepjes door middel van een toneelstuk tonen hoe het gekozen het probleem in 

elkaar zit. Wat zijn de oorzaken en gevolgen en welke rol heb ik daar zelf in? Het kaartje van 

het gekozen probleem plakken ze op een groot vel en tekenen of schrijven daarom heen alle 

aspecten die te maken hebben met dit thema.  

4. Stap 4 is het onderzoek naar wat de meisjes zelf kunnen doen om het probleem op te lossen 

of het positieve aspect nog leuker te maken. Door middel van een groepsdiscussie of het 

schrijven van ideeën op kaartjes worden alle mogelijke oplossingen en activiteiten in kaart 

gebracht.  

5. Tijdens stap 5 worden de aangedragen ideeën concreet gemaakt en wordt er een actieplan 

gemaakt. Dit kan worden uitgespeeld in een toneelstukje.  

6. Stap 6 is de laatste stap en vormt de evaluatie van het spel en het eigen leerproces. 

 

Problem tree 

De ‘problem tree’ is een participatieve methode met als doel om alle aspecten van een probleem 

helder te krijgen (Leach, 2003). De visualisatie van een boom op een groot vel helpt de respondent 

het probleem concreet te maken en inzicht te krijgen in de oorzaken, gevolgen en oplossingen. De 

stam is het probleem, de wortels zijn de oorzaken, de takken de gevolgen en de bladeren de 

oplossingen. Deze methode bleek de meisjes een goed handvat te geven om gevoelens en gedachten 

ten aanzien van een probleem te uiten, te begrijpen en helder te verwoorden. 

 

Focus group discussion  

Een focus group discussion is een gesprek in een groep van zes tot twaalf personen waar gesproken 

wordt over een bepaald thema of onderwerp (Haleh, 1998; Boog, 1993). De FGD tijdens het 

onderzoek ontstonden naar aanleiding van belangrijke thema’s die in het discoveryspel en de 

problemtree naar voren kwamen. Tijdens deze gesprekken konden de meisjes vrijuit hun gedachten 

en ervaringen delen over het onderwerp. Er werd gereflecteerd en gediscussieerd over het probleem 

waardoor verschillende perspectieven helder naar voren kwamen.  

 

Story writing and painting 

Deze methode werd gebruikt om de meisjes hun wensen en verwachtingen over de toekomst te laten 

beschrijven. Voor sommige meisjes werkte dit wel en voor anderen niet. Er waren meisjes die het fijn 

vonden om individueel hun gedachten op papier te zetten en er waren meisjes die hier niets mee 

konden en hun buurvrouw naschreven of natekenden. Dit heeft o.a. te maken met de openheid van 

deze methode en de ontwikkeling van de vaardigheid van het schrijven en tekenen.  
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Toneelspel 

Gedurende het discoveryspel en de problemtree kregen de meisjes meerdere malen de opdracht een 

situatie of probleem waarover ze spraken na te spelen. Het bleek dat deze techniek voor de meisjes 

goed werkte om het probleem en hun eigen rol te verhelderen. Daarbij hielp het hen zich te 

identificeren met het probleem waardoor ze hier goed over konden praten. Ook bleek dat sommige 

meisjes hun gevoelens beter konden uitdrukken door middel van toneelspel.  

 

Rollenspellen 

Het doel van deze techniek is het in beeld brengen van de sociale relaties in de familie van de meisjes 

en hun eigen rol hierin. De rollenspelen werden uitgebeeld door middel van geknutselde poppen. Dit 

was een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen in de machtsverhoudingen in de familie en de positie 

van de meisjes. Later werden de poppen gebruikt om gevoelens uit te beelden en te spreken over 

situaties die je boos, blij, gelukkig of verdrietig maken. 

 

Voor en inpressie van bovenstaande onderzoekstechnieken zie figuur 14-24 op pagina 57-63. 

De onderstaande technieken zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de sociale en economische 

achtergrond van de meisjes, hun thuissituatie en positie in het gezin.  

 

Participerende observaties  

Participatieve observatie is een vorm van observatie waarin de onderzoeker actief deelneemt aan het 

leven of de activiteit van de respondent. In het onderzoek kwam dit naar voren tijdens de 

groepsgesprekken, spelletjes en activiteiten die ik gedurende het onderzoek organiseerde. Daarnaast 

kwam ik veel bij de meisjes thuis.  

 

Open interviews  

Open interviews zijn interviews waarbij de onderzoeker met enkele open vragen het interview in gaat 

en de respondent de richting van het gesprek aangeeft. Mijn inzet was om gebruik te maken van deze 

vorm van interviewen. Het bleek echter dat dit lastig was voor de meisjes. Wanneer de vragen open 

werden gesteld raakten ze verward. Ze lieten weten dat ze duidelijke vragen wilden, een instructie die 

ik gevolgd heb. Wanneer een meisje zelf een onderwerp of thema aangaf waarover ze wilde spreken 

ga ik hier de ruimte voor. Uiteindelijk heb ik tien meisjes geïnterviewd. De interviews duurden ruim 

een uur. 

 

Door middel van het lezen van documenten van de NGO’s, het bezoeken van empowerment-

projecten voor vrouwen en open interviews met hulpverleners zijn de laatste is een antwoord 

gevonden op de laatste vragen van mijn empirie.  

 

5. Hoe denken hulpverleners in Kerwadi en Jalihal over de situatie van adolescente meisjes? 

6. Wat is er volgens hen nodig om de levensomstandigheden van deze meisjes te verbeteren en 

hoe beoordelen zij empowermentpraktijken in de hulpverlening?  
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Registratie en analyse 

Gedurende de groepsbijeenkomsten maakte ik aantekeningen van alle gesprekken. Doordat ik werkte 

met een tolk was de tijd om te notuleren vrij ruim. Zo heb ik van alle bijeenkomsten een uitgebreid 

transcript kunnen maken. De onderzoekstechnieken zorgden ervoor dat gesprekken gestructureerd 

verliepen. Thema’s en problemen werden stap voor stap aan de hand van duidelijke vragen uitgediept. 

Van de interviews zijn opnamen gemaakt die ik vervolgens letterlijk om heb gezet in transcripten.  

De registratiemethode die ik gekozen heb is Atlas.ti. De methode is geschikt om in een open 

onderzoeksbenadering structuur aan te brengen door middel van codes (analytische inductie). 

Uitspaken, vragen en opmerkingen met dezelfde betekenis kunnen zo met elkaar verbonden worden. 

Ik ben begonnen met het coderen van de groepsgesprekken en interviews. Ik heb er voor gekozen 

zowel op een open wijze de transcripten te coderen alsook mijn empirische subvragen te gebruiken 

als leidraad voor het maken van codes. Op deze manier zijn patronen, thema’s en categorieën naar 

voren gekomen die de structuur van mijn empirie vormen.  

Omdat de meeste empirische resultaten naar voren zijn gekomen in de groepsbijeenkomsten en 

daarmee de stem van meerdere meisjes tegelijk wordt weergeven, spreek ik deze scriptie over 

groepen meisjes en niet over individuele personen. Alleen wanneer het noodzakelijk is voor de 

betrouwbaarheid van de resultaten maak ik een onderscheid tussen individuele meisjes. 

 

4.4 Reflectie op de onderzoeksgroep, het onderzoeksproces en de onderzoeker 
 

De onderzoeksgroep 
 

Representativiteit van de onderzoeksgroep 

Dit onderzoek vond plaats op zeer kleine schaal en in twee specifieke gemeenschappen. Hoewel de 

sociale, economische en politieke structuren overeenkomsten met veel plattelandsgemeenschappen in 

de staat Maharastra in India zal er geen dekkende theorie uit dit onderzoek voortkomen. Dit was ook 

niet mijn streven. Ik wilde vanuit de belevingswereld van de meisjes komen tot een aanscherping van 

de discussie over het leven, de situatie, positie en mogelijkheden van adolescente meisjes in India. 

Het empirisch onderzoek vertelt iets over de specifieke situatie in deze gemeenschappen en de 

ervaringen van deze meisjes. Er wordt geen generaliseerbaarheid buiten de context van dit onderzoek 

beoogd. De koppeling van de data aan wetenschappelijke literatuur en de geografische ligging van de 

twee gemeenschappen in verschillende delen van de staat Maharastra, dragen wel bij aan de 

generaliseerbaarheid van de resultaten. 

 

De groep in Kerwadi 

De groep meisjes in Kerwadi vormde een divers en representatief beeld van adolescente meisjes 

tussen de veertien en achttien jaar uit boeren- en arbeidersgezinnen die deel uitmaken van 

verschillende lage kasten en klassen in de dorpsgemeenschap. De onderzoeksgroep bestond uit een 

groep van negen meisjes waarvan de helft slechts tot het tiende jaar sporadisch naar school was 

geweest en de andere helft tot het vijftiende jaar onderwijs had gevolgd. Op het moment dat het 

onderzoek plaats vond volgden geen van de meisjes onderwijs en waren zij allemaal voor een groot 

deel verantwoordelijk voor het huishouden. Zes meisjes van de groep werkten op het land van 
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grootgrondbezitters om bij te dragen aan het gezinsinkomen. De andere meisjes verbleven de 

gedurende de dag thuis en zorgden voor het huishouden en jongere broertjes en zusjes. Twee meisjes 

van de groep waren getrouwd en drie meisjes gingen binnenkort trouwen. De meisjes kwamen zelden 

buiten het dorp en invloeden uit de stad of van westerse ideeën waren beperkt. Twee meisjes van de 

groep hadden thuis een televisie en zagen regelmatig videoclips en films. De 

ontwikkelingsorganisatie waar ik verbleef was op allerlei wijzen actief in het dorp, maar voor 

adolescente meisjes werden er geen activiteiten georganiseerd. De organisatie richtte zich in het 

bijzonder op de ontwikkeling van kinderen, jongens en vrouwen.  

 

De groep in Jalihal 

De groep meisjes uit Jalihal was minder representatief. Zij waren tussen de vijftien en achttien jaar 

oud en volgden een naaicursus bij de ontwikkelingsorganisatie waar ik verbleef. Hun ouders hadden 

nauw contact met deze organisatie. Waarschijnlijk heeft dit invloed gehad op hun ideeën over de 

positie van meisjes, want de meisjes waren allemaal tot hun vijftiende jaar naar school geweest en één 

meisjes had zelfs onderwijs gevolgd tot haar achttiende jaar. Dit is uitzonderlijk voor de 

leeftijdsgroep uit lage klassen in deze regio.  

Op het moment van het onderzoek volgden echter geen van de meisjes meer onderwijs. De meisjes 

verbleven gedurende de dag thuis of werkten op het land van familie of grootgrondbezitters. Ze waren 

voor een groot deel verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg voor hun jongere broertjes en 

zusjes. De meisjes waren allemaal één keer in de naburige stad geweest en kwamen af en toe in 

andere dorpen voor familiebezoek. Dit zijn factoren die niet veel voorkomen bij meisjes uit lage 

klassen en kasten. Toch heb ik er voor gekozen met deze groep aan de slag te gaan. Ik was benieuwd 

naar hun ervaringen en eventuele verschillen met de groep uit Kerwadi. De groep bestond uit acht 

meisjes. Drie meisjes van de groep waren getrouwd en de andere vijf meisjes zouden dit jaar in het 

huwelijk treden. 

 

Verschillen in ontwikkelingsniveau en leeftijd 

Bij de onderzoeksgroep in Kerwadi waren er grote verschillen in ontwikkelingsniveau. Er waren 

meisjes die tot hun vijftiende jaar naar school waren geweest en er waren meisjes die slechts 

sporadisch naar school waren geweest en slecht konden lezen en schrijven. Deze meisjes hadden 

moeite met het verwoorden van hun gevoelens en gedachten en begrepen de opdrachten minder snel 

dan andere meisjes. Dit leidden bij hen soms tot onzekerheid en terughoudendheid. Hierdoor 

overheersten tijdens de onderzoeksbijeenkomsten soms de antwoorden en ideeën van meisjes die 

verbaal en schriftelijk sterk waren. Dit kan de data beïnvloed hebben. Ik heb dit echter zoveel 

mogelijk voorkomen door tijd te nemen voor het verhaal van elke meisjes en in de groep aan te geven 

dat het niet uitmaakte of je goed kon lezen en schrijven. Ook de persoonlijke interviews hebben 

bijgedragen aan de betrouwbaarheid van de data. De verschillen in leeftijden tussen de meisjes 

vormden geen probleem en hebben geen invloed gehad op het onderzoek.  

 

Verschillen in achtergrond 

De invloed van het kastensysteem op het leven van de mensen in de gemeenschappen waar dit 

onderzoek plaats vond was groot. Ik had dan ook verwacht dat het moeilijk zou zijn om meisjes van 
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verschillende klassen en kasten in één groep te hebben. Dit bleek echter onjuist. De verschillen in 

kasten en klassen hadden geen invloed op de sfeer en openheid in de groep. Meerdere malen gaven de 

meisjes aan dat verschillen in klassen en kasten niet van belang zijn en dat het kastensysteem een 

traditie is die onrechtvaardig is.  

Het gegeven dat er meisjes aan het onderzoek meededen die moesten werken of erg strenge ouders 

hadden heeft de onderzoeksresultaten beïnvloed. De stem van meisjes die meer vrijheid van hun 

ouders kregen en niet hoefden bij te dragen aan het familieinkomen komt sterker naar voren in de 

resultaten van de groepsbijeenkomsten. Ik heb echter met alle meisjes een interview kunnen houden 

waardoor het verhaal van meisjes die minder vaak aanwezig waren toch goed naar voren gekomen is. 

Een overzicht van de voorafgaande beschrijvingen is te vinden in onderstaande tabel.  

 

Tabel 1: Gegevens van de onderzoeksgroepen 

Karakteristieken Kerwadi: 9 meisjes Jalihal: 8 meisjes 
Leeftijd 
 

14-18 14-18 

Educatie  
tot 10e jaar  
tot 15e jaar  
tot 16e jaar  
tot 18e jaar 

 
4 
4 
1 
0 

 
0 
7 
0 
1 

Taken in gezin 
huishoudelijke taken  
zorg voor de kinderen 

 
9 
9 

 
8 
8 

Werk 
dagloner  
werken op familieland 

 
5 
1  

 
1 
6 

Burgerlijke stand 
ongetrouwd 
verloofd  
getrouwd 

 
4 
3 
2 

 
0 
5 
3 

Economische achtergrond 
zeer arm/landlozen 
arm/stuk eigen land  
middenklasse/eigen winkel 

 
5 
2 
2 

 
0 
6 
2 

Kaste 
kastelozen 
kaste van de boeren 
kaste van de arbeiders 

 
3 
3 
3 

 
0 
7 
1 

 

 

Het onderzoeksproces 
 

Goede voorbereidingen, materiaal en notities 

Het volgen van een onderzoeksopzet behorend bij exemplarisch handelingsonderzoek heeft 

bijgedragen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Kennis van de literatuur over deze methode 

en persoonlijke gesprekken met andere onderzoekers hebben de wetenschappelijke kwaliteit van het 

onderzoek vergroot. De notities die ik gedurende de interviews en workshops heb gemaakt en het 

dagboek wat ik heb bijgehouden hebben bijgedragen aan het bestrijden van een selectief geheugen en 

het vergroten van de deugdelijkheid. Daarnaast werkten de meisjes tijdens de workshops veel met 
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beeld, teken en schrijfmateriaal waardoor resultaten zonder vorm van interpretatie op papier zijn 

vastgelegd. 

 

Selectiecriteria en werving van de doelgroep 

De directeur van de ontwikkelingsorganisatie waar ik verbleef had goed inzicht in de situatie in de 

dorpen. Samen met hem heb ik een representatieve groep van adolescente meisjes uit de laagste 

klassen samengesteld. Het personeel van de NGO had contact met de families waardoor zij een beeld 

hadden welke meisjes tijd en ruimte hadden om aan het onderzoek mee te werken. Samen met een 

vrouwelijke hulpverleenster die adolescente meisjes kende ben ik de dorpen ingegaan om hen te 

benaderen. Wanneer we bij het huis aankwamen vroeg de hulpverleenster allereerst aan het meisje of 

ze mee wilde doen. Daarna vroegen we de familie om toestemming. Dit leidde zowel in Kerwadi als 

in Jalihal tot een groep van elf meisjes in de leeftijd van veertien tot achttien jaar. Gedurende het 

onderzoek zijn er in beide groepen meisjes afgevallen omdat ze moesten werken of geen toestemming 

meer kregen van hun familie.  

 

Programma, tijd en flexibiliteit.  

De praktische uitvoering van het onderzoek verliep boven verwachtingen. Ik werd goed geholpen 

door het personeel van de NGO’s en in korte tijd had ik een goede tolk, een prettige 

onderzoeksruimte en een groep meisjes geregeld. De eerste zeven weken van mijn verblijf 

organiseerde ik drie keer per week groepsbijeenkomsten van twee uur. Gedurende deze 

bijeenkomsten spraken de meisjes over hun leven en zichzelf aan de hand van participatieve 

onderzoekstechnieken. Na deze zes weken heb ik met alle meisjes een interview gehouden. Tussen de 

bijeenkomsten en interviews door bezocht ik de meisjes regelmatig thuis.  

De data zijn verkregen gedurende drie maanden. Dit betekent dat de resultaten beïnvloed zijn door de 

tijd en de gevolgen van de methode. Aan het begin van het onderzoek waren de meisjes vrij gesloten 

en stil. Gedurende het verloop van het onderzoek vertelden ze meer over hun leven. Daarnaast konden 

ze hun ervaringen en ideeën beter verwoorden. Dit heeft invloed gehad op de resultaten aangezien 

sommige onderwerpen aan het begin van de periode naar voren kwamen en andere later. Door echter 

in de interviews alle onderwerpen kort aan bod te laten komen heb ik geprobeerd deze verschillen te 

compenseren.  

Het onderzoek vond plaats in een periode van het jaar waarin er veel festivals waren. Het kwam 

regelmatig voor dat de tijden en data van de groepsbijeenkomsten verschoven. Ook bleek dat veel 

meisjes het niet gewend waren om ergens op een bepaalde tijd te moeten zijn waardoor ze soms niet 

kwamen opdagen of op heel andere tijdstippen kwamen. Dit alles maakte dat ik erg flexibel moest 

zijn. Het bracht echter met zich mee dat ik de meisjes vaak thuis moest ophalen waardoor ik snel 

vertrouwd met hen en hun familie raakte en inzicht kreeg in de thuissituatie, gebruiken en tradities 

van de gemeenschap. Dit is verrijkend geweest voor het onderzoek.  

 

Ambivalentie 

Gedurende de bijeenkomsten kwamen de meisjes regelmatig met tegenstrijdige uitspraken en 

ambivalente gevoelens naar voren. Ambivalentie, het hebben van verschillende – vaak tegenstrijdige 

– strevingen en uitingen (het ene vinden en willen, maar ook het andere) is een bekende eigenschap 
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van mensen. Ik heb in deze scriptie ambivalente gevoelens en gedrag steeds expliciet aangegeven, 

omdat dit de mogelijkheid geeft de percepties van de meisjes op de werkelijkheid beter te begrijpen. 

In ambivalenties en contradicties komt de complexiteit van het leven van de meisjes en hoe zij daar 

zelf tegenaan kijken naar voren.  

 

De taal en het werken met een tolk 

Mijn gebrek aan kennis van de lokale taal (Marathi) heeft invloed op het onderzoek gehad. Ik had 

niet de mogelijkheid om rechtstreeks met de meisjes te communiceren en de resultaten zij verkregen 

door de vertalingen van twee tolken. Ik heb geprobeerd de betrouwbaarheid van de data zoveel 

mogelijk te waarborgen door de tolken duidelijk uit te leggen wat het doel van het onderzoek was en 

dat het belangrijk was de unieke en letterlijke verhalen van de meisjes te horen. Door de 

aantekeningen, interviews en groepsopdrachten met de tolk te bespreken en te evalueren hoop ik dat 

vertekeningen zoveel mogelijk zijn voorkomen. Voor het onderzoek hebben we een proefworkshop 

en een proefinterview gedaan. Ook hebben goede notities van de groepsbijeenkomsten, 

geluidsopnamen tijdens interviews en het bijhouden van een (reflectief) dagboek bijgedragen aan de 

betrouwbaarheid van de data. Daarnaast werkte ik met beeldmateriaal, tekst, spel en toneel waardoor 

resultaten visueel gemaakt werden en op papier vastlagen. Hierdoor werd manipulatie zoveel 

mogelijk voorkomen.  

Hoewel de samenwerking met de tolken goed verliep heb ik het als een groot gebrek ervaren dat ik de 

taal van de meisjes en hun familie niet sprak. Er is altijd sprake van onbewuste of bewuste 

vertekening door de samenvatting, interpretatie en het eigen perspectief van de tolk. Daarnaast zal 

mijn interpretatie van het verhaal van de tolk ook gekleurd zijn.  

 

De rol en positie van de onderzoeker 
 

Relatie tussen onderzoekers en onderzochten 

Het streven naar een dialogische, gelijkwaardige en open relatie tussen mij en mijn respondenten 

vormde een belangrijk streven gedurende het onderzoek. Om werkelijk de verhalen en ervaringen van 

de meisjes te horen was het van belang een relatie van vertrouwen met hen op te bouwen. Daarnaast 

was een goede en veilige sfeer in de groep belangrijk. Om dit op te bouwen heb ik de meisjes 

allereerst goed uitgelegd wat het doel was van het onderzoek en wat ze van mij konden verwachten. 

Ik heb hen verteld dat hun verhalen en antwoorden vertrouwelijk en anoniem behandeld zouden 

worden, Verder heb ik hen laten weten dat alle antwoorden goed waren, dat ze vrij waren om iets te 

zeggen en dat het belangrijk was om goed naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren. Ook de 

vele spelletjes die we gespeeld hebben en de huisbezoeken hebben bijgedragen aan een 

vertrouwensband.  

Vervolgens heeft het discoveryspel positief bijgedragen aan het creëren van openheid en vertrouwen. 

Doordat dit spel in een rustig tempo stap voor stap dieper ingaat op gevoelens en gedachten van de 

spelers is er tijd en ruimte om vertrouwen en veiligheid op te bouwen.  

