
Schrijfster strijdt tegen het zelfmoordtaboe 

 

‘Scholen bieden geen opening’  

 

Orchida Bachnoe wilde dolgraag haar boek ‘Azijn in mijn aderen’ presenteren op een Haagse 

middelbare school. Thema van het boek is het hoge aantal zelfmoorden binnen de hindostaanse 

gemeenschap, met name onder jongeren. Toch heeft ze geen school bereid kunnen vinden om aan 

de presentatie mee te werken. “Ze bieden geen opening, het taboe blijft zo in stand”. 

 

Door Miranda Fieret 

 

Het heeft haar jaren gekost om het boek te schrijven, maar nu is het eindelijk af. ‘Azijn in mijn 

aderen’, het tweede boek van Orchida Bachnoe, stipt een groot taboe binnen de hindostaanse 

gemeenschap aan: zelfmoord. En dan met name zelfmoord onder jongeren. Het taboe blijkt groter 

dan ze zelf dacht. Want haar boekpresentatie moest noodgedwongen plaats hebben in de Tweede 

Kamer, terwijl de schrijfster eigenlijk een Haagse middelbare school voor ogen had.  

“Ik heb zelf mijn oude middelbare school benaderd. Toen ik daar geen gehoor kreeg, heeft stichting 

Dialoog namens mij twee andere middelbare scholen benaderd met veel leerlingen van hindostaanse 

afkomst. Ook daar kregen we geen groen licht”. Bachnoe snapt het niet. Wat een logisch vervolg zou 

zijn op haar boek, wordt al direct afgeketst. “Het boek schrijven was mijn grootste zorg. Daarna zag ik 

het eigenlijk al voor me. Ik wilde het hele land door om het thema onder de aandacht te brengen. 

Helaas, dat lijkt niet te lukken”.  

De Haagse gebruikte feiten en verwerkte deze in een fictief verhaal, speciaal geschreven voor 

tieners. Thema’s zijn zelfmoord en de verheerlijking hiervan in Bollywoodfilms. Eén op de vijf 

hindostaanse meisjes heeft ooit een zelfmoordpoging ondernomen, zo blijkt uit recente cijfers van de 

GGD. Het aantal ligt veel hoger dan bij meisjes uit andere etnische groeperingen. Bachnoe is erg 

geschrokken dat scholen haar niet de kans geven om dit probleem bespreekbaar te maken. “Ze 

bieden geen opening, het taboe blijft zo in stand. Terwijl juist op scholen de kans zich voordoet om te 

praten. Want heus, jonge suïcidalen geven signalen. We moeten dat leren herkennen”. 

Het Segbroek College, waar Bachnoe op school zat, meldde dat de schrijfster hetvolgend jaar nog 

maar eens moest proberen. “De rector is pas sinds begin dit jaar werkzaam op het Segbroek en heeft 

er nog geen beeld over kunnen vormen”, liet een woordvoerder weten. Andere docenten mochten 

niet met de pers praten over dit onderwerp. Ook het Johan de Witt College wilde de pers niet te 

woord staan. De vraag om een presentatie te houden heeft de persvoorlichter van ROC Mondriaan 

niet bereikt. Ze benadrukt dat maatschappelijke thema’s als deze wel degelijk aandacht krijgen. 

“Jaren geleden hebben wij al projecten gehad met zelfmoord onder jonge vrouwen als thema. Ik raad 

Bachnoe dan ook aan om contact met mij op te nemen”. 

 

Beschermd 

Volgens Bachnoe speelt het probleem al lange tijd. “Ik heb het vaker in mijn directe omgeving gezien. 

Vaak wordt er ook niet over gepraat als een familielid zelfmoord heeft gepleegd. Verschrikkelijk, zo 

sterft iemand een tweede dood. Samen met mijn nichtje heb ik in het verleden workshops 

georganiseerd met zelfmoord als thema. We werden direct geconfronteerd met de kern van het 

probleem. Hindostaanse meisjes worden erg beschermd opgevoed. Overal hebben ze toestemming 

van hun ouders voor nodig. Er worden hoge eisen aan de meisjes gesteld en soms kunnen ze daar nu 



eenmaal niet aan voldoen”. Bachnoe heeft het probleem van heel dichtbij meegemaakt. “Ik was 

vertrouwenspersoon en op een avond stond een meisje van 14 jaar aan de deur. Ze had veel te veel 

pillen geslikt. Daar zat ik even later bij de EHBO. Ik stelde mezelf steeds dezelfde vragen: wat als ze 

het nog een keer doet? En hoeveel meisjes voelen zich wel niet hetzelfde? Zo is het idee voor een 

boek geboren. Op deze manier kan ik in één keer veel meiden bereiken”. 

Mede dankzij haar boek zijn er door PvdAlid Arib opnieuw Kamervragen gesteld over het hoge aantal 

zelfmoorden. Ook de Haagse Stichting Hindustani herkent de problematiek. “Er hangt een taboesfeer 

rondom het thema”, erkent Surin Narain, vrijwilliger bij de stichting. “Veel hindostanen 

zijn bezorgd om wat de omgeving van hen zal denken. Zo ontstaan er situaties waarin broers en 

zussen elkaar niets meer vertellen als het wat minder gaat”. Stichting Hindustani probeert deze 

mentaliteit aan de kaak te stellen onder meer door korte sketches waarin mensen zichzelf kunnen 

herkennen. Hiermee maken ze bijvoorbeeld kindermishandeling en andere thema’s bespreekbaar. 

“Status is erg belangrijk. Je bent pas een goede ouder als je kinderen in het gareel lopen. Met deze 

opvatting wordt kinderen soms tekort gedaan. Waarom zou een kind geen apotheker kunnen 

worden, waarom moet dat meteen chirurg zijn?” Narain benadrukt dat dit niet alleen een probleem 

in de hindostaanse gemeenschap is. “We zien het ook bij Turkse en Marokkaanse gezinnen”. 

 

Bollywood 

Bachnoe ziet de Bollywoodfilm als één van de boosdoeners in de problematiek. “Zelfmoord wordt 

gepresenteerd als de oplossing voor je probleem. In de film ‘Bobby’ bijvoorbeeld, loopt een stelletje 

de zee in omdat ze vanwege een verschil in afkomst niet bij elkaar mogen zijn. Uiteindelijk worden ze 

door hun vaders gered. Of kijk naar de film ‘Itna sa khwab hai’. Je ziet het leven van jongeren op een 

middelbare school. Er verdwijnt er één en je hoort geschreeuw. Blijkt hij zijn polsen te hebben 

doorgesneden”. Pillen, ophanging, in zee storten: de schrijfster leest er talloze keren over in de krant. 

“Landbouwvergif wordt in Suriname al gekscherend ‘Koelie cola’ genoemd. Laatst las ik in een 

Surinaamse krant dat zelfs een 9-jarige een zelfmoordpoging had gedaan. In veel Bollywoodfilms 

wordt het theatrale aspect van zelfmoord benadrukt, ik denk dat dat effect heeft op jongeren. 

Het lijkt onderdeel van het leven”. Narain ziet het niet als verheerlijking van zelfmoord. “Ik vind het 

raar dat het zoveel gebeurt, dat wel. Het Hindoeïsme staat ook voor het geloof in reïncarnatie. 

Wanneer je zelfmoord pleegt, gaat je geest dwalen. Ik probeer nog steeds te achterhalen 

waarom het toch zoveel wordt gedaan. Ik denk dat het betekent dat deze jongeren geen uitweg zien. 

Het is hun laatste noodkreet”. 
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