In het begin van het onderzoek deden de meisjes hun best om wenselijke antwoorden te geven. Door 

hen steeds te laten weten dat ik benieuwd was naar hun ideeën en ervaringen heb ik geprobeerd dit 
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zoveel mogelijk te voorkomen. Verder heb ik op vragen die de meisjes mij stelden altijd eerlijk 

antwoord gegeven. Dit heeft hen gestimuleerd om eerlijk te zijn en bijgedragen aan een goede relatie.  

Waar ik van te voren had verwacht dat het moeilijk zou zijn om met de meisjes te praten over hun 

gevoelens of problemen, bleek dit niet waar te zijn. De meisjes waren open en vertelden veel over hun 

leven en zichzelf. Wel kwam in de interviews naar voren dat sommigen in de groep niet alles hadden 

gezegd omdat ze bang waren dat anderen hun verhaal in het dorp zouden rondvertellen. Het bleek dat 

ze mij wel vertrouwden, maar elkaar niet. Achteraf is het jammer dat ik de interviews niet eerder heb 

gehouden. Dan had ik hier tijdens de groepsbijeenkomsten op in kunnen spelen. Dit is een belangrijk 

punt voor een vervolgonderzoek. 

 

De  rol van een westerse vrouw  

De rol van westerse vrouw heeft invloed gehad op het onderzoek. In de gemeenschappen waar het 

onderzoek plaats vond, hebben de mensen zelden te maken met blanke mensen uit het westen en ik 

was een opvallende verschijning. De meisjes hadden niet eerder contact gehad met iemand uit het 

westen en ze waren erg nieuwsgierig naar mij en mijn leven in Nederland. Dit heeft hen onder andere 

gemotiveerd om mee te doen aan het onderzoek. Ze voelden zich vereerd, waren nieuwsgierig en 

doordat ik een buitenstaander was, voelden ze zich vrij om hun verhaal te vertellen. Daarnaast wilden 

ze graag dat het onderzoek goed zou verlopen en waren ze coöperatief om het onderzoek tot een goed 

einde te brengen. Ik denk dat deze motivatie en betrokkenheid wellicht minder groot zou kunnen zijn 

wanneer een onderzoeker niet blank en/of buitenlands is. Het personeel van de NGO beaamde dit. Zij 

vertelden mij dat het voor hen lastig is om de meisjes te bereiken en te motiveren tot activiteiten.  

Verder heeft mijn positie van westerse vrouw geleid tot een vertekening van de thuissituatie van de 

meisjes. Wanneer ik op bezoek kwam werd het werk neergelegd en was alle aandacht en zorg voor 

mij. Dit is een situatie die niet de dagelijkse praktijk van het gezin en de positie van de meisjes 

weergeeft. En door de taal miste ik veel van de gesprekken die er plaatsvonden gedurende mijn 

bezoek.  

Ten slotte merkte ik dat de verhalen die ik over mijn leven vertelde veel impact hadden op de meisjes. 

Dit heeft invloed gehad op de beleving van hun eigen situatie en de vertolking van hun verhaal. Ik 

heb er echter voor gekozen zo open mogelijk te zijn omdat het een gelijkwaardige relatie en 

vertrouwen bevorderde en de meisjes stimuleerde over zichzelf te vertellen.  

 

Relatie met de familie en de gemeenschap.  

De relatie met de meeste families was goed. Ik werd vaak uitgenodigd bij hen thuis en altijd gastvrij 

ontvangen. Voor de meeste families werkte het motiverend dat hun dochters mee mochten doen aan 

een onderzoek van een westerse vrouw en dat er iemand was die leuke dingen voor hun dochters 

organiseerde waar ze iets van konden leren. De meisjes kregen meer vrijheid dan normaal en hun 

familie vond het leuk als ik bij hen op bezoek kwam en wilde allerlei dingen van me weten.  

Er waren echter ook familieleden en mensen in de gemeenschap die wantrouwig waren. De meisjes 

vertelden dat ze te horen kregen dat westerse vrouwen niet netjes waren en dat het slecht was dat ze 

met mij omgingen. Er werd over mij geroddeld en de meisjes werden onder druk gezet om niet meer 

met mij om te gaan. Omdat de meeste ouders de meisjes echter steunden voelden ze zich sterk genoeg 
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om mee te blijven doen aan het onderzoek. Hoeveel invloed dit gehad heeft op de resultaten van het 

onderzoek is niet onderzocht. Dit is een belangrijk punt om mee te nemen in vervolgonderzoek.  

Als ik bij de meisjes thuis kwam zorgde ik dat ik netjes en traditioneel gekleed was en me gedroeg 

naar de waarden en normen van de familie en gemeenschap. Gedurende huisbezoeken had ik 

voornamelijk contact met vrouwelijke familieleden. Mannen hielden zich op de achtergrond en 

mengden zich alleen in het gesprek wanneer er een besluit genomen moest worden of als ze iets van 

mij wilden weten.  
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Figuur 14: De deelnemeemsters van het onderzoek spelen het Discovery Spel  

 
 

 
Figuur 15: De Deelnemers beslissen over welk probleem ze verder willen nadenken (Stap 3 Discovery Spel) 
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Figuur 16: Deelneemsters werken aan het actie-plan (stap 5 Discovery Spel) 

 

 

 
Figuur 17: Plezier tijdens het Discovery Spel 
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Figuur 18: De deelneemsters werken aan het poppenspel. 

 
 

 
Figuur 19: Na de onderzoeksopdrachten is er tijd voor ontspanning. 
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figuur 20: De deelneemsters van het onderzoek werken aan de Problem Tree. 

 

 
Figuur 21: De Prolem Tree. 
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Figuur 22: Een spelletje tussen de onderzoeksopdrachten door. 

 

 
Figuur 23: Deelneemsters werken zelfstandig, onderzoekers houden zich op de achtergrond. 
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Figuur 24: Op bezoek bij een deelneemster thuis om de familie te leren kennen.  

 
 

 
Figuur 25: Onderzoeker helpt met koken om de familie van de deelneemster te leren kennen. 
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5. Analyse van de Empirie 

 

5.1 Introductie 

 
In dit hoofdstuk volgt een analyse van de empirische gegevens. In § 2 worden de ervaringen en 

ideeën die adolescente meisjes hebben ten aanzien van genderverhoudingen in de gemeenschap 

beschreven. In § 3 t/m § 8 volgt een analyse van de belangrijkste problemen van de  meisjes en de 

mogelijkheden die zij zien om deze te verminderen. Na deze analyse volgt in § 9 een uitwerking van 

perspectieven van hulpverleners ten aanzien van de positie en situatie van adolescente meisjes. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de invloed die de participatieve methode heeft 

gehad op de meisjes die meededen aan het onderzoek. De volgende empirische onderzoeksvragen 

vormen het kader voor de analyse.  

 

1. Hoe ervaren en beoordelen adolescente meisjes in Jalihal en Kerwadi hun situatie en positie 

in de samenleving?  

2. Wat ervaren zij als hun belangrijkste problemen en wensen?  

3. Welke mogelijkheden zien zij om hun problemen te verminderen en wensen te realiseren?  

4. In hoeverre is er sprake van (het vermogen tot) empowerment bij deze meisjes? 

5. Hoe denken hulpverleners in Kerwadi en Jalihal over de situatie van adolescente meisjes? 

6. Wat is er volgens hen nodig om de levensomstandigheden van deze meisjes te verbeteren en 

hoe beoordelen zij de perspectieven van empowermentpraktijken in de hulpverlening?  

 

5.2 Genderverhoudingen in de gemeenschap 

 
Genderverschillen spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven en de verschillende 

levensthema’s van de meisjes. Ter introductie volgt allereerst een korte beschrijving van de betekenis 

en expliciete bewoordingen die zij aan de genderverschillen toekennen en de invloed die dit heeft op 

hun leven in de gemeenschap.  

 

De meisjes in Kerwadi zijn negatief over de verschillen tussen meisjes en jongens. Zij ervaren deze 

als discriminerend, onrechtvaardig en schadelijk voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen. 

Gedurende groepsgesprekken over dit onderwerp komen regelmatig boze en verdrietige gevoelens 

naar voren en de meisjes hebben kritiek op de tradities die de genderverschillen in stand houden. De 

meisjes ervaren dat ouders beter voor hun zonen zorgen en dat ook op school discriminatie van 

meisjes plaatsvindt. Ze vinden het oneerlijk dat jongens meer vrijheid krijgen en dat hun ouders wel 

luisteren naar hun broers terwijl hun eigen stem niet gehoord wordt. De volgende uitspraken geven 

deze gevoelens weer:  

 
“Boys get more quality food, education, health care, money, clothes, things - They get spoiled and 

become arrogant. All parents take more care of their suns; they don’t care about their daughters.” 
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“My mothers supported me to go to school, but my brother restricted me. I pushed my mother, but at 

the end my mother listened to my brother.”   

 

De meisjes zijn van mening dat jongens verwend en arrogant worden door de aandacht die ze krijgen. 

Ze hebben weinig vertrouwen in jongens en laten weten dat jongens voor problemen zorgen in het 

dorp en hun zorgplicht naar hun ouders niet vervullen. De volgende twee uitspraken geven een beeld 

van deze ervaringen:  
 

 “They are always hanging around and talk about girls. They motivate other boys not to go to school. 

They don’t do something with their chances!” 

 

De meisjes in Morgbagi zijn minder negatief over de verschillen tussen jongens/mannen en 

meisjes/vrouwen. Hoewel ze verschillen benoemen, spreken zij niet over discriminatie en 

onrechtvaardigheid. De meisjes vertellen dat ze geen discriminatie ervaren en dat ze gelijk behandeld 

worden als hun broers. Gedurende het onderzoek geven ze echter wel regelmatig concrete 

voorbeelden van ongelijke behandeling die ze bovendien als negatief ervaren. 
 

I: “Have you ever felt discrimination”  

M: “No never. Even not from my grandparents. We are equally treated in the house. There is no 

discrimination, even not from the society or neighbours […] But when you have a brother who is 

intelligent they will send him to school, because he will support his parents in the future. Besides this 

boys have more freedom. They can go out. Girls can’t. They have to stay in the house.”  

 

Deze uitspraken lijken tegenstrijdig en ambivalente gevoelens komen hier naar voren. De reden 

hiervan kan liggen in het gegeven dat de meisjes ontwikkelingsmogelijkheden tussen jongens en 

meisjes als vanzelfsprekend ervaren en niet direct als onrechtvaardig en discriminerend beschouwen. 

Ook komen de verschillen bij de meisjes in Jalihal minder schrijnend naar voren dan in Kerwadi. De 

families in Jalihal zijn minder arm. De meisjes hebben voldoende te eten en hebben toegang tot goede 

basisvoorzieningen. De meisjes in Kerwadi lijden direct onder de genderongelijkheden. Zij hebben 

honger, moeten hard werken op het land en hebben geen toegang tot goede gezondheidszorg en 

educatie. 

 

Volgens meisjes uit beide groepen worden genderverschillen en de lage status van meisjes en 

vrouwen voor een deel veroorzaakt door de traditie dat meisjes na het huwelijk het ouderlijke huis 

verlaten. De sociale controle in de gemeenschap en de eer van de familie spelen een belangrijke rol in 

het handhaven van de genderverschillen en de verwachte rolpatronen. Ten aanzien van de traditie dat 

meisjes hun biologische familie moeten verlaten en jongens de taak hebben om voor hun ouders te 

zorgen heersen boze en verdrietige gevoelens. De meisjes hebben een sterk verlangen om te zorgen 

voor hun familie, maar krijgen hier door gebrek aan educatie en status nauwelijks mogelijkheden toe.  

 

“The difference is there because boys stay with their family their whole life and care for them. Girls are 

going to the family in law and leave the house. They can’t help their parents when they are older.”  

“I really want to help my parents, but this is not possible because I am a girl. This makes me sad.” 
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De helft van de meisjes protesteert niet tegen de genderverschillen en de gevolgen die deze voor hun 

leven hebben. Zij schikken zich in de rol die van hen verwacht wordt. De andere helft van de meisjes 

laat weten dat ze zich in meer of mindere mate tegen de ongelijkheden verzeten.  

 

In het voorafgaande is weergegeven hoe de meisjes in Kerwadi en Jalihal de genderverschillen in hun 

familie en gemeenschap ervaren en beoordelen. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt 

deze vraag verder uitgediept aan de hand van de problemen die de meisjes in hun leven ervaren. De 

paragrafen hebben de volgende opbouw: 

 

a) Een beschrijving van een korte pasage uit het leven van een meisje dat symbool staat voor het 

probleem van de betreffende paragraaf.  

b) Een analyse van het probleem en de wensen die hiermee verbonden zijn.  

c) Een beschrijving van het coping-gedrag van de meisjes ten aanzien van het probleem. Coping 

is het gedrag en de mentale pogingen om het stressoren en vragen om te gaan: om ze op te 

lossen, te minimaliseren of the tolereren (Nieuwenhuizen, 2002) 

d) Een analyse van de mogelijkheden die de meisjes zien om de problemen te verminderen en 

wensen te realiseren.  

e) Een interpretatie van de ervaringen van de meisjes aan de hand van de Capabilities Approach 

van Martha Nussbaum.  

f) Een analyse van de verschillende aspecten van empowerment die er bij de meisjes aanwezig 

zijn. Hierbij focus ik op: a) het vermogen tot reflectie op de eigen context en positie; b) de 

aanwezigheid van vertrouwen in eigen capaciteiten en mogelijkheden; c) de bereidheid tot en 

aanwezigheid van actie om de bestaande situatie te beïnvloeden. 

 
 

5.3 Geweld en verwaarlozing 

 
Het verhaal van Sangheeta 

Sangheeta is een meisje van zestien jaar en komt uit een zeer arme familie. Haar ouders zijn 

dagloners en werken op het land van rijke landheren. Ze hebben geen zekerheid dat ze werk hebben 

en elke dag is het afwachten of er genoeg geld is om de familie van de eerste levensbehoeften te 

voorzien. Sangheeta is tot haar 10e jaar sporadisch naar school geweest. Ze moest haar school 

onderbreken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Twee jaar geleden, op haar 14e jaar is ze 

uitgehuwelijkt. Haar huwelijk was snel geregeld en haar ouders hebben zich (in de ogen van 

Sangheeta) onvoldoende gerealiseerd bij wat voor echtgenoot en schoonfamilie zij terecht zou komen. 

Haar biologische familie was te arm om haar te onderhouden en een huwelijk zou hier een oplossing 

voor bieden.  

Na haar huwelijk trok Sangheeta in bij de familie van haar echtgenoot. Zij werd zwaar mishandeld 

door haar echtgenoot en onvoldoende beschermd door de schoonfamilie. De mishandeling was zo 

ernstig dat ze enkele maanden geleden door haar vader is teruggehaald naar huis.  

Door gevoelens van schuld en schaamte en de druk van de samenleving wil ze nu echter terug naar 

het huis van haar schoonfamilie en echtgenoot, ongeacht in wat voor situatie ze dan terecht zal 
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komen. In een interview vertelt ze dat ze geen andere keuze heeft. Haar toekomst ligt bij haar 

schoonfamilie, haar biologische ouders kunnen niet voor haar zorgen, ze is een schande voor de 

familie en het is onmogelijk om te hertrouwen.  

 

S: “I wanted to go back to my family in law.”   

I: “Why?”  

S: “Because my life is there, there is my family. I have to live in that house all my life, so it is 

better that I go there now. I can’t stay with my parents; they can not care for me. Beside that 

the people of the village are talking about me. This is very shameful for me and my family.”  

 

Wanneer Sangheeta vertelt over haar leven komt naar voren dat ze nauwelijks mogelijkheden ziet om 

haar situatie te verbeteren. Het is lastig voor haar om over zichzelf en haar leven te praten. Tijdens de 

groepsbijeenkomsten heeft ze de gewoonte zich terug te trekken en stil te houden. De andere meisjes 

moedigen haar aan om over de gebeurtenissen in haar leven te vertellen en na te denken over 

mogelijkheden om haar situatie te verbeteren. Haar denken lijkt echter te stoppen en veelal heeft ze 

een passieve en apathische blik in haar ogen. Tijdens een individueel interview toont ze meer van 

haar gevoelens. Ze huilt en is bang. Sangheeta blijft echter volhouden dat ze zo snel mogelijk terug 

moet naar haar echtgenoot en schoonfamilie en dat ze hoopt dat haar vader haar zal laten gaan.  

 

Geweld en verwaarlozing in het dagelijkse leven van adolescente meisjes  

Lichamelijk geweld is een belangrijk probleem in het leven van de meisjes. In veel families is geweld 

aanwezig. In verschillende families wordt de moeder van de meisjes geslagen door hun vader. Vier  

meisjes van beide groepen worden zelf geslagen door hun vader, broer of echtgenoot. Ze schamen 

zich hiervoor en leggen de schuld vaak bij zichzelf. Veel meisjes ervaren de sterke dominantie van 

broers, vader of andere mannelijke familieleden als onderdrukkend en beangstigend.  
 

“My husband beats me and uses slang words against me. He is doubtful about my character and how I 

wear my sari.”  

“My father and brother are very dominant. There is no place for me in the family. I always keep quiet 

otherwise they will beat me.” 

 

Naast lichamelijk geweld is er sprake van psychisch geweld en verwaarlozing. Een kwart van de 

groep meisjes vertelt dat zij onvoldoende te eten krijgen en geen goede zorg ontvangen wanneer ze 

ziek zijn. De helft van de groep meisjes krijgt regelmatig te horen dat ze niets waard zijn, dat ze niets 

kunnen en een last zijn voor de familie. Voor alle meisjes geldt dat zij zelden tot nooit complimenten 

of extra aandacht ontvangen. Dit maakt de meisjes verdrietig en boos. Een kwart van de meisjes laat 

expliciet weten dat ze liefde en zorg missen in hun leven. In hun uitspraken komt naar voren dat ze dit 

niet eerlijk vinden en van mening zijn dat ze beter verdienen.  

 

“My father always says: don’t talk and ask for something. I have to work for your dowry so I won’t 

give you other things.”  

“My father died and now my brother has to care for me. But I think that he doesn’t love me …... He 

only wants to organize my marriage. He wants to get rid of me. I feel bad. My brothers should fulfill 

the needs and wishes of their sister!”  
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“My mother uses slang words against me. She shouts at me a lot. I really don’t like that. Sometimes I 

think ‘it is better that I don’t have a mother’. I feel bad, I work so hard. She never gave me 

compliments! ‘What kind of love is that?’ I don’t want to live with my family in this way!” 

 

Het verlangen naar geluk, rust en harmonie in de familie is groot. Het is één van de diepste wensen 

die bij alle meisjes aanwezig is en het ontbreken hiervan brengt pijn en verdriet met zich mee. 

Liefdevol kunnen samenleven met de hele familie maakt de meisjes gelukkig. Wanneer het goed gaat 

met familieleden maakt dat hen blij. Deze gevoelens kwamen al naar voren in de eerste 

groepsbijeenkomst van het onderzoek. 

  
 "When my parents are happy, I am happy." 

 “When everybody in the house is happy and my family is around me I am happy."  

 “When my sisters and brothers are fine, I am happy."  

 

Omgaan met geweld en verwaarlozing 

De meisjes die zelf mishandeld worden zien weinig uitwegen of mogelijkheden om de situatie te 

verbeteren. Hun strategie in de omgang met het geweld is gericht op het dragen van het geweld. 

Veelal in stilte. De meisjes vertellen dat ze hard werken om niet na te hoeven denken over de situatie 

en de pijn niet te voelen. Zelden tonen ze hun boosheid en verdriet.  
 

I: “What are you doing when your husband beats you?”  

M: “I cry. What should I do? I cry. My family tells me to speak more. But my husband doesn’t like 

this, so I don’t speak. I keep quiet.” 

I: “Can you do something to….” 

M: “Nothing, my parents can try. But they become worried, so I am worried too. Now they involve me 

a lot in all the work, so that I don’t think about all the problems.” 

 

M: “To stop the fights, I stop with speaking.” 

I: “So it helps when you are quiet…” 

M: “When I have a fight with my sister I don’t talk. My sister is talking and shouting to me, but I don’t 

speak. When people shout or beat me I also don’t cry. I keep quiet.”  

 

Meisjes die indirect met lichamelijk geweld worden geconfronteerd zijn assertiever in het zoeken naar 

mogelijkheden om de problemen op te lossen. Eén meisje in de groep geeft aan dat ze de confrontatie 

aangaat met haar vader wanneer die haar moeder slaat. Ze vertelt dat ze het vertrouwen heeft dat haar 

vader naar haar luistert omdat ze zijn ‘favoriete’ dochter is.  

 

“My father always beats my mother. I try to stop him and because I am his favored girl he listens and 

he decreased his drinking and beating.”  

 

Daarnaast probeert dit meisje de situatie in huis te verbeteren door zelf geld te sparen en te zorgen 

voor de familie. Alle meisjes voelen zich erg verantwoordelijk voor hun familie en zoeken manieren 

om de situatie in huis leefbaar te maken.  
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“When my father is drunk he gives me money. When I was a child I spent it, but now I know that it is 

better to save it. I can use it for household things.”  

 

De meisjes die in lichte mate geconfronteerd worden met psychisch geweld en/of verwaarlozing extra 

aandacht en zorg te ontvangen door hard te werken in de familie en zich te gedragen zoals een goed 

meisje betaamt. Meisjes die in sterke mate geconfronteerd worden met psychisch geweld en/of 

verwaarlozing protesteren hier soms tegen. Dit leidt echter zelden tot verbetering. Hieronder volgt een 

citaat waarin naar voren komt hoe een meisje protesteert tegen de verdeling van zorg en voedsel in de 

familie. Zij gaat in discussie met haar vader, maar dit leidt niet tot verandering.  

 
“I ask my mother and father why they give my brother all these things and why I get nothing. I said: 

You have to care for me. I also care for you. I give you my salary and help you. It is your duty as 

parents to care for all your children. Than my father says, but I have to pay your dowry.” 

 

Alle meisjes kiezen ervoor om geweld en problemen in de familie geheim te houden. Tegenover de 

buitenwereld doen ze of alles goed gaat. Ze willen geen hulp vragen of aannemen. Ter bescherming 

van hun eigen positie en de status van de familie in de gemeenschap willen ze voorkomen dat hun 

problemen bekend worden.  

 

“I never ask for help. One day my friend wanted to give me money because I was in need, but I never 

took that. I never talk about my problems. My family doesn’t care for me, but I don’t complain about 

that. Sometimes I buy things for myself and tell to the other girls that it is a gift from my brother.”  

  

I: "During the workshop you didn’t tell about your problems…" 

M: “I didn’t tell because I was afraid that the girls would chat about it afterward and I don’t want to tell 

it to the people in the village. We show like a happy family… I look happy. This is what I want.” 

 

Ideeën om geweld tegen vrouwen en meisjes te verminderen  

In de voorafgaande woorden komt naar voren dat de meeste meisjes niet direct in verzet komen tegen 

geweld, maar wel op allerlei wijzen proberen de situatie leefbaar te maken. Uit de gesprekken over 

mogelijkheden om geweld te verminderen blijkt dat de meisjes vragen stellen, argumenten geven en 

zelf anders handelen ten aanzien van tradities die genderongelijkheid in stand houden zien als 

mogelijkheden om hun situatie en de kwetsbare positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Deze 

ideeën komen terug in de volgende citaten:  
 

“We have to ask ‘Why are you beating your wife? Maybe she will die through your beatings, then you 

will be alone in the future.’ If we are not talking about this it won’t stop and men will behave 

arrogantly.”  

 “We have to stop the tradition of the dowry by ourselves: Don’t pay a dowry and don’t take the dowry 

of the wife of your brother.”  

 

De mogelijkheden om de situtatie te verbeteren worden voornamelijk aangedragen door meisjes in de 

groep die thuis minder met geweld te maken hebben. Meisjes die zelf mishandeld zien weinig wegen 

om de situatie te veranderen.  
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Gedurende het gesprek over mogelijkheden om de situatie te verbeteren wordt duidelijk dat de 

meisjes de wens hebben om andere vrouwen en meisjes te helpen. Ze vertellen dat veel jongens en 

mannen aan de drank zijn wat leidt tot geweld. Ze zijn zich bewust van de slechte situatie van 

vrouwen en meisjes en enkele meisjes willen iets doen om hun problemen en het geweld in de hele 

gemeenschap te verminderen.  

 

“I want to help people who have problems and are dominated by others. I want to reduce the problems.  

Nowadays girls face injustice so I want to do something to change this. I don’t want that young girls 

have to marry.”  

 

De Capabilities Approach 

Wanneer ik de ervaringen van de meisjes relateer aan de Capabilities Approach komen de volgende 

capabilities naar voren. Door het geweld in de familie en de verwaarlozing van de meisjes is er voor 

de meisjes onvoldoende ruimte om de volgende capabilities te ontplooien: capability 1(een normale 

levensduur), 2 (lichamelijke gezondheid) en 3 (lichamelijke onschendbaarheid en bewegingsvrijheid), 

en 5 (ervaren en expressie van gevoelens). Het geweld en de verwaarlozing waarmee de meisjes 

geconfronteerd worden brengen het gevaar van vroegtijdig sterven met zich mee, leiden tot een 

slechte lichamelijke gezondheid en schaden de lichamelijke integriteit. De meisjes leven in een 

omgeving waarin zij niet de mogelijkheid hebben om hun lichamelijkheid en gezondheid op een 

menswaardige wijze te ontplooien. Daarnaast hebben de meisjes in de familie en gemeenschap 

nauwelijks de vrijheid om hun gevoelens te uiten. Zij leven in een omgeving waarin zij hun gevoelens 

van verdriet en angst moeten onderdrukken. De voorwaarden om capability 5 volledig te ontplooien 

zijn onvoldoende aanwezig. Ten slotte heeft capabilty 7 (zelfrespect en liefdevol samenleven met 

anderen) een opvallende plaats in dit thema. Door het geweld in de familie kunnen de meisjes 

capability 7 niet volledig ontplooien. Zij hebben niet de mogelijkheid om liefdevol samen te leven 

met hun familie. Ook is er geen respect voor de ontwikkeling en waardigheid van de meisjes. Bij 

sommige meisjes leidt dit tot gevoelens van schaamte, schuld en minderwaardigheid. Er zijn echter 

ook meisjes die in deze inhumane situatie capability 7 sterk hebben ontplooit. Zij vertellen dat ze 

vinden dat ze recht hebben op zorg, liefde en aandacht en dat ze het niet verdienen om verwaarloosd 

te worden. Dit kan betekenen dat een situatie waarin sprake is van verwaarlozing voor sommige 

meisjes juist stimulerend kan zijn voor de ontplooing van eigenwaarde en zelfrespect.  

 

Aspecten van empowerment die tijdens het onderzoek zichtbaar worden (reflectie, vertrouwen, actie)  

Sangheeta, het meisje uit de groep dat mishandeld wordt door haar man reflecteert tijdens de 

bijeenkomsten nauwelijks tot niet op haar situatie. Haar blik is apathisch en gedurende de eerste 

bijeenkomsten is het lastig om contact met haar te maken en is ze erg stil. De tolk die een goede 

relatie met haar heeft benoemt het als volgt: ‘her brain stops, she doesn’t think’. Naarmate het 

onderzoek verstrijkt begint Sangheeta echter meer te spreken en tijdens het interview dat we de laatste 

week met haar houden blijkt dat ze haar gevoelens en situatie helder kan verwoorden. Haar stilte 

gedurende de groepsbijeenkomsten kan wellicht veroorzaakt zijn door gevoelens van schuld en 

schaamte die bij haar aanwezig zijn. Daarnaast is ze nauwelijks naar school geweest waardoor ze 

meer tijd nodig heeft om haar gedachten te verwoorden. Tijd, die er door ongedurigheid van de 

andere meisjes in de groep niet altijd was. Ook is het mogelijk dat ze voor een lange periode haar 
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gevoelens heeft onderdrukt en dat het voor haar een gewoonte was geworden om niet over de situatie 

na te denken. Wellicht hebben de onderzoekstechnieken haar gestimuleerd te reflecteren op haar 

situatie. 

Meisjes die te maken hebben met psychisch geweld en/of verwaarlozing reflecteren gedurende het 

onderzoek kritisch op hun situatie. Ze kunnen de oorzaken en gevolgen van de situatie en de positie 

van meisjes en vrouwen duidelijk verwoorden. Tijdens de gesprekken over dit onderwerp valt op dat 

de meisjes kritischer worden ten aanzien van de positie van vrouwen en meisjes. Steeds vaker 

noemen de meisjes dat het belangrijk is dat de situatie verandert. Tweederde van de meisjes gelooft 

echter niet dat het mogelijk is dat mogelijk is om de bestaande tradities te beïnvloeden. Ook hebben 

ze onvoldoende vertrouwen in zichzelf en hun vaardigheden om stappen te ondernemen die hun 

situatie en positie verbeteren.  
 

I: “What can you change about the fact that boys get better food?” 

M: “Nothing…this is not possible. We have to change it, but nobody listens to us.” 

 

De meisjes uit de groep die zelf niet direct geconfronteerd worden met geweld of verwaarlozing 

worden gedurende het verloop van het onderzoek bozer over de onrechtvaardigheid van de positie en 

situatie waar veel andere meisjes en vrouwen in de gemeenschap zich in bevinden. Bij twee meisjes 

ontstaat een sterke motivatie om zich in te zetten voor vrouwen en meisjes in onderdrukte posities. Zij 

willen dingen veranderen en problemen in de gemeenschap verminderen.  
 

“We should help others in their bad and sad situations. We have to help people who are suffering 

injustice. I want to become a social worker and help the people.”  

I: “Did you do something like that?”  

M: “Yes, yesterday I helped my sister in law when her husband was angry at her. I said to him that he 

should not scream to her.”  

 

5.4 De angst voor het huwelijk  

 
Het verhaal van Bakiam 

Bakiam is een meisje van 18 jaar uit Kerwadi. Ze komt uit een arme familie met vier zonen en één 

dochter. Ze is het enige meisje van de groep in Kerwadi dat tot haar 17e jaar naar school is geweest en 

het examen van de 12e klas heeft gehaald. Een prestatie die zeer zeldzaam is in de gemeenschap. 

Bakiam heeft deze mogelijkheid gekregen omdat haar vader gemotiveerd was om zijn dochter te laten 

studeren. Haar vader is echter een half jaar geleden overleden en dit heeft gevolgen gehad voor het 

leven van Bakiam. Het gezin heeft hun inkomstenbron verloren en de broers van Bakiam nemen nu 

de beslissingen. Bakiam moest onmiddellijk stoppen met school, werken op het land en zo snel 

mogelijk trouwen. Bakiam is er echter in geslaagd om met bij elkaar geschraapt geld en de sieraden 

van haar moeder toch nog haar examen te halen.  

Gedurende het verloop van het onderzoek verandert de houding en het gedrag van Bakiam. Waar ze 

aan het begin van het onderzoek bij de eerste bijeenkomsten vol passie over haar toekomstplannen 

spreekt, vertrouwen heeft in zichzelf en de mogelijkheid om geschoold werk te krijgen en erg 

gemotiveerd is om mee te doen aan het onderzoek, komt ze in de tweede week niet meer naar de 
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bijeenkomsten. Wanneer we bij haar thuis langsgaan om te vragen waarom ze niet meer komt vertelt 

ze dat de beslissing voor haar huwelijk is genomen. Het heeft voor haar nu geen zin meer om te 

praten over haar situatie of mogelijkheden om de loop van haar leven te beïnvloeden. Haar broers 

hebben een echtgenoot voor haar gevonden en de datum van haar huwelijk is vastgesteld. Hiermee 

eindigt volgens Bakiam de weg van ontwikkeling en verbetering van haar situatie. Ze moet haar 

dromen opgeven en kan niets meer doen om de situatie te veranderen. De omslag in het gedrag en de 

belevingswereld van Bakiam is schokkend om te zien. Een meisje dat gevochten heeft om onderwijs 

te volgen en af te ronden, erg intelligent en gedreven is en veel dromen heeft, verliest alle hoop en 

vertrouwen voor de toekomst wanneer haar huwelijk geregeld is en legt zich bij de situatie neer. 

 

Achtergrond 

De gemiddelde huwelijksleeftijd in de gemeenschappen waar het onderzoek plaatsvond is vijftien 

jaar. In de onderzoeksgroep uit Kerwadi zijn twee van de negen meisjes op hun veertiende jaar 

getrouwd. Drie meisjes van zestien jaar zullen binnen een jaar trouwen en voor vier meisjes duurt het 

nog twee jaar omdat hun familie op dit moment geen geld heeft om de bruidsschat te betalen of omdat 

ze nog oudere zussen hebben die eerst moeten trouwen. In de groep uit Jalihal zijn drie meisjes 

getrouwd. De andere vijf meisjes zullen binnen een jaar in het huwelijk treden.  

Het is traditie in de gemeenschappen dat meisjes worden uitgehuwelijkt. De organisatie van het 

huwelijk en keuze van de echtgenoot vindt plaats buiten meisjes om. Zij hebben nauwelijks tot geen 

inspraak ten aanzien van het moment van het huwelijk en de keuze van hun echtgenoot. De keuze van 

de echtgenoot en schoonfamilie is afhankelijk van de relatie en financiële overeenkomsten tussen de 

twee families en of de families tot dezelfde kaste behoren. De relatie tussen de jongen en het meisje is 

hieraan ondergeschikt.  

In de leeftijdsfase waarin de meisjes zich nu bevinden kunnen ze ieder moment geconfronteerd 

worden met een bezoek van hun toekomstige schoonfamilie waarin zij zich moeten presenteren als de 

geschikte schoondochter en echtgenote. 

 

Problemen en wensen ten aanzien van het huwelijk 

Het huwelijk is gedurende het onderzoek een terugkomend thema in de groepsgesprekken. Het is het 

onderwerp dat de meisjes op dit moment in hun leven voordurend bezig houdt en hun gevoelens en 

gedachten beïnvloedt. Er is een opvallend verschil tussen de meisjes die nog niet getrouwd zijn en de 

meisjes die al in het huwelijk zijn getreden. De gehuwde meisjes zijn rustiger ten aanzien van het 

onderwerp, terwijl de meisjes die nog niet getrouwd zijn zich opwinden en er niet over uitgesproken 

raken. Onder deze meisjes heerst verzet, boosheid en angst terwijl de meisjes die al getrouwd zijn de 

situatie accepteren en zich tijdens de gesprekken over dit onderwerp afzijdig houden. 

Het zijn de ervaringen van angst voor de toekomst en hulpeloosheid die de meisjes in het bijzonder 

beheersen. Het gevoel dat ze nu niets anders kunnen doen dan wachten en geen enkele controle 

hebben over de situatie maakt hen onzeker en bang. Daarnaast spelen het verdriet over het verlaten 

van hun biologische familie een sterke rol in hun ervaringen. Het feit dat de meisjes zich in een 

‘tussenfase’ bevinden waarin zij weinig kunnen ondernemen brengt frustratie en machteloosheid met 

zich mee.  
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“We don’t know anything about the boy or our family in law. We don’t know what will happen. The 

future is insecure.”  

 “We all face the same problem of the transit period to marry. We can’t do anything. I have to sit at 

home and wait for my marriage. I can’t handle this situation. I want to do something!” 

“When we marriage we have to leave everything that we love! We can not go to the family in law with 

a smile! We have such a nice family!” 

 

Naast deze gevoelens van frustratie en angst is er sprake van weerstand. In de gesprekken laten de 

meisjes weten dat ze nu nog niet willen trouwen. Tegelijkertijd vertellen ze echter dat ze de situatie 

niet kunnen beïnvloeden: alle meisjes van hun leeftijd moeten trouwen en de druk van de 

gemeenschap neemt steeds meer toe.  

Het maakt hen verdrietig dat hun ouders geen rekening houden met hen, dat hen niet gevraagd wordt 

wat zij denken over het moment van het huwelijk en hun toekomstige echtgenoot en schoonfamlie. 

Het huwelijk van een meisjes uit de groep in Jalihal is binnen vierentwintig uur geregeld en dit 

ervaart ze als zeer kwetsend en een schending van haar waardigheid. Niemand heeft rekening 

gehouden met haar en haar gevoelens.  

 

“I don’t want to marry, but I have to. This is what is happening around us and what will happen with 

us. We can’t do anything about it. The marriage is arranged without consulting us.”  

“My marriage was arranged in 24 hours. My family didn’t think of me. They only want to marry me 

and don’t think about what will happen after my marriage and what it means for my situation and life.”  

 

De meisjes zien hun positie in de schoonfamilie ook als een beperking van hun ontwikkeling en 

gevaar voor hun psychologische en fysieke toestand. De meisjes zijn zich bewust van het risico van 

vroege zwangerschappen en uitbuiting door de schoonfamilie. Gedurende de laatste bijeenkomsten 

met de meisjes uit Kerwadi wordt zelfs gepraat over meisjes in hun omgeving die zelfmoord plegen 

nadat ze getrouwd zijn.  

 

“Girls marry very early. This is dangerous and gives a lot of problems. The family in law don’t care 

about the girl. Their behaviour is bad. A lot of girls try to do suicide.” 

 

De angst voor een toekomstig huwelijk heeft invloed op hun vertrouwen in veranderingen. Hoewel 

het voor de meeste meisjes nog een jaar duurt voordat zij gaan trouwen hebben ze het gevoel dat ze 

zich in een periode van ‘stilstand’ bevinden waarin het geen zin meer heeft iets te ondernemen. 

Enkele meisjes noemen expliciet dat het huwelijk het moment is waarop dromen en wensen voor de 

toekomst in duigen vallen.  
 

“I think that girls have dreams and I hope that nobody will come in the same situation as I. I have to 

marry so I have to break my dreams en wishes for the future. Nothing is possible anymore” 

“If the marriage is decided, all hope is gone. There is no hope of further education. You are for the 

family in law.”  

 

De meisjes zien het huwelijk ook als een situatie waarin zij hun waardigheid en identiteit verliezen. 

De meisjes hebben het gevoel een object te zijn voor hun echtgenoot en schoonfamilie. Ze hebben het 
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gevoel niet als persoon gezien te worden en slechts een instrumentele functie te vervullen. De 

woorden van een meisje uit Jalihal dat nu één jaar getrouwd is brengen dit in beeld:  
 

I: “Why this marriage with this boy?” 

M: “Because I failed my education and the boy needs somebody who cooks for him. There wasn’t 

another girl.”  

I: “What did he ask you?”  

M: “Nothing, he only wanted a cook. I am a body for my husband.” 

 

All: “The boy and the family only see us as a cook, householder, and body, it doesn’t matter if we are 

educated and who we are. When we stay in the house of our family in law each moment is a check. 

They don’t care about who we are. They only check how we cook and if we are decent, polite and 

obedient.”  

 

Hoewel in de gesprekken steeds naar voren komt dat meisjes nog niet willen trouwen en de angst en 

pijn over het huwelijk groot is, wordt een enkele keer genoemd dat het huwelijk wellicht ook nieuwe 

mogelijkheden en vrijheden kan bieden. Twee meisjes uit Jalihal geven aan dat het huwelijk hen 

misschien de mogelijkheid kan geven te ontsnappen aan de onzekere situatie en stilstand c.q. 

tussenfase waarin zij zich nu bevinden. Ze kunnen verder met hun leven en wanneer ze bij een goede 

schoonfamilie en echtgenoot komen kan het zijn dat ze meer controle krijgen over hun leven. Deze 

gevoelens voeren echter niet de boventoon en gaan samen met een weerstand tegen en angst voor het 

huwelijk. 
 

“We go to different phases. When I see bad things I think ‘no, no, no, I don’t want to marry. But when 

I see a good husband I think ‘well, let me better get married and become independent and let me go off. 

If it is a good family in law we are independent to decide a few things about ourselves. Sometimes I 

think that marriage is better. To go from all this bad things (talking of people, insecurity about the 

future, doing noting), maybe I get a better chance with the family in law. But when we are seeing an 

unhappy girl, we have fear…” 

 

Om toch een zekere controle te verkrijgen over de situatie heeft tweederde van de meisjes de wens 

om inspraak te hebben in de keuze van hun echtgenoot en schoonfamilie. Zes meisjes van de groep 

geloven dat dit mogelijk is. 
 

“Before marriage I want to check my husband and his family. This is possible because I can ask my 

sister to help me.”  

“My voice should be heard when they arrange my marriage.”  

 

Wanneer er in de groep over deze mogelijkheden wordt gesproken komen meer meisjes met ideeën 

om hun ouders te beïnvloeden. Als ik hen echter aan het einde van de bijeenkomst nog eens vraag of 

ze hier vertrouwen in hebben blijken de meeste meisjes toch van mening te zijn dat inspraak (bijna) 

onmogelijk is. De reden hiervoor is dat het in de gemeenschappen niet gewenst is dat meisjes hun 

stem laten horen. Dit is een schande voor de familie. 
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“We can’t say something about our future husband, because this is shameful for our parents. They 

think that we don’t trust them. It is not expected of us to talk about our marriage. It is not right to speak 

to elders/outsiders about your own marriage. It is considered as a bold step against the society, really 

not expected.”  

 

Het is opvallend dat deze ervaring voornamelijk breed gedeeld wordt door de meisjes in Jalihal. In 

Kerwadi hebben de meisjes meer vertrouwen in de mogelijkheid om het moment van trouwen en de 

keuze van een echtgenoot te beïnvloeden. De meisjes in Jalihal ervaren meer druk van de 

gemeenschap en hun ouders om te voldoen aan de rol die van hen verwacht wordt. Wellicht heeft dit 

te maken met het gegeven dat de meisjes in Jalihal door hun hogere status zich meer (moeten) 

schikken naar de wensen en verwachtingen van de familie en gemeenschap. Daarnaast blijkt dat de 

meisjes in Jalihal meer vertrouwen hebben in hun ouders en minder behoefte hebben aan inspraak. Zij 

geloven dat hun ouders een goede toekomst voor hen willen en dat zij hard werken om een goede 

echtgenoot voor hen te vinden.  
 

“I have total faith in the selection of my family. They know what a good husband is. Till today they 

always made good decisions about my life, so this will also happen with my marriage. Why should 

they choose somebody who is not good?”  
 

In Kerwadi hebben de meisjes minder vertrouwen in hun familie en is de wens om inspraak te hebben 

in de keuze van hun echtgenoot groter. De meisjes vertellen dat ze het belangrijk vinden dat hun 

echtgenoot verantwoordelijkheid neemt voor het gezin en respect heeft voor hun wensen en 

waardigheid. De volgende uitspraken geven hier een beeld van:  
 

“I want to have a good family in law who allow me to have a job. This is my dream.” 

“The boy has to have good habits and takes his responsibilities and care for the financial security of the 

family. It is not important if he is rich or poor. I want to have a good relationship with him. I want to 

talk freely. I want a person who respects the individuality of his wife.”  

“I want a boy who is listening. He should be able to understand and respect me. And he should give me 

another chance when I make faults. He should be able to forgive.”  

“A person who is not doubtful about my character. He doesn’t have to think wrong about me when I 

talk with another man.”  

 

De redenen voor een huwelijk op jonge leeftijd 

De eerste reden die de meisjes aangeven is dat zij een belasting vormen voor hun familie zijn. Na hun 

huwelijk zullen zij de biologische familie verlaten en de middelen en de zorg die zij gedurende hun 

jeugd ontvangen zullen niet toekomen aan de biologische familie. Daarnaast moeten hun ouders een 

bruidsschat betalen om hen uit te huwelijken, iets wat voor veel families een zware opgave is.  

Vooral de meisjes uit de armste families in Kerwadi hebben de ervaring een last te zijn voor de 

familie en worden hier regelmatig mee geconfronteerd door hun ouders.  
 

“We are for the family in law; we are useless for our own family and they also have to pay our dowry.”  

“We are like a heavy bag. This is the reason that our parents arrange our marriage when we are very 

young.”  
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“My parents wanted to have a son, they didn’t want me.” 

 

Er zijn echter tegengeluiden te horen bij de meisjes uit Jalihal en de meisjes uit geschoolde families 

uit Kerwadi. Zij hebben het gevoel dat hun ouders hard werken om hun toekomst veilig te stellen. Dit 

leidt tot verdriet, schuldgevoelens en een sterke druk om zich dienstbaar en volgzaam te gedragen. Er 

is hier sprake van een contrast tussen de arme en rijkere families.  
 

“They do everything to make us happy and to make sure that our dowry is all right.”  

“They want to bring us in a good family and work so hard for this. They try to save money for us such 

a long time, they work for us for so long and than in one day all the money goes to the family in law; 

everything is gone…This gives us pain. We can not go to the family in law with a smile!”  

 

Gedrag: acceptatie en rebellie 

De helft van de meisjes accepteert de traditie en gebruiken rondom het huwelijk. Zij protesteren niet 

en schikken zich in de rol die van hen verwacht wordt. Ze vertellen dat het niet mogelijk is om 

invloed uit te oefenen op de keuze van de echtgenoot en het moment van het huwelijk. De redenen 

hiervoor zijn de sociale controle van de gemeenschap, loyaliteit aan de ouders, het gevoel dat hun 

mening toch niet telt en het ontbreken van vertrouwen in de mogelijkheid om de traditie te 

doorbreken.  

  

 I: “What are you doing when people talk about your marriage?”  

All: “We don’t speak; we just go on with our normal daily life. It is not expected of us to talk. Anyway 

they don’t care for our opinion, so why give it.”  

M: “I was in the house when they talked about it. I didn’t want to say something. I took it as it came to 

me. And I know that this situation will come to me, what is expected from me so I am always 

prepared.”  

 

I: “And when you marriage, you have to go to another village. How is that for you?”  

M: “It is painful, but all girls do it. And I don’t want that my parents feel sad. So I do what they want.” 

 

Een meisje dat zeer binnenkort gaat trouwen wil niet over het onderwerp praten en laat weten dat ze 

niet over de situatie wil nadenken en zal doen wat van haar verwacht wordt. 

 

I: “How do you want that your marriage life is?” 

M: “I don’t think about that. I will take it as it is.”  

 

Een meisje uit Jalihal dat al getrouwd is laat echter weten dat haar ouders haar direct gevraagd hebben 

wat ze van haar echtgenoot en schoonfamilie vond. Tegelijkertijd heeft ze echter het gevoel dat haar 

antwoord geen verschil heeft gemaakt en dat dit slechts een formaliteit is geweest.  

De meisjes in Kerwadi zien mogelijkheden om de situatie te beïnvloeden. Deze worden gevonden in 

het ‘checken’ van de toekomstige echtgenoot via iemand anders. Een andere mogelijkheid is om via 

iemand anders te zorgen dat hun ouders het huwelijk uitstellen.  

 

“I can check my husband through a friend. She can try to find out if it is a good husband.” 
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“I can influence the husband of my sister and tell him that I want to wait with my marriage. Maybe he 

will tell this to my parents.”  

 

Er is één meisje in Kerwadi dat laat weten dat zij direct met haar ouders kan spreken en hen heeft 

laten weten dat ze nu nog niet wil trouwen. Of zij dit werkelijk kan is moeilijk in te schatten. Dit 

meisje heeft een grote fantasie en het is niet altijd duidelijk of ze de waarheid spreekt.  

Eén meisje neemt gedurende het onderzoek een stap om haar situatie te veranderen. Zij vraagt mij 

met haar moeder en broer te praten en hen te vragen het huwelijk uit te stellen en haar naar school te 

laten gaan.  

 

De Capabilities Approach 

Wanneer ik de ervaringen en gedachten van de meisjes ten aanzien van het huwelijk relateer aan de 

Capabilities Approach valt op dat het principe van menselijke waardigheid - ieder mens is een doel op 

zich – niet gerespecteerd wordt. De verlangens en ontwikkeling van de meisjes zijn ondergeschikt aan 

de doelen en wensen van de familie. De meisjes hebben het gevoel dat zij slechts een instrumentele 

functie vervullen voor hun echtgenoot en schoonfamilie. Ze worden niet gezien als persoon die 

waardig is in zichzelf, maar zijn slechts een object.  

Daarnaast leiden de tradities rond het huwelijk tot een situatie waarin de mogelijkheid voor de 

ontwikkeling van agency beperkt is. De meisjes hebben geen controle over de keuze van hun 

echtgenoot en het moment waarop hun huwelijk zal plaatsvinden. Ze ervaren gevoelens van angst, 

hulpeloosheid en machteloosheid ten aanzien van hun toekomst. Veel meisjes kunnen niets anders 

doen dan wachten en zijn overgeleverd aan de wensen en beslissingen van de families. Er is echter 

ook sprake van een kleine mate van verzet en sommige meisjes ondernemen initiatieven om meer 

controle te krijgen over de situatie.  

 

Verder komt capability 4 (ontplooiïng van zintuiglijke waarneming, verbeelding en denken) naar 

voren. De meisjes hebben het gevoel dat ze zich in een periode van stilstand bevinden: een periode 

waarin zij zich niet kunnen ontwikkelen en niets kunnen doen. Er zijn nauwelijks tot geen 

mogelijkheden voor emotionele en mentale ontplooiïng.  

Ten slotte is de ruimte om capability 1, 2 en 3 te ontplooien beperkt. Een vroeg huwelijk kan leiden 

tot vroege zwangerschappen. Dit is schadelijk voor de fysieke en mentale gezondheid van meisjes en 

brengt het risico op vroegtijdig sterven met zich mee. De jonge meisjes hebben geen controle over 

hun lichaam en seksualiteit en veelal bepaalt de schoonfamilie hoeveel kinderen zij zullen krijgen.  

 

Aspecten van empowerment: reflectie, vertrouwen en handelen 

Wanneer ik voorafgaande beschrijving beschouw vanuit de verschillen aspecten van empowerment 

blijkt dat de meisjes gedurende de gesprekken reflecteren op de situatie en positie waarin zij zich 

bevinden. Zij kunnen de machtsverhoudingen en structuren in de samenleving goed verwoorden en 

dit wordt gedurende het onderzoek steeds beter. Het is opvallend dat de meisjes die al getrouwd zijn 

minder reflecteren op hun situatie. Zij nemen minder deel aan het gesprek en lijken nauwelijks tot niet 

na te denken.  
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Een kwart van de groep meisjes laat weten dat ze geen vertrouwen heeft in de mogelijkheden om de 

huwelijksprocedure te beïnvloeden. Gedurende de gesprekken verandert dit niet. Een deel van de 

meisjes vertelt dat ze gedurende het onderzoek meer vertrouwen hebben gekregen in verandering en 

er worden mogelijkheden aangedragen om de situatie te beïnvloeden. Wanneer ik echter doorvraag of 

ze dit werkelijk geloven is hun reactie echter ambivalent.  

 

5.5 De sociale controle en vele verboden 

 
Het verhaal van Rayasri 

Rayasri is een meisje van zestien jaar en komt uit een arm gezin waar veel problemen zijn. Haar vader 

is alcoholist en heeft een buitenechtelijke relatie. Hierdoor heeft het gezin weinig geld, is er veel ruzie 

en wordt er veel over hen geroddeld in de gemeenschap. Dit heeft zijn weerslag op het leven van 

Rayasri. Vanaf haar tiende jaar is ze niet meer naar school geweest omdat ze moest bijdragen aan het 

gezinsinkomen. Daarnaast is haar moeder erg streng. Rayasri krijgt geen enkele mogelijkheid om op 

straat te komen of contact te maken met leeftijdsgenoten. Zij moet zich aan allerlei regels houden en 

wanneer ze naar haar werk gaat houdt haar moeder haar continu in de gaten.  

In eerste instantie mag ze dan ook niet meedoen aan het onderzoek. Wanneer ze uiteindelijk toch 

toestemming krijgt is ze vaak afwezig omdat haar moeder haar thuis houdt uit angst voor geroddel in 

de gemeenschap.  

Rayasri heeft veel moeite met alle verboden en haar beperkte vrijheid. Het is echter het meisje van de 

groep die haar vrijheid het meest bevecht en erg fel is gedurende de bijeenkomsten. Ze zoekt wegen 

om toch in contact te komen met leeftijdsgenoten en heeft zelfs contact met jongens, iets wat streng 

verboden is voor meisjes van haar leeftijd. Daarnaast gaat ze soms de confrontatie aan met familie, 

buren of jongens. Dit leidt tot problemen en geroddel in de gemeenschap. Rayasri moet stoppen met 

werken, wordt geslagen door haar moeder en mag het huis niet meer uitkomen.  

Wat Rayasri echter het meest dwars zit is het feit dat haar moeder nooit naar haar luistert, maar altijd 

anticipeert op de sociale controle en het geroddel van de gemeenschap. Eén keer gelooft haar moeder 

zelfs het verhaal dat Rayasri zwanger zou zijn en dwingt ze haar mee te gaan naar de dokter. Dit is 

voor het meisje zo beschamend en verdrietig dat ze het respect voor haar moeder verliest en het liefste 

weg wil van huis.  
 

“One time I had pain in my back region. A place where women have pain when they are pregnant. My 

mother asked me if I had a child!! I could she! What kind of love is that? She is always doubtful about 

me!” 

 

Rayasri leeft in een situatie van acceptatie en rebellie. Ze luistert naar haar moeder en doet wat haar 

gezegd wordt, maar tegelijkertijd is ze erg boos, doet ze waar ze zelf zin in heeft en gaat de 

confrontatie aan met buren en familie. Tijdens het interview vertelt ze dat ze arroganter is geworden 

omdat dit de enige manier is om te overleven in een beknellende gezinssituatie en gemeenschap.  
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“One man said bad things about you to my mother. He said; why are you sending your girl to that 

place, what’s the benefit for them?’ I said to that man that we are doing regular work. We are girls so 

you behave rudely to us. We have to speak up and become arrogant, otherwise we can not live!”  

 

Problemen en wensen ten aanzien van de verboden en sociale controle 

Alle meisjes ervaren de sociale controle en de vele verboden waarmee ze te maken krijgen als 

belangrijke problemen in hun leven. Tijdens het onderzoek was dit het onderwerp dat als eerste naar 

voren kwam in de groepsgesprekken en dat veel invloed heeft op het dagelijkse leven en de 

belevingswereld van de meisjes. Niet kunnen doen wat ze willen en wensen, zelden het huis uit 

mogen, geen educatie mogen volgen en niet mogen praten met vriendinnen zijn verschillende 

aspecten die de meisjes noemen wanneer ze spreken over de verboden die ze krijgen.  

 

“What are typical problems of village girls? Restrictions; if we want to do something it is not 

possible.”  

“We can’t do what we wish, because our parents and relatives restrict us. Restriction about education, 

talking with friends, having a job, talking about our marriage.” 

“We can’t go out of our house; we can’t go to another village.”  

“My mother always asks questions. ‘Why do you want that?’ ‘Where are you going to?’ ‘Why are you 

doing that?” 

 

Dit probleem wordt door iedereen gedeeld. Er zijn echter enkele tegengeluiden te horen bij de meisjes 

uit Jalihal. De duidelijke structuren en regels geven hen een gevoel van veiligheid die ze niet zomaar 

willen opgeven. Daarnaast geven ze aan onzeker te zijn en niet zouden weten wat te doen als ze vrij 

waren en zelf keuzes zouden moeten maken. Deze gedachten en gevoelens komen naar voren 

wanneer ze vertellen hoe ze mijn leven in Nederland zien: 
 

M: “We can never face the future like you. We would have a lot of fear when we would live like you. 

We are not like this!  

I: “Like what?  

M: “Free, we can not even go to other villages by our own. When we are free we will loose our way! 

We don’t know what to do! We go over our limit! It will be not possible; our parents will always be 

there. And when we were free, we would feel lost.  

 

Het gebrek aan vrijheid is verbonden met de sociale controle van de samenleving. De onderdrukking 

van de wensen van de meisjes en vele verboden worden voor een deel veroorzaakt door de sociale 

druk op de familie. De meisjes ervaren de sociale controle en in het bijzonder het roddelen over hun 

positie en het controleren van hun gedrag als beknellend en onderdrukkend. Het is een probleem wat 

door alle meisjes ervaren wordt en leidt tot irritatie en boosheid. Het feit dat hun ouders luisteren naar 

de visie en stem van de buitenwereld en geen rekening houden met hun wensen en ontwikkeling 

maakt de meisjes verdrietig. De volgende uitspraken geven hier een beeld van: 
 

“Everybody knows anything about us! They observe and talking about us the whole day!”  

“The talking of the people is the strongest reason that we feel restricted as girls.” 
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“The influence of the society on our situation is strong: we have to marry, stop with school, can not go 

out, and have to be decent. They are killing our wishes.” 

“Our parents trust us, but they anticipate on the opinion of the society. When we grow up the village 

people talk about us and they push our parents to marry us.”  

“My mother understands me, but she doesn’t allow me for education or a job, because she heard the 

talking of the people. She didn’t’ listen to me.” 

 

Een belangrijke reden voor de verboden die de meisjes krijgen opgelegd is de angst voor het contact 

met jongens en het gegeven dat jongens over meisjes praten. De sociale controle en het roddelen van 

de gemeenschap gaan vaak over dit onderwerp. Wanneer een meisje contact heeft met een jongen is 

dit slecht voor haar eer en het is een schande voor de familie.  
 

“The basic reason of other talking and restrictions is the fear of the talking of boys/men. Talking of 

boys will lead to more restrictions and talking of other people. When there are problems with boys 

other people use this subject to restrict the girls.”  

“People don’t believe in normal relations between boys and girls. When a girl goes out alone she can 

get problems with boys.”  

“When a girl talk more with a boy, than there are coming misunderstandings.”  

 

Voor de meisjes is het contact met jongens een spannend onderwerp. Tijdens de groepsbijeenkomsten 

is dit thema echter nauwelijks aan de orde gekomen. Er werd vaak over jongens gesproken, maar dit 

was gerelateerd aan de genderverschillen en het ‘slechte’ gedrag van jongens. In de interviews blijkt 

echter dat er veel meer gaande is rond dit onderwerp. Meisjes hebben stiekem contact met jongens, 

zijn verliefd, houden elkaar goed in de gaten en er wordt flink geroddeld over elkaar. Hun gevoelens 

ten aanzien van contact met jongens zijn ambivalent. Aan de ene kant zien zij het als slecht gedrag dat 

beschamend is voor hun ouders, maar tegelijkertijd vinden ze het spannend en zijn ze van mening dat 

het moet kunnen. Hier volgt een korte anekdote die een indruk geeft van dit thema:  

 

I: “Can you tell me more about girls and boys?”  

M: “Near the house of Jayshri by the water pump, is the meeting place of the boys and the girls. They 

use this place to look to each other and talk sometimes. We are looking to thems, we can see it from the 

roof of our house. We enjoy that. That colony is not good, especially the boys are bad. Girls and boys 

have affairs. One muslim girl and a boy have an affair. We watch their code/language and laugh a lot. 

We also tease them, but indirectly.”  

I: “What is happening near the water pump?”  

M: “They use it as a meeting place. At the morning and evening. They use it as a code; ‘see you at the 

water pump’ They think that we don’t understand this, but we do.”  

“One girl had an affair with two boys. But she didn’t want to marry with them. Now she runs away 

with a third boy. We should not do this. It is insulted and bad for our parents. The father was very sad, 

he died before her.”  

I: “Did you have special contact with a boy?” 

M:  “No, I feel shy.” 
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Status van de familie 

De beperkte vrijheid van de meisjes en de sociale controle in de gemeenschap zijn verbonden met de 

status van de familie. De beheersing van het gedrag van dochters en de beperking van haar 

mogelijkheden zijn belangrijk voor het imago van de familie in de gemeenschap: het gedrag en de 

positie van het meisje staan symbool voor de puurheid van de familie. Meisjes worden niet gezien als 

waardig in zichzelf, maar hun waarde is instrumenteel voor de ontwikkeling en status van de familie. 

Hun wensen en doelen zijn ondergeschikt aan de status en positie van de familie. Dit heeft meer 

invloed op het leven van de meisjes in Jalihal dan in Kerwadi. De meisjes uit Jalihal komen uit een 

hogere kaste en klasse wat betekent dat de naam en status van de familie meer beschermd moet 

worden. Dit leidt tot meer controle, beheersing en bescherming van de meisjes. De meisjes zijn zich 

bewust van deze situatie en voelen zich verantwoordelijk voor de status van de familie en anticiperen 

hier op. De meisjes in Kerwadi hebben minder te verliezen en gedragen zich minder netjes en 

gehoorzaam. 

 

“The image of girls is very important. When a girl is spoiled, she is spoiled forever, which is very 

shameful for the family.” 

“Give restrictions to girls are important for the status of the family and the caste. Girls can’t get 

education, can’t work or go out of the house. This is the same with the behaviour of girls; we have to 

be silent, polite, obedient, decent, and passive. They want us to be like village girls: not fashionable, 

nothing new, no changes.” 

“It is all about presenting me, if something goes wrong, my parents will be blamed. I want to make 

them proud so I do what I have to do.”  

 

Gedrag en mogelijkheden: acceptatie, manipulatie en protest 

De meisjes proberen op allerlei wijzen hun vrijheden te veroveren. Gehoorzamen, netjes hun werk 

doen, verzet, manipulatie, discussie of praten met één van hun familieleden zijn mogelijkheden om 

meer ruimte te krijgen. Gedurende het onderzoek halen de meisjes hun deelname aan de 

onderzoeksbijeenkomsten meerdere malen aan om hier een voorbeeld van te geven. Ze noemen 

verschillende wijzen waarop ze hun familie hebben overtuigd om mee te mogen doen aan het 

onderzoek.  

 

“I talked with my mother about ‘coming here’. That felt nice. Mother gave me permission.”  

“I told my father that I can learn something here. My father told this to my mother and I got 

permission.”  

“I told a small lie about coming you Yerela, otherwise she wouldn’t let me go. I hide the situations and 

manipulate the things a little bit.”  

 

Soms gaan meisjes volledig in verzet en doen zij wat ze zelf willen. Dit is echter een uitzondering.  
 

“When I don’t get permission to go to a friend I become irritated. I become angry on my mother and go 

anyway.” 

 

De meisjes geven aan dat hun gedrag en capaciteiten invloed kunnen hebben op de mogelijkheden en 

vrijheden die zij krijgen. Wanneer een meisje erg goed presteert op school en een goede naam heeft in 
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de gemeenschap krijgt ze meer vrijheid om haar wensen te realiseren. Vooral de meisjes in Jalihal 

zijn zich hier erg bewust van en vertellen dat dit ook invloed heeft op de vriendinnen die zij kiezen.  
 

“If we are very strong in education there are possibilities to get more freedom and wait with our 

marriage.” 

“If a girl is popular in the village and has a good image, than she is freer to go. So we have to be silent, 

decent, polite, etc. This has also influence on the selection of friends. You have to choose your friends 

in a good way.”  

 

De meisjes gaan op verschillende wijzen om met de sociale controle en het roddelen van de mensen 

in de gemeenschap. Twee derde van de meisjes in Kerwadig protesteren tegen de sociale controle en 

het roddelen. De meisjes in Jalihal accepteren de situatie meer. Ze vertellen dat ze weinig kunnen 

doen aan de roddels en de sociale druk van de mensen in de gemeenschap. Ze zouden zichzelf en hun 

familie te schande maken als ze de confrontatie aan zouden gaan. Ze maken zich zorgen over hun 

imago en schikken zich in de rol die van hen verwacht wordt. De reden voor de verschillen tussen de 

meisjes in Jalihal en de meisjes in Kerwadi kan ook hier zijn dat de meisjes in Jalihal meer te 

verliezen hebben dan de meisjes in Kerwadi.  Daarnaast lijken de meisjs in Jalihal zich meer bewust 

van het gegeven dat ze afhankelijk zijn van hun familie en willen ze hun ouders geen verdriet doen. 

Ze ervaren de verboden en verwachtingen als beperkend, maar anticiperen hierop uit respect en liefde 

voor hun ouders.  

  

 I: “What are you doing when people talk about you?”  

All: “Nothing, we are not expected to answer. They say that we have a big mouth, are bold.”  

 

De meisjes in Kerwadi zijn opstandiger en gaan de confrontatie aan door mensen die over hen praten 

tegen te spreken. Ook zien zij mogelijkheden om via andere mensen geroddel te voorkomen.  
 

“When you came to our house, boys tease you and me.  One woman said that you are not good people. 

But I fight with them. I became more arrogant now.” 

“When a woman of the colony talks about you, you can go to her husband and ask him to stop her.”  

“You can tell your brother that the boys are talking about you and that he has to tell the other boys that 

you are a good girl.”  

 

Ten slotte komt naar voren dat het belangrijk is om het roddelen van de gemeenschap te negeren. Een 

meisje vertelt dat dit voor haar de manier is om ermee te leven.  

 

“I ignore the people who are talking about me, because I think it is too difficult to live with listening to 

all these people.  I think 'let them talk, I don't hear that', so I am alive.”  

 

De Capabilities Approach 

Wanneer ik de ervaringen en gedachten van de meisjes ten aanzien van sociale controle en gebrek aan 

vrijheid relateer aan de Capabilities Approach komt opnieuw het principe van agency naar voren. De 

meisjes krijgen vele beperkingen opgelegd en kunnen hierdoor niet doen wat zij zelf willen of 

wensen. Zij hebben nauwelijks de mogelijkheid om actor te zijn van hun eigen leven. Door de 
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verboden die zij krijgen hebben ze weinig bewegingsvrijheid en ruimte om zich te ontwikkelen en te 

ontplooien op de wijze die zij van waarde vinden. De mogelijkheden om capability 3 

(bewegingsvrijheid) en 4 (ontwikkeling van waarneming, verbeelding en denken) te kunnen 

ontplooien zijn door de bestaande tradities beperkt. Bovendien worden hun ontwikkeling, gedrag en 

vrijheden bepaald door de doelen en wensen van de familie en hiërarchieën in de gemeenschap. 

Daarmee wordt het principe van menselijke waardigheid geschaad. De meisjes zijn niet waardig in 

zichzelf: hun gedrag, vrijheden en ontwikkelingen staan ten dienste van de status en eer van de 

familie.  

Waar de meisjes de sociale controle en beperkte vrijheden als beknellend en beknottend ervaren 

voelen zij zich ook veilig en beschermd binnen de duidelijke structuren in hun families en 

gemeenschap. Dit schept de ruimte voor de ontplooiïng van Capability 7 (zelfrespect en samenleven 

met anderen). De meisjes zetten hun relaties ook in om hun vrijheden te vergroten, bijvoorbeeld door 

in gesprek te gaan met familieleden of in de keuze van hun vrienden.  

 

Aspecten van empowerment die zichtbaar worden tijdens het onderzoek: reflectie, vertrouwen, actie  

Opnieuw wordt duidelijk dat de meisjes gedurende gesprekken reflecteren op hun positie en de 

machtstructuren in de samenleving. Daarnaast denken ze samen na over mogelijkheden hun 

bewegingsvrijheid te vergroten. Hierbij kijken ze ook naar hun eigen vaardigheden en capaciteiten. 

Wat opvallend is, is het gegeven dat de meisjes gedurende het onderzoek meer vrijheid zijn gaan 

opzoeken en dat verschillende meisjes het gesprek met famileden zijn aangegaan. Verder blijkt dat ze 

hierbij niet alleen naar hun eigen positie kijken: de meisjes in Kerwadi verwoorden de visie dat het 

belangrijk is om voor jezelf en andere meisjes op te komen wanneer mensen verboden opleggen of 

niet rechtvaardig handelen.  

 
 “ We have to speak up against the boys, otherwise they become arrogant and dominant us.” 

 

5.6 Het gebrek aan onderwijs en de mogelijkheid om 'iemand te zijn'  
 

Het verhaal van Sunita 

Sunita is 18 jaar oud en komt uit Jalihal. Ze is tot haar 17e jaar naar school geweest, iets wat zelden 

voorkomt bij meisjes uit haar kaste en klasse. Sunita heeft een grote wens om te studeren, zich verder 

te ontwikkelen en haar wereld te verbreden. Afgelopen jaar moest Sunita echter stoppen met school 

en binnenkort wordt ze uitgehuwelijkt wat betekent dat de kans op verdere scholing niet meer 

aanwezig is. Daarnaast mag ze nauwelijks nog het huis uit. Deze situatie is voor Sunita zwaar. Ze 

vindt het vreselijk om thuis te zitten, en ze wil graag verder studeren of iets met haar kennis doen.  

Er zijn echter geen mogelijkheden om deze situatie te veranderen en dit maakt haar verdrietig en boos 

en geeft haar het gevoel niets waard te zijn en niets te kunnen doen met haar leven. Het wachten en 

het niets doen frustreert haar, ze verveelt zich en wanneer ze de mogelijkheid krijgt om bij familie in 

een ander dorp te gaan wonen, pakt ze die kans met beide handen aan. Zo heeft ze in ieder geval de 

mogelijkheid om van omgeving te veranderen en een naaicursus te volgen bij een NGO. Hoewel ze 

liever iets anders zou doen legt ze zich bij de situatie neer en vertelt dat ze het beste zal proberen te 

maken van de situatie en de toekomst die haar te wachten staat.  
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Problemen en wensen ten aanzien van educatie en ontwikkeling 

Alle meisjes die meededen aan het onderzoek ervaren het gebrek aan educatie en ontwikkeling als een 

belangrijk probleem in hun leven. Veertien van de zeventien meisjes hebben een sterke wens om naar 

school te gaan en zich verder te kunnen ontwikkelen. Vooral bij de meisjes in Jalihal heerst een grote 

wens om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. De reden hiervoor kan zijn dat ze langer naar school 

zijn geweest en dat ze ambitieuzer zijn dan de meisjes in Kerwadi.  

 
“I am getting bored of the normal life. I want to go to other places, meet more people and explore new 

things.”  

“I want to learn and study as much as possible. This is not restricted to books.” 

 

De mogelijkheid tot educatie is voor de meisjes verbonden aan hun gevoel van eigenwaarde. Ze 

hebben de wens om ‘iemand te zijn’, een ‘naam’ te hebben en iets te betekenen voor de familie en 

gemeenschap. Educatie zien zij als de mogelijkheid om deze wens waar te maken en verder te komen 

in het leven. De meisjes willen meer doen in hun leven dan het huishouden, zorgen voor de kinderen 

en werken op het land.  

 

“We want to go to school to do something and become somebody.”  
 “In our home nobody is educated or has done something different than working at the farm, now I 

want to do something.” 

 

De wens om werkelijk iemand te zijn en hun familie of mensen in de gemeenschap te helpen is groot. 

De meisjes willen meetellen en erkend worden. Ze geven echter aan dat hun positie als meisje hen de 

mogelijkheden ontneemt om deze wens waar te maken.  

 

 “I want to help my father and brother, but than village people say: ‘the girl of that family is working 

and the brothers sitting at home. So, I am not allowed to help.”  

 “Whenever there are fights in the neighbourhood I want to go there and help the people, but my 

brother restricts me, because I am a girl. This makes me sad; I feel that I can’t do anything.” 

 

Wanneer ik vraag wat voor ideeën de meisjes hebben bij ‘ I want to do something’ kunnen ze hier 

geen antwoord op geven. Wellicht geeft dit aan dat ze weinig geloof hebben in de mogelijkheid om 

iets anders te doen en daardoor niet nadenken over wat ze zouden willen doen en zich neerleggen bij 

hun situatie. Het is ook mogelijk dat het een illustratie is van het sterke verlangen om iets anders te 

doen, het maakt bijna niet uit wat.  

 

M: “I want to be someone different; I want to do something different.”  

I:  “What?”  

M: “I don’t know”  

 

Daarnaast zijn de meisjes van mening dat onderwijs hen de mogelijkheid geeft om werk te vinden en 

een eigen inkomen te genereren. Hierdoor kunnen ze onafhankelijk zijn en voor zichzelf zorgen. De 

helft van de meisjes leeft met de angst dat ze met een man zullen trouwen die ze niet kunnen 
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vertrouwen en die niet de verantwoordheid voor het gezin zal dragen. Dit is een situatie die ze bij 

getrouwde meisjes om zich heen zien en die ze zelf meemaken in hun familie. Verschillende meisjes 

hebben een vader die alcoholist is en een groot deel van het gezinsinkomen uitgeeft aan drank en 

eigen pleziertjes. Een eigen inkomen geeft de meisjes een veilig gevoel voor de toekomst en de 

mogelijkheid om los te komen van de problemen waarmee zij nu geconfronteerd worden.  

 

“Education gives me the possibility to get a job and earn my own money. This gives me the possibility 

to be independent and care for myself when something happens. Maybe my future husband won’t care 

for me!”  

 

De meeste meisjes hebben echter weinig vertrouwen in de mogelijkheid om onderwijs te mogen 

volgen. Ze geven de volgende redenen voor het feit dat zij niet naar school kunnen: de familie is arm 

en het weinige geld dat er in de familie is wordt besteed aan de scholing van de jongens; de school is 

te ver weg wat onveiligheid met zich meebrengt; op school komen meisjes in contact met jongens wat 

slecht kan zijn voor het image van het meisje; de sociale druk om meisjes vroeg uit te huwelijken. 

Verder heerst in de gemeenschap de idee dat onderwijs meisjes assertief en arrogant kan maken wat 

problemen geeft in een huwelijk. Ten slotte wordt de bruidsschat hoger wanneer meisjes geschoold 

zijn. Het bovenstaande komt terug in de volgende citaten: 

 

“I want to get more education so I can have a job and earn my own money. But this is a dream; I won’t 

get more education and permission.” 

 “I wanted to continue my education, but my parents don’t have the money and the school is too far 

away. Besides this I have to marry and my parents think that education is not useful.”  

“The people say: Why educate them? It makes it difficult to find a boy for her, the prices of the dowry 

will be very high and when she has a job the money goes to the family in law.” 

 

De meisjes ervaren het gebrek aan educatie als een beperking van hun ontwikkeling en onderdrukking 

van hun wensen. Hoewel de meeste meisjes zich neerleggen bij de situatie leidt dit probleem tot 

gevoelens van verdriet, frustratie en minderwaardigheid.  
 

“I feel sad when I don’t have a chance to develop.”  

“My parents don’t allow me for more education, so I can’t become anything.” 

 

Gedrag: acceptatie en verzet  

De meisjes gaan op verschillende wijze met het gemis van educatie om. De helft van de groep doet 

niets en accepteert de situatie. Een kwart van de groep protesteert en probeert de familie over te halen 

om naar school te mogen. Wanneer dit echter geen positief resultaat heeft accepteren ook zij de 

situatie en schikken zich in de rol en positie die er van hen verwacht wordt. Bij verschillende meisjes 

heerst ook de gedachte dat het zinloos is om naar school te gaan omdat ze binnenkort gaan trouwen. 

Hierdoor ontbreekt de motivatie om echt iets aan de situatie te doen.  

 

“I was sad and tensed, but I did nothing.”  

 “Education is not what we will get. So let us make use of what we got and have. And accept where we 

are.”  



 

 85

“I had a talk with my mother about the decision to stop with school. I asked her the reasons and she 

gave me, but she didn’t give me permission, because the people talked about me.”  

 

Vier meisjes van de groep komen in opstand. Zij proberen de familie over te halen door argumenten 

aan te dragen en ondernemen actie om het schoolgeld zelf te betalen en examen te doen. Deze meisjes 

gaan extra werken op het land en presteren op school zo goed dat hun ouders hen uiteindelijk 

toestemming geven.  

 

“My father wanted to stop my education when I was ten years old. At that time I cried and said that I 

want to learn more. That it was necessary also. When I am going to another village I should have the 

capacities to read the boards on the streets.”  

“I left the village, went to a relative’s house and stayed there for a few days. After that I re-appear for 

my exam. My father didn’t give me permission, but I forced him.”  

 

De Capabilities Approach 

De capabilities approach brengt mij tot de volgende interpretatie van de beschreven ervaringen. In de 

situatie die de meisjes beschrijven is de ruimte om capability 3, 4, 6, 7 en 10 te ontplooien gering. 

Door het gebrek aan onderwijs krijgen de meisjes niet de mogelijkheid om zichzelf emotioneel, 

zintuiglijk en cognitief volledig te ontwikkelen (4). Zij ervaren dit als een gemis en het verlangen naar 

ontwikkeling en kennis is groot. Dit geldt in het bijzonder voor de meisjes die voor een langere 

periode naar school zijn geweest.  

Onderwijs geeft de meisjes het gevoel iemand te kunnen zijn en iets te kunnen betekenen voor de 

familie en samenleving. Onderwijs geeft hen de mogelijkheid om iets te kunnen doen met hun leven 

en respect af te dwingen. De ontbering hiervan leidt tot gevoelens van minderwaardigheid en het 

ontbreken van zelfrespect: capability 7 kan zich onvoldoende ontplooien.  

Daarnaast is onderwijs voor de meisjes verbonden met een gevoel van veiligheid en zekerheid voor 

de toekomst. Zij zien onderwijs als een belangrijk handvat om in de toekomst een eigen inkomen te 

genereren en voor zichzelf te zorgen. Ze kunnen dan onafhankelijk zijn van hun echtgenoot en 

hebben de controle over hun leven. Door het gebrek aan onderwijs hebben zij niet de mogelijkheid 

om capability 3 (lichamelijke integriteit en bewegingsvrijheid) en 10 (controle over de eigen 

omgeving) volledig te ontplooien.  

 

Aspecten van empowerment die zichtbaar worden tijdens het onderzoek: reflectie, vertrouwen, actie  

Ook gedurende gesprekken over onderwijs en zelfrespect reflecteren de meisjes helder op hun 

situatie. Deze vaardigheid ontwikkelt zich steeds meer en ze benoemen duidelijk welke sociale en 

economische structuren in de samenleving het voor hen (bijna) onmogelijk maken om onderwijs te 

volgen.  

De helft van de groep heeft geen vertrouwen in verandering en laat weten dat het niet mogelijk is om 

deze structuren te beïnvloeden. Zij geven aan dat ze het beste zullen maken van de situatie waarin zij 

zich nu bevinden. Uit de woorden van de andere helft van de groep spreekt vertrouwen in de 

mogelijkheid om hun situatie te beïnvloeden. Gedurende het onderzoek nemen twee meisjes de stap 

om hun ouders te vragen of ze weer naar school mogen. Ze vertellen dat het onderzoek hen 
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gemotiveerd heeft om iets te leren en hun ouders te vragen of ze weer naar school mogen. Ze laten 

weten dat ze het zelfvertrouwen hebben ontwikkeld om hun ouders te overtuigen.  
 

“I really want to reach a goal in my life. I want to have more education. I build a daring in me and I 

decide I want to learn something. I think my mother will believe in me and I can convince her.”  

“We want to come to the workshop because it gives us a chance to get knowledge, to go out and to 

change our lives”. 

 

In de interviews wordt echter bij sommige meisjes duidelijk dat zij zich mee hebben laten nemen in 

het enthousiasme en wellicht de druk van de groep. Wanneer ik een meisje nogmaals vraag of ze 

gelooft dat ze naar school kan en werk kan vinden geeft ze aan dat niet mogelijk is. Ten eerste kan ze 

er niet over praten met haar ouders en ten tweede is het voor adolescente meisjes niet mogelijk is om 

deel te nemen aan het publieke leven.  

 

I: “In the workshop you told about the advantages of education and your wish to go to school and get a 

job in a company. Did you tell this to your parents?”  

M: “No.”  

I: “Why not?”  

M: “Because my mother will say that when you want to work in a company you have to go out. And 

for a growing up girl this is not allowed. So it is not possible and more education is not useful.”  

 

5.7 Geen inspraak in besluitvormingsprocessen  

 
Het verhaal van Prachi 

Prachi is een meisje van 16 jaar uit Jalihal. Haar familie is arm en haar ouders werken hard op het 

land. Ze vertelt dat er ondanks de armoede toch voldoende eten en zorg is voor iedereen van de 

familie. Het ontbreekt haar niet basisvoorzieningen en zij heeft de mogelijkheid gekregen om tot haar 

15e naar school te gaan. Sinds kort is Prachi echter verloofd. Ze gaat over drie maanden trouwen. Zij 

heeft hier geen enkele inspraak in gehad en hierover is ze boos en verdrietig. Ze is van mening dat elk 

meisje moet worden gehoord en mist de inspraak in beslissingen die genomen worden over haar 

leven. Ze geeft hieraan de volgende woorden:  

 

“My voice should be heard. I feel this very strongly. I don’t want that people gamble with my life! I 

want to have my own choice. If it is a gamble, I will do it by myself.”  

 

Prachi probeert op vele wijzen grip te krijgen op haar leven. Ze vertelt dat ze smoezen en uitwegen 

verzint om het huis uit te komen en te doen wat ze zelf wil. Daarnaast laat ze weten dat ze straks bij 

haar echtgenoot en schoonfamilie gehoord wil worden en zelf beslissingen wil nemen. Ze heeft er 

vertrouwen in dat dit zal gebeuren en ze verwacht van haar toekomstige echtgenoot dat hij naar haar 

luistert en respect heeft voor haar ideeën en wensen. Of deze verwachtingen waarheid zullen worden 

is onduidelijk, maar de wil en motivatie om voor zichzelf op te komen is bij Prachi op dit moment 

aanwezig.  
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Problemen en wensen ten aanzien van inspraak in beslissingen en een stem in de familie  

De ervaring van het ‘niet gehoord worden en geen inspraak hebben in beslissingen’ komt naar voren 

in alle verhalen van de meisjes. De meisjes geven aan dat ze in meer of mindere mate het gebrek aan 

inspraak in de beslissingen die genomen worden over hun leven als problematisch ervaren. De 

volgende uitspraken geven hier een beeld van.  

 

“We feel bad that we can not decide about our life. Girls are out of every decision.”  

“Girls can’t do anything: we are helpless, because our family decides about our life.”  

 

De meisjes verlangen naar inspraak in beslissingen die er over hun leven worden genomen en zijn van 

mening dat ze de capaciteiten hebben om te beslissen. Ze ervaren het als afwijzing en ontkenning van 

hun kwaliteiten dat de buitenwereld over hun leven beslist en willen zelf de keuze hebben in wat er 

met hun leven gebeurt. De wens naar beslissingsrecht over het eigen leven is verbonden met het 

verlangen naar onafhankelijkheid. 

 

“We have the capacity to make decisions, but the outer world is the one who decide.”  

“I want to become like you: independent, self-sufficient, not listening to other people.” 

I: “What is independence?”  

M: “You are deciding for yourself.”  

 

De meisjes in Jalihal zien echter een keerzijde aan de onafhankelijkheid en ervaren de sterke 

familiebanden en duidelijke structuren in de gemeenschap ook als veilig. Dit komt naar voren in hun 

visie over het leven van vrouwen in het Westen. Wanneer ik vertel over mijn leven zijn ze van 

mening dat ik ongelukkig en eenzaam ben.  
 

“You are independent, but face everything alone. We are safe; we have everything, our parents will 

always be there. Our needs are the responsibilities of our parents. And when we were free, we would 

feel lost.” 

 

Daarnaast zijn er meisjes die het niet als bezwaarlijk ervaren dat de familie de belangrijke 

beslissingen in hun leven nemen. Dit is gerelateerd aan het vertrouwen dat zij hebben in hun ouders. 

Ook geeft het hen een gevoel van veiligheid. Wanneer er nu verkeerde beslissingen worden gemaakt 

is het niet hun fout en is het de taak van hun familie om hen te helpen. 
 

“I have total faith in the selection of de elder people in my family. Till today they always made good 

decisions about my life, so this will also happen with my marriage. Why should they choose somebody 

who is not good?” 

“When there are troubles with my husband or family in law it is the decision and responsibility of my 

parents. They can’t blame me and it is their duty to help me.” 

 

Deze laatste geluiden zijn echter alleen te horen bij de meisjes in Jalihal. Zij hebben meer vertrouwen 

in hun familie dan de meisjes in Kerwadi. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het gegeven dat de 

meisjes in Jalihal thuis beter behandeld worden. Zij zijn er van overtuigd dat hun ouders een goede 
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toekomst voor hen willen en hier hard voor werken. De meisjes in Kerwadi hebben veelal het gevoel 

dat de familie hen als een last ervaart en hen zo snel mogelijk wil uithuwelijken.  

 

De ervaring van het gebrek aan inspraak gaat samen met het gevoel ‘niet gehoord en gezien te 

worden’. Alle meisjes ervaren het als een belangrijk probleem dat zij zich niet kunnen uitspreken in 

de familie en dat er nauwelijks naar hen geluisterd wordt. De meisjes geven aan dat zij zelden de kans 

krijgen om hun gedachten en gevoelens uit te spreken. Zij worden gedomineerd en onderdrukt door 

de mannelijke familieleden en het is niet gewenst dat zij van zich laten horen. Dit brengt gevoelens 

van hulpeloosheid, onzekerheid en machteloosheid met zich mee. 

 

“We are not supposed to speak. We are helpless. I can’t speak out my thoughts. My words and feelings 

were suppressed and my thoughts and feelings felt like burden.”  

“My brother and father are very dominant. I don’t get a chance to speak in the family.” 

 “When I talk in the family nobody is listening. My father becomes angrier when I speak.” 

 

Sommige meisjes laten toch hun stem horen, maar over het algemeen wordt er niet naar hen 

geluisterd. Enkele meisjes vertellen dat ze na een gesprek of beslissing in de familie met één van de 

ouders gaan praten. Gedurende de groepsbijeenkomsten moedigen de meisjes elkaar aan om te 

spreken. Ze geven daarbij aan dat dit misschien de enige kans in hun leven is dat ze de mogelijkheid 

krijgen om zich te uiten en te spreken over hun ervaringen en gevoelens.  
 

“Come on, speak! We will never get the chance to speak again!”  

 

Verschillende mogelijkheden om meer controle over het eigen leven te krijgen 

Hoewel in bovenstaande woorden van de meisjes doorklinkt dat het bijna onmogelijk is om hun stem 

te laten horen en controle over hun eigen leven te krijgen, komen de meisjes in gesprekken over dit 

onderwerp toch met ideeën en mogelijkheden om de situatie te beïnvloeden. De volgende 

mogelijkheden worden aangedragen: 

 

a) Het beïnvloeden van de familie via iemand anders.  

De eerste mogelijkheid die de meisjes aangeven is om via iemand anders (een vriendin, zus, moeder) 

de personen die de beslissingen over hun leven maken te beïnvloeden en te overtuigen. Hun eigen rol 

zien zij in het organiseren en creëren van een situatie waarin hier ruimte voor is.  
 

“My husband can be stimulated by his friends.” 

“Through my mother I can convince my father, but this is very difficult.” 

“I can convince my brother and mother through my sister.”   

 

b) Zelf het gesprek en de confrontatie aangaan.  

De helft van de groep ziet mogelijkheden om zelf het gesprek en/of de confrontatie met hun ouders 

aan te gaan. Hierbij zien zij discussie, manipulatie, argumentatie en huilen als manieren om hun 

situatie te beïnvloeden en hun wensen te realiseren. Het stellen van vragen, het uitleggen van de 
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situatie of duidelijke redenen aangeven zijn hier ook mogelijkheden. Gedurende het onderzoek komen 

meisjes met de volgende concrete voorbeelden:  
 

“Sometimes you can manipulate your parents or discuss with them and share your sorrows.”  

“I will tell my mother that I want to learn more and I want to become someone. I want to get a name. I 

will tell her that when I get a job this is useful for a better life. Maybe she will give me permission to 

get more education.”  

“I convinced my brother through explaining that I learn things and improve my English. And I cried 

the whole night.” 

“I asked questions to my mother. Why is there discrimination? This is a way of convincing.”  

 

c) Harder werken en meer helpen in de familie. 

Verder zien de meisjes hard werken en het helpen en verzorgen van familieleden als een manier om 

hun situatie te beïnvloeden. Wanneer zij nog meer doen in het huishouden, hun familieleden goed 

verzorgen en meer samenwerken met broers en zussen is het wellicht mogelijk om meer ruimte te 

krijgen om de dingen te doen die zij graag willen.  
 

“I can stand up early and do all my work and care for my parents. Maybe they give me permission to 

study and go to your workshops.”   

 

d) Educatie en ontwikkeling 

Hoewel geen van de meisjes nog naar school gaat zien zij allemaal educatie als een effectief middel 

om hun persoonlijke situatie én de situatie in de gemeenschap te verbeteren en problemen te 

verminderen. Kennis en scholing zijn voor hen wegen naar verandering en een waardige toekomst.  

 

“If we are very strong about education there are possibilities to have more independence.”   

“Educated people change their thinking and have the opinion that it is good to educate girls.” 

“I think that when my parents have sent me to school in the past, my life was much better and I didn’t 

have so many problems and pain.”   

 

e) Een huwelijk 

In het hele onderzoek komt naar voren dat de meisjes nu niet willen trouwen en dat de angst voor het 

huwelijk groot is. Toch noemen enkele meisjes dat het huwelijk nieuwe mogelijkheden en vrijheden 

kan bieden. Twee meisjes uit Jalihal vertellen dat het huwelijk hen wellicht de kans kan geven te 

ontsnappen aan de onzekere situatie en problemen waarin zij zich nu bevinden. Ze kunnen dan verder 

met hun leven en wanneer ze trouwen met een goede echtgenoot kunnen ze meer controle krijgen 

over hun leven. Deze gevoelens voeren echter niet de boventoon en gaan samen met weerstand tegen 

het huwelijk. De volgende uitspraken geven een beeld van deze ambivalente gevoelens.  
 

“We go to different phases: When I see bad things I think ‘no, no, no, I don’t want to marry.’ But when 

I see good husbands I think ‘well, let me better get married and become independent and let me go of.’ 

“If it is a good family in law we are independent to decide a few things about ourselves.”   
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“Sometimes I think that marriage is better. To go from all this bad things (talking of people, insecurity 

about the future, doing nothing), maybe I get a better chance with the family in law. But when we I see 

an unhappy girl, I have fear…” 

 

De Capabilities Approach 

In de beschreven ervaringen komt het gebrek aan agency naar voren. De meisjes ervaren een gebrek 

aan controle en zeggenschap over hun leven. Zij krijgen nauwelijks tot geen mogelijkheden om zelf 

beslissingen te maken of inspraak te hebben in besluitvormingsprocessen in de familie. Verder is er 

weinig respect voor de menselijke waardigheid van de meisjes. De meisjes voelen zich niet gehoord 

en serieus genomen als personen met eigen doelen en wensen.  

In de woorden van de meisjes is te beluisteren dat de ruimte om zich uit te spreken en gevoelens te 

uiten klein is. In deze situatie kan capability 5 zich niet volledig ontplooien. Het wordt niet van hen 

verwacht dat zij hun stem laten horen. Ook de mogelijkheid tot de ontplooiïng van capability 10 is 

klein. De ruimte om controle over hun eigen leven en omgeving te genereren, zowel politiek als 

materieel, is gering.  

Wat echter ook uit hun woorden ten aanzien van dit thema blijkt is dat capability 6, de ontplooiïng 

van praktische rede, goed ontwikkeld is. De meisjes zijn in staat te reflecteren op hun situatie en de 

machtsstructuren die leiden tot een gebrek aan inspraak en zeggenschap over hun leven.  

 

Aspecten van empowerment die tijdens het onderzoek zichbaar worden: reflectie, vertrouwen, actie  

Opnieuw valt op dat de meisjes gedurende het onderzoek steeds duidelijker hun positie en situatie 

kunnen verwoorden. Ze worden zich ook bewust van hun ambivalente gevoelens en gedachten. Aan 

de ene kant is er de wens om onafhankelijk te zijn, zelf beslissingen te nemen en hier 

verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar aan de andere kant brengt dit angst met zich mee en is er 

de keuze voor veiligheid. Dit klinkt voornamelijk door in de ervaringen van de meisjes in Jalihal.  

Daarnaast is het opvallend met hoeveel ideeën en mogelijkheden de meisjes komen om hun situatie te 

beïnvloeden. Hoewel ze obstakels noemen die verandering moeilijk maken is er sprake van de 

ontwikkeling van vertrouwen en motivatie om actie te ondernemen. Verschillende voorbeelden in de 

tekst laten zien dat de meisjes binnen de beperkte ruimte die zij krijgen hun leven in eigen hand te 

nemen. Tegelijkertijd is er echter sprake van machteloosheid. Dit komt in het bijzonder naar voren als 

er gesproken wordt over niet gehoord worden in de familie en zich niet kunnen uitspreken. Dit doet 

hen verdriet en leidt tot gevoelens van hulpeloosheid.  

 

5.8 Het missen van erkenning en aandacht  

 
Het verhaal van Amruta 

Amruta is een meisje van 16 jaar uit Jalihal. Ze komt uit een gezin waarin hard gewerkt moet worden, 

maar waar voldoende eten en zorg is voor iedereen. Een half jaar geleden is Amruta uitgehuwelijkt op 

een manier die voor haar zeer kwetsende en schaamtevolle was. Omdat een mannelijke kennis van 

haar familie een vrouw nodig had is haar huwelijk binnen vierentwintig uur geregeld. Gedurende het 

bezoek van de schoonfamilie moest Amruta verschillende opdrachten uitvoeren zodat zij konden 

beslissen of ze een geschikte echtgenote zou zijn. Amruta vertelt dat ze gedurende dit bezoek de 
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ervaring had dat ze niets meer was dan een koe die verhandeld werd. Ook heeft ze nu ze getrouwd is, 

het gevoel dat ze niets meer is dan een lichaam en sloof voor haar echtgenoot en schoonfamilie.  

Hoewel Amruta boos en verdrietig is dat haar ouders geen rekening gehouden hebben met haar 

gevoelens legt ze zich bij de situatie neer. Wellicht heeft dit te maken met onzekerheid. Amruta krijgt 

regelmatig te horen dat ze haar werk niet goed doet, dat ze dom is en niets kan. Dit ervaart ze als 

kwetsend en ze is onzeker over zichzelf en haar mogelijkheden.  

 

Problemen en wensen ten aanzien van erkenning 

Gevoelens van onzekerheid en minderwaardigheid zijn regelmatig te beluisteren in de verhalen van 

de meisjes. Ze hebben het gevoel dat ze niets kunnen en niets waard zijn. Oorzaken hiervan liggen in 

het gebrek aan erkenning en negatieve kritiek van familie. Zeker de meisjes in Kerwadi krijgen 

regelmatig te horen dat ze niets kunnen en een last zijn voor het gezin.  

 

 “Our parents say that we don’t know anything, so it is better to go for farm work. But farm work 

shows that you can’t do anything.”  

“My father didn’t want that I reappear for my exams. He didn’t believe in me. Nobody did.”   

 “I don’t speak in front of my family members or guests. I am afraid that I say wrong things. I have the 

fear that they shout on me. And when people shout at me it is very insulting for me.” 

 

De meisjes hebben een sterke wens om goed te presteren en hun werk goed te doen. Dit geeft hen 

zelfrespect en een gevoel van eigenwaarde. Daarnaast is het een manier om erkenning te krijgen van 

hun familie en te laten zien dat ze van waarde zijn. Het verlangen naar erkenning en liefde komt al 

naar voren in de eerste groepsbijeenkomst van het onderzoek. Het blijkt dat geluksgevoelens van de 

meisjes bijna altijd gerelateerd zijn aan bevestiging en liefde van familieleden. Wanneer de meisjes 

complimenten, extra zorg of middelen ontvangen maakt dit hen gelukkig.  

  
 “I love my parents. When they are proud of me I am happy.” 

 “When my mother appreciate my work, I feel good.”  

 “When my parents care for me it makes me happy." 

 

Ook gevoelens van boosheid zijn vaak verbonden met het gebrek aan erkenning voor wie zij zijn en 

wat zij doen. Tijdens een groepsbijeenkomst komen de meisjes met voorbeelden waarbij ze de 

ervaring hadden dat er respectloos met hen werd omgegaan. Deze ervaringen hebben betrekking op 

de huwelijksprocedure en de rol die zij spelen als echtgenote en schoondochter. De volgende 

uitspraak geeft een beeld van de huwelijksprocedure en de gevoelens en gedachten die de meisjes 

hierbij hebben:  
 

“When the family in law came to my house I had to change myself completely: wear a sari, behave 

decent, be quiet and beautiful and do everything to adjust to the desires and opinion of the family in 

law. They didn’t speak to me. They only gave me some assignments. I had to read the newspaper, I had 

to walk trough the house because they want to check my body and they looked at my hands and feet. 

Why did they do like this! It is very insulting! Why can I not be who I am! We have to be according to 

the wants of the customer.” 
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In de woorden van de meisjes klinkt het verlangen door om erkend te worden, zichzelf te kunnen zijn 

en gezien te worden als een persoon met een eigen identiteit. Ze willen geen product zijn dat gekeurd 

en verhandeld wordt. Een product wat zich moet schikken naar de wensen en doelen van de 

schoonfamilie. Hoewel de meisjes boos zijn en vinden dat ze beter verdienen accepteren ze de 

situatie. Ze gaan niet in verzet en zijn van mening dat ze geen keuze hebben en moeten doen wat van 

hen verwacht wordt.  

 

 “When the family in law are coming to see you it is a test and check. But we have to accept this 

situation, even if it is insulting and shameful for us. We have to be obedient.”  

 

Zelfvertrouwen 

Hoewel veel meisjes onzeker zijn en het gevoel hebben dat zij niets kunnen hebben ze ook 

vertrouwen in zichzelf en hun kracht. Dit komt naar voren in de volgende uitspraken:  
 

“I have the confidence that I can handle difficult situations, even in future. When my mother was very 

sick I managed all the housework and care for her. My parents were very happy with me that time. This 

made me felt big.” 

“I am strong. When I want something I will do it. I have the drive and motivation to face things.”  

             “I have the strength to convince others; family and friends. I am able to convince them.  

“I know who I am; self realization. When you know who you are you don’t have to prove yourself.”  

 

De Capabilities Approach 

Het eerste principe van de capabilities approach (menselijke waardigheid) staat in het thema gebrek 

aan erkenning en aandacht centraal. De meisjes voelen zich niet gezien als waardig in zichzelf. Ze 

ervaren dat ze door de familie worden gezien als een product dat zich moet schikken naar de doelen 

van anderen en naar de normen van de samenleving. De meisjes missen bevestiging, en verlangen 

naar erkenning.  

In de woorden van de meisjes klinkt door dat het gebrek aan erkenning en aandacht leiden tot een 

situatie waarin capability 7 (zelfrespect en samenleven met anderen) zich niet volledig kan 

ontplooien. Kritiek van familieleden leidt bij de meisjes tot gevoelens van minderwaardigheid en 

ondermijning van hun zelfrespect. De meisjes worden niet behandeld als een persoon die van waarde 

is en gelijk aan ieder ander is. Ook hun positie als echtgenote die zich dient te gedragen naar de 

wensen van haar man en schoonfamilie brengt gevoelens van minderwaardigheid en falen met zich 

mee. De meisjes zijn bang om fouten te maken en trekken zich terug.  

Tegelijkertijd is er echter ook sprake van vertrouwen in zichzelf en de kracht om problemen aan te 

gaan. Dit wijst erop dat capability 7 zich voor een deel wel heeft ontplooid en dat er andere factoren 

zijn in het leven van de meisjes dit dit mogelijk maken.  

 

Aspecten van empowerment die zichtbaar worden tijdens het onderzoek: reflectie, vertrouwen, actie 

Het is opvallend dat de meisjes in Jalihal meer vertrouwen in zichzelf hebben dan de meisjes in 

Kerwadi. De meisjes in Jalihal vertellen dat ze geloven dat ze sterk zijn. Wellicht is de reden hiervoor 

dat zij langer naar school zijn geweest en meer contact hebben met leeftijdsgenoten met wie ze 

kunnen praten over zichzelf en hun situatie. De meisjes in Jalihal kunnen hun kwaliteiten benoemen. 



 

 93

De meisjes in Kerwadi vinden dit lastig. Maar gedurende het onderzoek kunnen ze steeds meer vanaf 

een afstand naar zichzelf en hun kwaliteiten benoemen. De volgende uitspraken geven hier een beeld 

van: 

 

“We have qualities. It is difficult to express, but we know that we can do a lot of things.”   

“I am honest, respectful, emphatic, and trustful and have the capacity to be happy and make other 

people happy.” 

“I have a loving nature and like to care for others and my work.” 

 

In de voorafgaande paragrafen is een analyse gegeven van de ervaringen en visies van adolescente 

meisjes ten aanzien van hun leven en positie in de Indiase samenleving. Voor een verder inzicht in de 

ontwikkeling van adolescente meisjes volgt in § 9 een beschrijving van de visie van hulpverleners op 

het leven van deze meisjes.  

 

5.9 Hulpverleners aan het woord 

 
De leidraad van deze paragraaf wordt gevormd door de volgende empirsche onderzoeksvragen.  

 

6. Hoe denken hulpverleners in Kerwadi en Jalihal over de situatie en positie van adolescente 

meisjes? 

7. Wat is er volgens hen nodig om de levensomstandigheden van deze meisjes te verbeteren en 

hoe beoordelen zij de perspectieven van empowermentpraktijken in de hulpverlening? 

 

Perspectieven van hulpverleners op de positie en situatie van adolescente meisjes 

Hulpverleners in Kerwadi en Jalihal benoemen de volgende aspecten in het leven van adolescente als 

schadelijk voor hun ontwikkeling. Adolescente meisjes worden zowel in het familieleven alsook in 

het publieke domein psychisch en fysiek uitgebuit en verwaarloosd. In de familie dienen zij zich 

dienstbaar op te stellen en is er nauwelijks sprake van bevestiging of steun. Meisjes uit arme gezinnen 

die moeten werken op het land worden slecht betaald en er is vaak sprake van geweld en misbruik 

door werkgevers. Een ander probleem dat hulpverleners bij adolescente meisjes zien is hun gebrek 

aan kennis over hun lichaam en gezondheid en vaardigheden om deel te kunnen nemen aan het 

publieke leven en voor zichzelf op te komen in de familie. Ook ontbreekt het hen veelal aan 

vertrouwen in de eigen capaciteiten en kwaliteiten wat hen kwetsbaar maakt voor onderdrukking en 

misbruik.  

Hulpverleners vertellen hoe groot de druk in de gemeenschappen is om meisjes vroeg uit te 

huwelijken, geen onderwijs te laten volgen en hen af te zonderen in het privé-leven. De vroege 

huwelijksleeftijd van meisjes is een problematisch punt. In de gemeenschappen worden veel meisjes 

rond hun veertiende jaar uitgehuwelijkt. Door hun jonge leeftijd en kwetsbaarheid raken zij gevangen 

in een vicieuze cirkel van vroege zwangerschappen, ziekte en overbelasting. Ze dienen zich volledig 

beschikbaar te stellen voor hun schoonfamilie. De schoonfamilie ziet de vrouw van hun zoon als 

lichaam en doorgever van nieuw leven en er is weinig zorg voor het meisje en aandacht voor haar 
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psychische en lichamelijke ontwikkeling. Het meisje verliest haar eigen identiteit en accepteert haar 

ondergeschikte positie en de inhumane omstandigheden waarin zij moet leven.  

Enkele hulpverleners noemen echter dat een vroeg huwelijk soms de enige mogelijkheid en veiligste 

optie is voor meisjes uit arme gezinnen. In de regio waar het onderzoek plaatsvond is sprake van hoge 

werkeloosheid waardoor families regelmatig naar andere gebieden trekken op zoek naar werk. In deze 

situatie staat de veiligheid en puurheid van meisjes op het spel. Een huwelijk is veelal de enige optie 

die meisjes kan beschermen.  

 

Perspectieven van hulpverleners op de belevingswereld van adolescente meisjes 

Hulpverleners zien de adolescentie als een overgangsfase tussen de kindertijd en het volwassen leven. 

De meisjes gaan niet meer naar school, worden in huis gehouden en wachten op het huwelijk. Dit 

leidt tot apathie en gevoelens van lusteloosheid en frustratie. De meisjes zijn afhankelijk van hun 

familie en gemeenschap en schikken zich veelal naar de normen en waarden die hen worden 

opgelegd. Er is echter ook sprake van verzet. Veel meisjes zien hun moeder in een onderdrukte 

positie en willen deze situatie niet voor zichzelf. Hulpverleners verwoorden de beleving en het gedrag 

van adolescente meisjes als volgt:  
 

“They have to deal with the situation, so they take it as it is. There are no other possibilities or options. 

They know where tey are and that it is not possible to get what they want. They understand their 

situation and take it with a smile.”  

 

“They see their mother as a strong person who protects them, but often their mother is suppressed and 

can not make own decisions. They don’t want that situation for themselves.”  

 

Perspectieven van hulpverleners op ontwikkeling en empowerment 

De mogelijkheden die hulpverleners zien voor adolescente meisjes in Kerwadi en Jalihal om hun 

situatie te verbeteren zijn nauw verbonden met de levensfase waarin de meisjes zich bevinden. 

Hulpverleners geven aan dat de adolescentiefase kansen biedt. Het is een cruciale fase voor de 

ontwikkeling van de identiteit van jonge vrouwen. Doordat ze geconfronteerd worden met 

veranderingen in hun leven en het aankomende huwelijk staan ze stil bij de situatie waarin zij zich nu 

bevinden en de toekomst die hen te wachten staat. Dit bevordert het proces van reflectie en de 

motivatie om de situatie te beïnvloeden. Het is dan ook belang om meisjes in deze periode te steunen 

en mogelijkheden te bieden om vaardigheden, zelfvertrouwen en kracht te ontwikkelen. Aandacht 

voor de bevestiging en ontwikkeling van een eigen identiteit zien hulpverleners daarin als een 

essentieel element van kracht.  
 

“We help them believe in their own strength and capacities. We teach them that they have their own 

identity and their own ground. They have to identify this.” 

 

Hulpverleners zien om zich heen dat meisjes die getrouwd zijn nauwelijks nog reflecteren op hun 

situatie. Veelal ontstaat er een stilstand in het denken. Getrouwde meisjes uit arme families moeten 

gemiddeld zestien uur per dag werken en staan volledig in dienst van de schoonfamilie. In deze 
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situatie verliezen zij steeds meer hun identiteit, reflectievermogen en hoop op een goede toekomst. 

Hulpverleners verwoorden de cruciale fase voor het huwelijk als volgt: 

 

“Before marriage the girls are open to think about their development and have hope for the future, but 

afterwards they don’t have hope anymore. They stop with thinking and accept anything.” 

 

Ook is het belangrijk dat meisjes informatie krijgen over hun gezondheid, rechten en de 

mogelijkhede.n tot zelforganisatie en participatie in het publieke leven. Echter, de hulpverleners 

vinden dat de basis van verandering ligt in steun, ontwikkeling van kracht, reflectie en motivatie. 

Kennis is van groot belang, maar eerst moet er een situatie van veiligheid en vertrouwen gecreëerd 

worden. Hierbij is ondersteuning, toestemming en betrokkenheid van de familie essentieel. Het is van 

belang de relatie tussen de meisjes en hun ouders sterker te maken en de hele familie en gemeenschap 

te betrekken in het proces van verandering.  

 

Barrières voor verandering  

Barrières voor verandering sluiten aan bij het laatst genoemde punt in de voorafgaande alinea. Voor 

de verbetering van de positie van adolescente meisjes is volgens hulpverleners ondersteuning en 

betrokkenheid van de hele familie en gemeenschap noodzakelijk. Wanneer deze ontbreekt, ontstaan 

er problemen, iets wat vaak het geval is in de gemeenschappen waar het onderzoek heeft plaats 

gevonden. Er is verzet tegen verandering, zowel bij mannen als bij vrouwen. Daarnaast zijn de 

mensen gevangen in een keurslijf van armoede en gebrek aan informatie en educatie. Er heerst een 

sterke mate van acceptatie van de situatie zoals die nu is. Het gaat om het leven van alledag en er is 

weinig motivatie om na te denken over de toekomst of het verbeteren van de levensomstandigheden.  

Een hulpverleners verwoord het als volgt:. 

 
“People don't want to take action; they don't have aims or wishes. They are satisfied with little income 

and don’t think about development and are not motivated.”  

 

Ook ideeën over een goede toekomst voor dochters zijn erg traditioneel. Hoewel er in de 

gemeenschappen steeds meer sprake is van een besef dat educatie belangrijk is voor een goede 

toekomst is het nog altijd het huwelijk wat de mensen.beste garantie wordt gezien. De meeste 

hulpverleners die ik heb gesproken hebben als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor 

ontwikkeling ligt bij de gemeenschap. Zij spreken met de gemeenschappen, geven informatie en 

bieden ontwikkelingsmogelijkheden aan, maar de mensen moeten zelf de keuze maken of ze meegaan 

in de ontwikkelingen en veranderingen.  

 

 

Vertrouwen in de toekomst 

Hoewel het voorafgaande wellicht ontmoedigend klinkt is er onder hulpverleners vertrouwen in de 

kracht en mogelijkheden van vrouwen en zelforganisaties. In beide gemeenschappen organiseren 

NGO’s vrouwengroepen waarin problemen worden gedeeld, geld wordt gespaard en vrouwen 

vaardigheden en kennis ontwikkelingen om te participeren in het publieke leven en om op te komen 

voor zichzelf.  
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“We support the group to think, give them information about rights. Help them to believe in their own 

strength and capacities. They learn to speak up against their husband and care for themselves.” 

 

Deze vorm van zelforganisatie blijkt goed te werken: het versterkt de positie en onafhankelijkheid 

van vrouwen. Zij ontwikkelen hun eigen identiteit, komen voor zichzelf en hun gezin op en kunnen in 

hun eigen inkomen voorzien. Daarnaast krijgen de vrouwen informatie over hun gezondheid, rechten 

en het belang van educatie voor de toekomst van hun kinderen. Hier wordt in het bijzonder aandacht 

gegeven aan de ontwikkeling van hun dochters. Dit brengt kleine veranderingen voor de meisjes met 

zich mee, maar nog altijd overheerst de sterke druk om de meisjes vroeg uit te huwelijken.  

Een probleem wat echter gesignaleerd wordt is het gebrek aan betrokkenheid van mannen en jongens. 

Daarnaast ligt de nadruk sterk op het financiële aspect waardoor diep gewortelde 

genderongelijkheden langzaam in beweging komen. Het doel van de organisatie is dan ook om meer 

aandacht te besteden aan de ontwikkeling van mannen. Op het moment wordt gestard met 

jongensgroepen. Jongens krijgen trainingen op het gebied van marketing en er wordt samen gezocht 

naar werk. Wanneer jongens meer waardering hebben voor zichzelf blijkt dat zij gemotiveerd zijn en 

open staan voor de ontwikkeling van hun zussen of vrouwen. In de trainingen wordt ook aandacht 

besteed aan het belang van de ontwikkeling van vrouwen en gendergelijkheid. Dit is echter een 

proces wat moeizaam is en stuit op weerzin.  

 

In de voorafgaande paragrafen is beschreven hoe het proces van empowerment gedurende het 

onderzoek bij de meisjes zichtbaar werd. Daarnaast hebben hulpverleners aangegeven welke 

mogelijkheden empowerment kan bieden voor de verbetering van de situatie van meisjes en vrouwen 

in de gemeenschappen. Om kennis te genereren over de invloed van een onderzoeksmethode die 

empowerment bevordert is aan het einde van het onderzoek een evaluatie met de meisjes gehouden. 

Daarin werd hen gevraagd wat ze hadden geleerd van de onderzoeksbijeenkomsten en of er dingen bij 

henzelf en/of in hun leven veranderd waren. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt met 

behulp van de woorden van de meisjes een beschrijving gegeven van de ontwikkeling die ze 

gedurende het verloop van het onderzoek hebben doorgemaakt. 

 

5.10 Invloed van participatief handelingsonderzoek op de onderzoeksgroep 

 
Allereerst was te zien hoe de meisjes gedurende het onderzoek opvrolijkten van de bijeenkomsten en 

hoeveel plezier ze hadden. Tijdens de evaluatie vertelden ze dat de bijeenkomsten hen blij en 

gelukkig maakten. Dat ze het fijn vonden om mee te kunnen doen aan het onderzoek en mij te kunnen 

helpen.  
“We like to come here. We become happy.”  

“I am happy that I could help you! Now we are the one who give!” 

 

Daarnaast gaven de meisjes aan dat ze het fijn vonden dat ze hun gevoelens en gedachten konden 

uiten, dat ze geleerd hadden om te spreken over hun ervaringen en problemen en dat ze elkaar nu 

beter begrepen en zich verbonden voelen.  
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“I like the part in which we involved in others unhappy situations and feelings.” 

“I like the openness: It feels good to talk. I learned to speak out and feel relaxed. But we need 

questions to speak, otherwise we can not speak, we don’t have the words and that habit. You gave us 

words and learnt to express.” 

 “After the meetings with you I want to share happy and unhappy things.”   

“I realized others have happy and unhappy things and take this serious.” 

“We were never in a group like this. We are connected with each other now. There is a strong binding 

in the group.”  

 

Ook noemden de meisjes dat ze zichzelf nu beter kennen, dat de bijeenkomsten hen de mogelijkheid 

hebben gegeven om zich te ontwikkelen en dat ze beter weten hoe ze met problemen en 

moeilijkheden om kunnen gaan.  

 
“I learned what makes me happy and what makes me unhappy.”  

 “I learned how to face happy and unhappy things.” 

 “Because of this game I can solve my family problems. I feel nice.”  
 “I discover myself. I can understand the situation where I am. I can realize it, make it out.”  

 

Verder vertellen de meisjes dat ze meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst hebben. Ze geven 

aan dat ze zich meer bewust zijn geworden dat ook meisjes sterk zijn, kracht hebben en op kunnen 

komen voor zichzelf. Ook noemen de meisjes dat ze het vertrouwen hebben om hun situatie te 

veranderen.  

 

“I build daring in me. I build confidence. I can go everywhere and I can do anything. I know that girls 

also have strength. They can fight and help their family.”  

 “I feel that I can change more. My attitude against life changed.”  

“We are more talkative now; feel free and comfortable to talk. Not afraid of people anymore.” 

 “Something is changing in my mind; I feel different; hope for future. When I am grown up I can do 

something. I can do a job. I can take more education.”   

 

Wanneer ik vraag wat de betekenis is van ‘geloven in jezelf’ kunnen de meisjes de betekenis 

benoemen die dit voor hen heeft en aangeven waardoor het zich ontwikkeld heeft.  

 
I: “And you said that you believe more in yourself? What does that mean?”  

M: “Now I have more daring and I want to go to different places, earning more knowledge, give others 

more.  

I: “What in the workshop makes that this has happened?”  

M: “We discussed about the happy and unhappy, the inequalities.”  

M: “I saw you and that made me think that I also want to do more.”  

 

Ook blijkt dat de meisjes door de opdracht om problemen en oplossingen concreet te maken zich 

bewust worden van de support die ze wellicht zouden kunnen krijgen van een familielid en de 

mogelijkheid om hier gebruik van te maken.  
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“I realized that my mother will support me when I want to go to school. I developed confidence and 

strength to talk with my mother and convince her that it is important for me to go to school. I decide I 

want to learn something.”  

 

Vervolgens hebben de meisjes het vermogen ontwikkeld om te reflecteren op de situatie van meisjes 

en vrouwen in de gemeenschap. Ze vertellen dat ze zich meer bewust zijn geworden van het feit dat 

meisjes en vrouwen in hun gemeenschap geconfronteerd worden met geweld en onrechtvaardigheid, 

dat er veel meisjes zijn die problemen hebben en dat het belangrijk is om daar aandacht voor te 

hebben. Ze vinden dat meer meisjes dit moeten leren en dat ze elkaar moeten helpen.  
 

“We should help others in their bad and sad situations. We have to help people who are suffering 

injustice.”   

“I learned about marriage, restrictions and injustice against girls.”  

“If there are coming again people like you and they tell the same to other girls more people learn 

things about problems and injustice. This is important.”  

 

Ook in hun uitspraken en de stukjes die ze schrijven in de laatste bijeenkomsten en evaluatie is 

zichtbaar dat er sprake is van de ontwikkeling van vaardigheden en reflectievermogen. Aan het einde 

van het onderzoek worden problemen en machtsstructuren in de samenleving expliciet en helder 

verwoord. Aan het begin van het onderzoek waren de verhalen vaak verwarrend en chaotisch. Later 

kunnen de meisjes heldere verbindingen leggen tussen verschillende thema’s en weergeven wat er 

precies in bepaalde situaties in hun familie of in de gemeenschap gebeurt: welke machtsverhoudingen 

er spelen, wat de oorzaken hiervan zijn en welke consequenties dit heeft voor hun leven en 

ontwikkeling. Ook de tolk signaleerde dit en formuleerde het als volgt:  
 

“Their answers show that they have their problems more clearly. They can write it explicit. This is a 

total new step. They never think in depth about their situation and problems.” 

 

Ten slotte spreken de meisjes in Kerwadi over veranderingen die er gedurende het onderzoek bij hen 

thuis zijn opgetreden. Ze durven zich uit te spreken en krijgen meer vrijheid en vaker toestemming 

om het huis uit te gaan.  

 

“I talked with my mother about ‘coming here’. That felt nice. Mother gave me permission.”  

“My parents never give me permission to go out of the house, but now they do.”   

“We told our parents that we are learning something through a game, so our parents gave us 

permission.”  

“Before the workshop I couldn’t go out of the house. My brother didn't allow me. But now I have more 

daring. He knows that and allows me” 

 

In hoeverre bovenstaande veranderingen en ontwikkelingen bij de meisjes aanwezig zullen blijven is 

onduidelijk. Het is mogelijk dat de ontwikkelingen en vrijheden die de meisjes gedurende het 

onderzoek hebben verworven slechts tijdelijk zijn geweest en zijn verdwenen na mijn vertrek uit de 

gemeenschappen. Dit is een belangrijke vraag voor een vervolgonderzoek.  
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6. Conclusie 

 

6.1 Introductie 
 

In deze scriptie is het leven van adolescente meisjes uit Kerwadi en Jalihal, twee plattelandsdorpen in 

de deelstaat Maharastra in India, in beeld gebracht. Door armoede, sociale ongelijkheid en 

ongelijkwaardige genderverhoudingen in de Indiase samenleving leiden veel adolescente meisjes uit 

arme families een fysiek en mentaal onwaardig leven. Hun stem wordt niet gehoord en hun welzijn is 

ondergeschikt aan de wensen en ontwikkeling van de familie en de gemeenschap. In deze scriptie is 

de stem van adolescente meisjes weergegeven. De ervaringen van deze meisjes en hun percepties op 

de werkelijkheid geven inzicht in de bestaande genderongelijkheden op het Indiase platteland en de 

gevolgen die deze hebben voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen én de Indiase samenleving 

als geheel. Daarnaast biedt een persoonlijk en ervaringsgericht perspectief aanknopingspunten om na 

te denken over handelingsperspectieven die de levensomstandigheden van meisjes en vrouwen in 

India kunnen verbeteren. Dit persoonlijke perspectief ontbreekt zowel in de huidige 

wetenschappelijke literatuur als in de vakliteratuur.  

De empirische onderzoeksgegevens van deze studie zijn verzameld door middel van participatief 

handelingsonderzoek. Perspectieven van hulpverleners en literatuur over genderverhoudingen in de 

Indiase samenleving zijn toegepast om de sociale en culturele context van India te kunnen schetsen. 

De Capabilities Approach van Martha Nussbaum bood een filosofisch kader om ervaringen van 

adolescente meisjes te duiden vanuit een perspectief op menswaardig leven. Theorieën over 

empowerment vormden het theoretische kader voor de zoektocht naar handelingsperspectieven die 

een bijdrage kunnen leveren aan gendergelijkheid in de Indiase samenleving. 

Om tot een conclusie van deze scriptie te komen staan in dit laatste hoofdstuk de hoofdvragen van het 

onderzoek centraal. In § 2 worden deze vragen beantwoord door de theorie en praktijk van het 

onderzoek op elkaar te betrekken. In § 3 volgt een discussie van de conclusies van het onderzoek. In  

§ 4 wordt teruggeblikt op de relevantie van het onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele 

suggesties voor vervolgonderzoek. 

 

6.2 Analyse van de hoofdvragen van het onderzoek 
 

1.  Hoe ervaren adolescente meisjes in Jalihal en Kerwadi in India de genderverhoudingen 

en hun leven in de gemeenschap?  

 

De eerste hoofdvraag is in het onderzoek beantwoord door een analyse te geven van de problemen en 

wensen die adolescente meisjes in hun leven ervaren. Adolescente meisjes geven aan dat de 

ongelijkwaardige genderverhoudingen in de gemeenschap belangrijke oorzaken vormen van 

problemen waarmee zij geconfronteerd worden. Genderongelijkheid verwijst naar de culturele 

waarden, normen en verwachtingen die een ongelijke status en machtspositie toekennen aan vrouwen 

en mannen (Subrahmanian, 2005). De belangrijkste problemen waarmee adolescente meisjes 
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geconfronteerd worden zijn verbonden met de volgende thema’s: i) geweld en verwaarlozing; ii) de 

angst voor het huwelijk; iii) de sociale controle en vele verboden; iv) het gebrek aan onderwijs en 

mogelijkheden om iemand te zijn; v) geen inspraak hebben in besluitvormingsprocessen; vi) het 

gebrek aan erkenning en respect. Deze problemen zijn met elkaar verweven en hebben in het 

bijzonder betrekking op de ervaring als persoon niet gehoord en gewaardeerd te worden. De wensen 

van adolescente meisjes zijn gerelateerd aan hun problemen. Ze verlangen naar waardigheid, controle, 

ontwikkeling en liefde van de familie. Door ongelijkwaardige genderverhoudingen in de familie en de 

gemeenschap krijgen adolescente meisjes echter nauwelijks mogelijkheden om hun wensen te 

realiseren. Inspraak in beslissingen die genomen worden in de familie, educatie en contact met elkaar 

zien adolescente meisjes als perspectieven om hun problemen te verminderen en hun wensen te 

realiseren. Educatie geeft hen mogelijkheden om iemand te zijn, iets te kunnen betekenen voor hun 

familie en voor zichzelf te kunnen zorgen.  

 

De expliciete visies van adolescente meisjes ten aanzien van genderverhoudingen in de gemeenschap 

zijn divers. Deze diversiteit is gerelateerd aan de achtergrond van de meisjes. Meisjes uit zeer arme 

families met veel problemen benoemen de genderverschillen als negatief, onrechtvaardig en 

discriminerend. Zij zijn van mening dat zij en vele meisjes en vrouwen met hen, recht hebben op 

goede zorg en aandacht en dat ze het niet verdienen om verwaarloosd te worden. Dominantie en 

overheersing van mannelijke familieleden ervaren ze als onderdrukkend en beangstigend. Meisjes uit 

gezinnen waar geweld en armoede minder aanwezig zijn staan ambivalent tegenover 

genderverschillen. Aan de ene kant zijn zij boos en verdrietig over hun ondergeschikte positie en de 

beperkte ontwikkelingsmogelijkheden en waardering die zij krijgen. Echter, aan de andere kant 

ervaren zij de controle van hun familie en de duidelijke rolpatronen als veilig.  

Ook de perspectieven en handelingen van adolescente meisjes die gericht zijn op het beïnvloeden van 

hun situatie zijn divers. Eén derde van de groep meisjes die meededen aan het onderzoek schikt zich 

in de positie en rol die van hen als meisje verwacht wordt. Het gaat hier in het bijzonder om meisjes 

die geconfronteerd worden met geweld, meisjes die al getrouwd zijn en meisjes uit families met een 

hogere status in de gemeenschap. Hoewel deze meisjes kritiek hebben op bestaande 

genderverhoudingen en hun ondergeschikte positie ondernemen zij geen stappen om de situatie te 

beïnvloeden. Ze geven aan dat dit geen zin heeft: naar meisjes wordt niet geluisterd en bestaande 

tradities zullen niet veranderen. De verwevenheid en complexiteit van problemen brengen voor hen 

een perceptie van uitzichtloosheid met zich mee.  

Eén derde van de groep meisjes onderneemt kleine stappen om hun situatie te veranderen. Gedurende 

het onderzoek verwoorden zij handelingsperspectieven die de situatie van meisjes en vrouwen kunnen 

verbeteren. Wanneer hun handelen echter niet tot verandering leidt accepteren zij de bestaande 

situatie en proberen hier het beste van te maken. Het laatste deel van de groep gaat in discussie met 

familieleden en onderneemt regelmatig stappen om de situatie te beïnvloeden. Deze meisjes zijn van 

mening dat het mogelijk is om de bestaande werkelijkheid te veranderen en de positie van meisjes en 

vrouwen te verbeteren. In de familie en de gemeenschap leven adolescente meisjes in meer of minder 

mate in een spagaat van gehoorzaamheid en rebellie; van stilte en het verlangen om te spreken; van 

acceptatie en verzet. Zo ontwikkelen zij hun identiteit als vrouw, een positie die ervaren wordt als 

veilig, maar ook als onwaardig, onrechtvaardig en onderdrukt.  
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Aan de hand van de tweede hoofdvraag bespreek ik hoe ervaringen van adolescente meisjes geduid 

kunnen worden vanuit een filosofisch perspectief op menselijke waardigheid.  

 

2. Hoe kunnen de ervaringen van adolescente meisjes in Kerwadi en Jalihal geduid worden 

vanuit de Capabilities Approach van Martha Nussbaum? 

 

Met de Capabilities Approach doet Martha Nussbaum een voorstel ten aanzien van de voorwaarden 

die essentieel zijn voor menswaardige ontwikkeling van het individu. Human Capabilities zijn de 

reële mogelijkheden die het individu in staat stellen te kunnen doen en zijn wie hij of zij in potentie 

is. De leidende uitgangspunten van de Capabilities Approach zijn menselijke waardigheid, agency en 

de mens als lid van de morele gemeenschap - de mensheid (Nussbaum, 2000, p. 5-10). In literatuur en 

ervaringen van adolescente meisjes en hulpverleners komt naar voren hoe genderongelijkheden in 

India leiden tot een systematische deprivatie van capabilities van veel meisjes en vrouwen. De 

instituties in de gemeenschap en mensen in hun omgeving bieden hen onvoldoende ondersteuning om 

zich als mens volledig te ontplooien. In ervaringen van meisjes die meededen aan dit onderzoek 

klinkt door dat zij in het bijzonder problemen hebben met de beperkte mogelijkheden tot ontplooiïng 

van de volgende capabilities: lichamelijke integriteit, zintuiglijke waarneming, creativiteit en 

gedachten, ervaren en uiten van emoties, respect krijgen en ontvangen, en de controle over hun 

omgeving. Uit hun ervaringen blijkt echter ook dat zij ondanks de beperkte ondersteuning die zij 

ontvangen mogelijkheden zoeken én veroveren om hun capabilities te ontplooien. Dit geldt in het 

bijzonder voor ontplooiïng van bewegingsvrijheid en lichamelijke integriteit; zintuiglijke 

waarneming, creativiteit en gedachten; respect geven en ontvangen; en spel.  

Wanneer ervaringen van adolescente meisjes geduid worden vanuit de drie uitgangspunten van de 

Capabilities Approach wordt het volgende zichtbaar: het principe van menselijke waardigheid wordt 

in het leven van deze meisjes geschaad. Zij vertellen dat ze regelmatig worden behandeld als een 

object en zij voelen zich niet gezien als een persoon die waardig is in zichzelf. De meisjes hebben het 

gevoel dat ze slechts in dienst staan van verlangens van mannelijke familieleden en de status van de 

familie. Hun stem wordt niet gehoord en er wordt geen rekening gehouden met hun gevoelens. De 

schending van hun waardigheid wordt schrijnend zichtbaar wanneer gesproken wordt over de 

huwelijksprocedure. Enkele meisjes vertellen hoe jonge meisjes uit arme families tijdens het eerste 

contact met de schoonfamilie worden gekeurd als handelswaar. Tijdens het onderzoek blijkt ook dat 

adolescente meisjes in de inhumane situatie waarin zij leven een omgeving trachten te creëren waarin 

zij gezien worden als een persoon die waardig is in zichzelf. Liefdevolle relaties, de zorg voor familie 

en buren, en het goed uitvoeren van hun werk en de religieuze rituelen spelen hierbij een belangrijke 

rol.  

Ook het principe van agency wordt in het leven van adolescente meisjes geschaad. Zij ervaren dat ze 

zijn overgeleverd aan de beslissingen en wensen van hun familie. Dit brengt gevoelens van 

hulpeloosheid en angst met zich mee. De meisjes hebben nauwelijks tot geen controle over hun leven 

en lichaam en hebben geen inspraak in keuzes die gemaakt worden ten aanzien van hun ontwikkeling 

en toekomst. Gedurende het onderzoek blijkt dat de meeste meisjes deze situatie als problematisch 

ervaren en in hun leven mogelijkheden zoeken om binnen de geaccepteerde kaders een mate van 

agency te verkrijgen. Ten aanzien van dit principe komen ook ambivalente gevoelens naar voren. 
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Enkele meisjes vertellen dat zij het als veilig ervaren dat hun familie de beslissingen neemt en de 

verantwoordelijkheid voor hun leven draagt. Deze visie wordt echter alleen gedeeld door meisjes die 

vertrouwen hebben in hun familie en in het verleden goed zijn behandeld.  

Tot slot komt het derde principe, de mens als lid van de morele gemeenschap maar voren. 

Adolescente meisjes in India groeien op in een collectieve cultuur. Zij zijn afhankelijk van hun 

familie en gemeenschap en hun identiteit wordt voor een groot deel bepaald door de positie en rol die 

zij in de gemeenschap hebben. Adolescente meisjes ervaren zichzelf en hun omgeving vanuit een 

besef dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Zij voelen zich verantwoordelijk voor dit grotere 

geheel, voelen zich verbonden en streven naar harmonie en gemeenschappelijkheid in de familie en 

gemeenschap. Goede relaties, plezier en veiligheid in de familie vormen voor hen een belangrijke 

bron van geluk en ontwikkeling. Zij ervaren echter dat zij niet altijd gesteund worden door hun 

medemensen. De hechte familiebanden en sterke relaties in de gemeenschap die bij moeilijkheden 

dienen als sociaal vangnet, vormen soms een bedreiging voor adolescente meisjes. Zij dienen 

problemen waarmee ze worden geconfronteerd te dragen en onzichtbaar te houden vanwege de eer 

van de familie en kaste. Daarnaast geven meisjes aan dat zij zelf onvoldoende mogelijkheden krijgen 

om mensen in hun omgeving te helpen. Ze willen bijvoorbeeld graag voor een goede toekomst van 

hun ouders zorgen, maar krijgen hiertoe niet de kans omdat ze een meisje zijn.  

 

In het voorafgaande is beschreven dat adolescente meisjes in Kerwadi en Jalihal (over)leven in een 

omgeving die hen onvoldoende voorwaarden biedt om een menswaardig leven te leiden. Gedurende 

wordt ook zichtbaar hoe deze meisjes in stilte wegen zoeken én vinden om hun capabilities te 

ontplooien en zich op een menswaardige wijze te kunnen ontwikkelen. In deze studie is onderzocht 

hoe empowermentpraktijken kunnen bijdragen aan de ontplooiïng van de vermogens van adolescente 

meisjes en het creëren van een omgeving waar zij hun potentieel kunnen realiseren. De 

mogelijkheden hiertoe worden beschreven aan de hand van de laatste onderzoeksvraag.  

  

3. Welke basis bieden de ervaringen en handelingsperspectieven van adolescente meisjes voor 

de ontwikkeling van empowermentpraktijken die bijdragen aan een menswaardige 

ontwikkeling van meisjes en vrouwen op het platteland in Zuid-India? 

 

Empowerment is het proces van bewustwording van de context waarin een persoon leeft en de 

ontwikkeling van kracht, kennis en vaardigheden om controle te krijgen over het eigen leven. 

Empowerment blijkt een complex concept te zijn en kent verschillende dimensies: persoonlijke 

empowerment, community empowerment en organisatie empowerment. Dit onderzoek heeft zich 

geconcentreerd op persoonlijke empowerment. Persoonlijke empowerment gaat over het gevoel 

controle te hebben over het eigen leven, het vermogen om kritisch te kijken naar de eigen sociale en 

politieke omgeving en de acties die het individu onderneemt om controle te krijgen over het eigen 

leven (Zimmmerman, 2000). Voor de zoektocht naar een praktische invulling van dit proces is in dit 

onderzoek gebruikt gemaakt van de pedagogiek van Paulo Freire. Freire ontwikkelde een nieuwe 

vorm van educatie die empowerment bevordert en versterkt: empowerment educatie (Wallerstein & 

Bernstein, 1998). Binnen dit empowerment programma wordt de basis van kracht en sociale 

verandering gevonden in concrete ervaringen, problemen en aspiraties van deelnemers en zij worden 
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in een veilige omgeving gemotiveerd en gesteund hierover te reflecteren en in dialoog te treden. 

Problemen worden gedeeld en samen wordt gezocht naar handelingsperspectieven om deze te 

verminderen. Daarnaast wordt actieve participatie en verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en 

uitvoering van het programma gestimuleerd. Het is van belang dat deelnemers zelf onderzoeken 

welke voorwaarden nodig zijn om problemen te verminderen en wensen te realiseren. Op die manier 

ontwikkelen zij vaardigheden en wilskracht om initiatieven te ontplooien om controle te krijgen over 

het eigen leven. Gedurende het hele proces staat gelijkwaardigheid tussen deelnemers en begeleiders 

centraal. Dit draagt bij aan een versterking van de positie van deelnemers en de ontwikkeling van 

vaardigheden om te streven naar gelijkwaardige (machts)relaties met hun omgeving.  

Bovenstaand programma sluit aan bij de ervaringen en handelingsperspectieven van adolescente 

meisjes. Gedurende het onderzoek noemen adolescente meisjes het belang van een veilige ruimte 

waar zij met elkaar ervaringen en problemen kunnen delen. Ook zien zij de ontwikkeling van 

vaardigheden en kennis als essentieel voor versterking van hun positie en verbetering van hun 

situatie. Handelingsperspectieven van meisjes zijn in het bijzonder gerelateerd aan hun relatie met en 

positie in de familie. Vertrouwenspersonen in de familie, het beïnvloeden van familieleden en 

liefdevolle relaties vormen voor de meisjes een belangrijke bron van kracht en mogelijkheden om hun 

situatie te verbeteren. Gezien de belangrijke rol die familie speelt in het leven van adolescente meisjes 

is het van belang dat empowermentpraktijken hen mogelijkheden bieden om vaardigheden te 

ontwikkelen die hun positie, stem en macht in de familie versterken. Dit is een aspect dat in de theorie 

van Freire in mijn ogen te weinig aan de orde komt.  

 

In de percepties van adolescente meisjes ten aanzien van de verbetering van hun situatie komt 

reflectie op de eigen positie en machtsstructuren in de gemeenschap niet naar voren. Deze aspecten 

worden door hulpverleners en theorieën over empowerment echter aangegeven als essentieel voor het 

streven naar persoonlijke kracht, sociale actie en verandering. Ook gedurende het onderzoek blijkt dat 

reflectie voor adolescente meisjes een belangrijke bron vormt voor de ontwikkeling van vaardigheden 

en wilskracht om hun situatie te verbeteren. Het valt op dat de meeste meisjes met behulp van de 

participatieve onderzoekstechnieken goed kunnen reflecteren op hun positie en bestaande 

machtsstructuren in de samenleving. Veelal ontbreekt het hen echter aan (zelf)vertrouwen en steun 

vanuit hun omgeving om dit reflectievermogen in te zetten voor initiatieven die kunnen leiden tot 

verandering van de bestaande werkelijkheid. Uit de verhalen van hulpverleners komt naar voren dat 

het bieden van erkenning en steun aan adolescente meisjes essentiële elementen zijn voor 

ontwikkeling van vertrouwen en vermogens om hun situatie te verbeteren. Adolescente meisjes 

noemen deze elementen zelf niet. Zij verwoorden echter het gebrek aan erkenning en steun wel als 

een belangrijk probleem in hun leven. Bij een concrete invulling van empowermentpraktijken dienen 

deze elementen in het gehele proces aanwezig te zijn. Tot slot is het belangrijk dat 

empowermentpraktijken rekening houden met de specifieke situatie van meisjes. Tijdens het 

onderzoek blijkt dat voor enkele meisjes die geconfronteerd worden met fysiek geweld een directe 

confrontatie met de werkelijkheid te heftig is. Reflectie en dialoog moeten dan voorzichtig worden 

opgebouwd.  

Voorafgaande analyse heeft zich geconcentreerd op het proces van persoonlijke empowerment. 

Hoewel persoonlijke empowerment essentieel is voor de verbetering van de situatie van meisjes en 
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vrouwen in India blijkt dat dit proces niet voldoende is om duurzame transformaties in de 

samenleving te bevorderen. De grenzen ten aanzien van transformatie door persoonlijke 

empowerment zijn gerelateerd aan het gegeven dat dit proces inspeelt op het niveau van het individu 

en kleine homogene groepen, terwijl oorzaken van genderongelijkheid ook liggen in diepgewortelde 

culturele, sociale, economische en politieke structuren van de samenleving. Dit is een element dat 

adolescente meisjes zelf ook aangeven. Community empowerment biedt mogelijkheden tot sociale en 

maatschappelijke verandering. Dit perspectief wordt besproken in de discussie van dit hoofdstuk.  

 

6.3 Een discussie 
 

In de discussie volgt een beschouwing van de conclusie, deels door te kijken naar verschillen met de 

literatuur.  

 

Genderstructuren in India belicht vanuit literatuur en praktijk 

In literatuur over ongelijkwaardige genderverhoudingen in India komt regelmatig naar voren dat veel 

meisjes en vrouwen die (over)leven in inhumane levensomstandigheden, de genderverschillen als 

vanzelfsprekend ervaren. Zij zien deze niet direct als onrechtvaardig of schadelijk voor hun 

ontwikkeling. Gedurende het onderzoek wordt echter duidelijk dat adolescente meisjes kritisch zijn 

ten aanzien van de genderverschillen en helder kunnen verwoorden welke problemen hiermee 

gepaard gaan. Zij reflecteren op hun positie en op bestaande machtsstructuren in de familie en 

gemeenschap die genderongelijkheden in stand houden. Het gegeven dat veel adolescente meisjes de 

verschillen desondanks accepteren duidt veelal op het gebrek aan vertrouwen en vaardigheden om 

hun situatie te veranderen en te komen tot handelen.  

Daarnaast wordt in literatuur veel aandacht besteed aan de slechte fysieke gezondheid en conditie van 

adolescente meisjes uit arme klassen in India. In ervaringen van adolescente meisjes zelf ligt de 

nadruk echter op hun mentale, cognitieve en emotionele ontwikkeling. De meisjes vertellen dat ze 

weinig voedsel, gezondheidszorg en middelen ontvangen en hard moeten werken op het land, maar 

verwoorden deze aspecten niet direct als problematisch voor hun welzijn. De geringe aandacht die 

meisjes zelf geven aan fysieke ontwikkeling kan gerelateerd zijn aan een gebrek aan kennis en 

informatie over gezondheid. Het is echter aannemelijk dat hun gevoel van geluk en kwaliteit van 

leven in het bijzonder verbonden zijn met erkenning van hun waardigheid en ontplooiïng van hun 

emotionele, cognitieve en mentale capaciteiten.  

 

De Capabilities Approach van Martha Nussbaum  

Een volgend punt van discussie betreft de Capabilities Approach. De drie principes en de tien 

capabilities die Nussbaum ontwikkeld heeft vormen een toepasbaar referentiekader om de situatie en 

ervaringen van adolescente meisjes te beschouwen vanuit een perspectief op menselijke waardigheid.  

Zoals in de conclusie beschreven kunnen adolescente meisjes in de omgeving waar zij nu leven hun 

capabilities niet volledig ontplooien. Door de inhumane omstandigheden waarin de meisjes leven 

worden ze echter gedwongen inventieve oplossingen te zoeken om hun situatie leefbaar te maken. Dit 

schept een omgeving waarin zij bepaalde capabilities gedeeltelijk ontplooien. Zoals in het 

voorafgaande meerdere malen genoemd, ontbreekt het hen echter veelal aan vertrouwen in zichzelf en 
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hun omgeving om deze capabilities in te zetten voor verandering van hun situatie en het beïnvloeden 

van de bestaande genderstructuren. Ik ben van mening dat het ontvangen van vertrouwen én de 

aanwezigheid van vertrouwen in zichzelf en de omgeving gezien mag worden als een capability die 

essentieel is voor een menswaardig leven. Dit aspect is gedeeltelijk terug te vinden in capability 7 

(samenleven en zelfrespect ontvangen en geven) maar het ontvangen en de aanwezigheid van 

(zelf)vertrouwen om te handelen, de sociale structuren te beïnvloeden en zich verder te ontwikkelen 

gaat in mijn ogen verder dan zelfrespect ontvangen en geven. 

 

Persoonlijke empowerment én community empowerment.  

De systematische deprivatie van capabilites van adolescente meisjes in India heeft verschillende 

oorzaken die liggen op persoonlijk, sociaal, cultureel economische en politiek niveau. In de nationale 

politiek van India worden onvoldoende besluiten genomen om wetten waarin gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen een expliciet streven is, in de praktijk te brengen. Op lokaal niveau zijn 

instituties en voorzieningen zodanig gestructureerd dat genderongelijkheden in stand gehouden 

worden. Ook op economisch niveau zijn factoren aanwezig die het streven naar gelijkwaardigheid 

tussen mannen en vrouwen moeilijk maakt: mannen verdienen meer geld, hebben het geboorterecht 

op land en hebben meer mogelijkheden om te participeren in het arbeidsproces en hogere functies te 

bekleden. Vervolgens zijn de bruidsschat, de eer van de familie en kaste, de huwelijksprocedure en 

traditionele waarden ten aanzien van de taken en puurheid van adolescente meisjes enkele sociale en 

culturele factoren die de ondergeschikte positie van deze meisjes in stand houden. Gedurende het 

onderzoek wordt duidelijk dat adolescente meisjes over de kracht en vermogens beschikken om 

bovenstaande werkelijkheid te incasseren en dat zij kritisch kunnen reflecteren op structuren die 

genderongelijkheid in stand houden. Het ontbreekt hen echter aan vaardigheden, zelfvertrouwen en 

kennis om te streven naar een verbetering van de inhumane machtsstructuren waarin zij moeten 

(over)leven. Welke handvaten bieden empowermentpraktijken om deze structuren zodanig te 

transformeren dat meisjes en vrouwen in India zich op een menswaardige wijze kunnen ontwikkelen?  

In de conclusie is voor een deel een antwoord gegeven op deze vraag. Om deze discussie te verdiepen 

is echter ook een reflectie op de invloed van participatief handelingsonderzoek gewenst. Zoals 

beschreven in hoofdstuk 4 van de scriptie wordt deze onderzoeksmethode beschouwd als een 

empowermentpraktijk. Hoewel het onderzoek niet als centraal doel had om adolescente meisjes te 

empoweren, traden er veranderingen bij de meisjes op: zij voelden zich sterker, ontwikkelden hun 

reflectievaardigheden en hun vermogen tot ervaren en uiten van gevoelens. Zij maakten meer plezier, 

gingen het gesprek aan met familieleden en mensen in de gemeenschap en hadden meer vertrouwen 

in een goede toekomst. Ook ontwikkelden zij zelfvertrouwen, wilskracht en perspectieven om hun 

situatie te verbeteren. Uit de positieve evaluaties en gedragsveranderingen van adolescente meisjes 

mag geconcludeerd worden dat een basis van steun, veiligheid, vrijheid en technieken die reflectie, 

dialoog en participatie stimuleren kunnen bijdragen aan een menswaardige ontwikkeling. De 

onderzoekstechnieken die beschreven zijn in deze scriptie kunnen als voorbeeld dienen voor verdere 

empowermentactiviteiten. Meer aandacht voor de ontplooiïng van eigen talenten en kwaliteiten is 

daarbij gewenst. Daarnaast kunnen begeleiders en deelnemers samen informatieve bijeenkomsten 

organiseren over bijvoorbeeld gezondheid, hygiene en sexualiteit.  
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Tegelijkertijd moet echter de vraag gesteld worden hoe het nu met de meisjes die meededen aan het 

onderzoek gaat en in hoeverre een empowermentpraktijk wellicht ook kan leiden tot negatieve 

veranderingen. De meisjes zijn slechts voor een korte periode met elkaar en zichzelf bezig geweest. 

Wat heeft het proces van persoonlijke empowerment voor hun leven betekend? Wellicht is de 

ervaring en ontwikkeling van kracht en macht slechts tijdelijk geweest. Ook is het mogelijk dat de 

assertiviteit die meisjes ontwikkelden geleid heeft tot conflicten en strengere verboden in de familie. 

En waar ontwikkeling van reflectie en inzicht in bestaande machtsstructuren gevoelens van wilskracht 

en motivatie stimuleerden, is het ook mogelijk dat deze bewustwording leidt tot sterkere gevoelens 

van machteloosheid, boosheid, verdriet en onvrede. Om deze negatieve gevolgen te ondervangen is 

wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden én beperkingen van persoonlijke empowerment 

van belang.  

 

Voor het creëren van een omgeving waar adolescente meisjes een menswaardig bestaan kunnen leiden 

is het echter van belang dat het streven naar gendergelijkheid in alle lagen van de samenleving een 

plaats krijgt. Hiervoor is community empowerment noodzakelijk. Community empowerment heeft 

betrekking op de sociale ruimtes tussen het dagelijkse leven van individuen en de bredere sociale, 

culturele, economische en politieke context waar mensen leven. Een groep of gemeenschap verenigt 

zich om invloed uit te oefenen op deze context en veranderingen te bewerkstelligen. Ook community 

empowerment vraagt een actieve participatie van de betrokkenen. Het is van belang dat deelnemers 

onderzoeken welke sociale en politieke voorwaarden nodig zijn om doelen te realiseren en de situatie 

in de gemeenschap te verbeteren. Dit is een moeilijke stap, maar een essentieel element om 

vaardigheden en kennis te ontwikkelen om op maatschappelijk vlak macht te genereren. Voor 

adolescente meisjes kan een eerste stap in dit proces de oprichting van leerlingenraden op scholen zijn 

waarin meisjes deelnemen aan de ontwikkeling van educatieprogramma’s. Educatieprogramma’s die 

gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes bevorderen en die ouders stimuleren hun zonen én hun 

dochters naar school te laten gaan. Een andere mogelijkheid is dat adolescente meisjes deelnemen aan 

de bijeenkomsten van vrouwengroepen die in veel dorpen al aanwezig zijn. De relatie tussen 

verschillende generaties vrouwen kan zich op die manier versterken. Ook krijgen adolescente meisjes 

zo de mogelijkheid om vrouwen in hun omgeving deelgenoot te maken van hun problemen, wensen 

en perspectieven op verandering. Contact met vrouwen die actief zijn in de lokale gemeenteraad kan 

voor adolescente meisjes een eerste stap zijn om kennis te maken met lokaal beleid en politiek. Later 

kan dan worden samengewerkt aan sociale en politieke verandering op gemeenschapsniveau. 

Daarnaast is aandacht voor de ontwikkeling en perspectieven van jongens en mannen van belang. Hier 

kan bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de organisatie van bijeenkomsten voor adolescente jongens 

waarin zij vaardigheden kunnen ontwikkelen die belangrijk zijn voor het zoeken naar werk. 

Gedurende deze bijeenkomsten kunnen activiteiten ondernomen worden die jongens stimuleren te 

reflecteren op de bestaande rolpatronen en de gevolgen hiervan. In een later stadium kunnen 

jongensgroepen en meisjesgroepen elkaar ontmoeten en gezamenlijk spreken over problemen die er in 

hun leven en de gemeenschap spelen.  

Wanneer het streven naar gendergelijkheid breed gedragen wordt kan zij bijdragen aan een 

verbetering van de positie van vrouwen en meisjes zowel op politiek, cultureel, sociaal en economisch 

niveau. Daarnaast bevordert participatie in het proces van community empowerment de ontwikkeling 
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van persoonlijke empowerment. De stap naar community empowerment is voor adolescente meisjes 

echter erg groot. Persoonlijke empowerment en de ontwikkeling van collectieve kracht binnen een 

kleine homogene groep kan voor hen een opstap zijn om deel te nemen aan het proces van community 

empowerment. Een kleine mate van betrokkenheid van de omgeving bij dit proces is echter gewenst. 

Wanneer er op een geïsoleerde wijze sprake is van persoonlijke empowerment kan dit leiden tot 

conflict en zelfs versterking van onderdrukking, zeker in gemeenschappen waar patriarchale waarden 

en genderongelijkheden sterk aanwezig zijn.  

 

6.4 Relevantie van het onderzoek 
 

In deze paragraaf volgt een puntsgewijze bespreking van de relevantie van dit onderzoek. 

 

Een bijdrage aan kennis over empowermentpraktijken en participatief handelingsonderzoek 

Het onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van participatief 

handelingsonderzoek. Opnieuw is gebleken dat deze onderzoeksmethode geschikt is om ervaringen 

en handelingsperspectieven van jongeren in beeld te brengen. Ook is gebleken dat participatief 

handelingsonderzoek zowel voor onderzochten alsook voor onderzoekers mogelijkheden biedt om te 

leren, kennis te verwerven en vaardigheden te ontwikkelen. Hoewel de gevolgen van het onderzoek 

niet op een wetenschappelijke wijze zijn getoetst hebben goede evaluaties en observaties inzicht 

geboden in een praktijk die empowerment stimuleert. De participatieve onderzoekstechnieken en een 

reflectie op dit proces hebben bijgedragen aan kennis over empowermentpraktijken.  

 

De kracht van adolescente meisjes is in beeld gebracht 

Het onderzoek heeft aangetoond dat in het bijzonder adolescente meisjes die nog niet getrouwd zijn 

een belangrijke bron vormen voor sociale transformatie in de gemeenschap. Doordat deze meisjes 

zich in een overgangsfase bevinden en geconfronteerd worden met het huwelijk staan zij stil bij hun 

situatie en positie. Ze reflecteren op hun leven, verlangen naar vrijheid en staan open voor nieuwe 

mogelijkheden. Deze drijfveer kan een belangrijke bron zijn van actieve participatie in 

empowermentpraktijken, zowel op persoonlijk niveau alsook op het niveau van de gemeenschap. Met 

de juiste begeleiding en programma’s kunnen adolescente meisjes in India een bron zijn voor het 

streven naar gendergelijkheid en rechtvaardigheid in de Indiase samenleving. Een erkenning en 

ondersteuning van hun behoeften en mogelijkheden is niet alleen een bijdrage aan hun individuele 

situatie, maar ook een weg naar een samenleving waar elke individu zich in volle menselijkheid kan 

ontplooien.  

 

Een bijdrage aan de Capability Approach van Martha Nussbaum 

Daarnaast draagt het onderzoek bij aan kennis over de Capabilities Approach. Door de ervaringen van 

adolescente meisjes te duiden aan de hand van de Capabilites Approach wordt opnieuw duidelijk hoe 

wezenlijk de drie principes van deze filosofische theorie zijn voor een menswaardige ontwikkeling 

van individuen. Inzicht in de (on)mogelijkheden tot ontplooiïng van capabilites geeft kennis over de 

voorwaarden die er in het leven van adolescente meisjes aanwezig zijn of ontbreken om een 

menswaardig leven te leiden. Deze kennis biedt heldere aanknopingspunten voor de ontwikkeling van 
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handelingsperspectieven. Daarnaast heb ik een voorstel gedaan voor een nieuwe capability die in mijn 

ogen essentieel is voor een menswaardige ontwikkeling.  

 

Relevantie voor de Humanistiek  

Tot slot heeft dit onderzoek inzicht gegeven in de vraag hoe de evaringen en handelingsperspectieven 

van adolescente meisjes kunnen bijdragen aan humanisering van plattelandsgemeenschappen in India. 

De vraag of empowerment in deze context een omgeving kan creëren waar meisjes en vrouwen een 

menswaardig en betekenisvol leven kunnen leiden is in het onderzoek nader onderzocht.  

Verder vormt het onderzoek een toegevoegde waarde voor de discussie over betekenisgeving en 

zingevingsvragen. Doordat adolescente meisjes zelf de thema's van het onderzoek bepaalden is kennis 

gegenereerd over existentiële thema’s die spelen in het leven van meisjes die opgroeien in arme 

plattelandsgemeenschappen in India. Voordat ik aan dit onderzoek begon leefde bij mij de gedachte 

dat bij adolescente meisjes in India verlangens naar ‘westerse waarden’ zoals autonomie, 

keuzevrijheid en democratie wellicht latent aanwezig zouden zijn. Uit dit onderzoek spreekt echter 

dat deze waarden belangrijk zijn voor hun welzijn en kwaliteit van leven. Ook voor meisjes die 

onderdeel zijn van een gemeenschap waar collectieve belangen voorop staan zijn individuele 

ontplooiïng, zelfbewustzijn en keuzevrijheid belangrijk voor een menswaardig leven. Deze kennis 

draagt bij aan een onderbouwing van het perspectief van de Humanistiek dat menselijke waardigheid 

verweven is met de ontwikkeling van reflectie, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en 

zelfontplooiïng.  

 

6.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 

Longitudinaal onderzoek 

Dit onderzoek is gedurende een periode van vier maanden uitgevoerd. Longitudinaal onderzoek 

waarin adolescente meisjes die leven op het platteland in India voor een lange periode worden 

gevolgd kan bijdragen aan kennis over de ontwikkeling, ervaringen en situatie van deze meisjes. Op 

die manier is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de complexiteit en ambivalente gevoelens, 

gedachten en gedragingen van adolescente meisjes. Ambivalentie biedt perspectieven voor 

transformatie. Wanneer adolescente meisjes gesteund en gemotiveerd worden om vaardigheden, 

vertrouwen en kennis te ontwikkelen kunnen ambivalente gedachten en gevoelens een aanzet zijn 

voor handelingsperspectieven die hun situatie en positie positief beïnvloeden.  

Daarnaast kan door middel van een longitudinaal onderzoek de invloed van empowermentpraktijken 

op meisjes en de gemeenschap beter worden onderzocht en onderbouwd. Hiervoor zullen 

wetenschappelijke evaluatiecriteria moeten worden opgesteld, zowel voor de invloed van het 

onderzoek alsook voor de invloed van de onderzoekers en begeleiders. Adolescente meisjes moeten 

actief bij dit proces worden betrokken.  

 

Meer aandacht voor verschillen tussen meisjes 

Aan het onderzoek namen voornamelijk adolescente meisjes uit arme families en lage kasten deel. Er 

waren echter toch grote verschillen tussen de meisjes. Specifiek onderzoek naar verschillen kan meer 

kennis geven over de invloed die familie, kaste, klasse, armoede en andere factoren hebben op 
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genderverhoudingen in de Indiase samenleving en andersom. Daarvoor is het ook van belang om 

meer interviews te houden, omdat sommige onderwerpen moeilijk besproken kunnen worden in een 

groep.  

 

Samenwerking met de familie en gemeenschap van meisjes 

In dit onderzoek is de keuze gemaakt om alleen de ervaringen en percepties van adolescente meisjes 

en enkele hulpverleners in beeld te brengen. Voor meer kennis over het leven van adolescente meisjes 

is het belangrijk om ook ervaringen en persepties van hun familie en gemeenschap te beschouwen. 

Het is hierbij echter van belang dat de stem en veiligheid van de meisjes niet ondermijnd wordt. 

Gedurende het onderzoek kwam naar voren dat de meisjes het fijn vonden dat er in het bijzonder 

aandacht was voor hen, dat zij in het middelpunt van de belangstelling stonden. Dit droeg bij aan hun 

betrokkenheid bij het onderzoek. Daarnaast is een risico dat meer contact tussen de onderzoeker en de 

familie door adolescente meisjes als bedreigend wordt ervaren, waardoor zij wellicht minder open 

zijn.  
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