
Durf te dromen en houd daaraan vast. 

Schrijfster Orchida Bachnoe 

 

 

Den Haag – “Zorg dat je een droom hebt en daaraan kan vasthouden. Dingen 

blijven niet altijd hetzelfde.” Deze emotionele oproep doet schrijfster Orchida 

Bachnoe naar aanleiding van het nog steeds grote aantal zelfdoding onder 

jongeren, voornamelijk Hindostaanse jongeren. Zij vindt dat er altijd hulp is als 

de jongeren er maar voor openstaan. “Verlaat deze wereld niet zolang je niet 

hebt ervaren hoe het is om een droom te zien uitkomen”, is dan ook haar 

oproep naar deze kwetsbare groep.  

 

Orchida Bachnoe reageert naar aanleiding van antwoorden van demissionair 

minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op vragen van 

het Tweede Kamerlid Khadija Arib van de PvdA aan de ministers van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen. Arib bevroeg de ministers als vervolg op de uitgave van de 

roman  ‘Azijn in mijn aderen’ van de Surinaamse schrijfster Orchida Bachnoe. In 

een negental vragen wordt nader uitleg gevraagd hoe deze twee meest direct 

verantwoordelijke ministers aankijken tegen de problematiek van zelfdoding 

onder jongeren en welk beleid de regering  daarop heeft ontwikkeld. Het is 

heel uitzonderlijk dat Kamervragen worden gesteld naar aanleiding van een 

boek. 

 

Minister Edith Schippers vindt het zorgelijk dat deskundigen naar aanleiding 

van het boek aangeven dat Hindoestaanse meisjes grote prestatiedruk en 

gebrek aan affectie en geborgenheid in de directe omgeving ervaren. “Ik vind 

echter niet dat er te weinig voorlichting en deskundigheid is op het gebied van 

suïcidepreventie.” De afgelopen jaren is volgens de bewindsvrouw meer 

geïnvesteerd in suïcidepreventie en verbetering van kwaliteit van zorg. Niet 

specifiek voor deze doelgroep maar voor alle doelgroepen. “Via (anonieme) e-

mental health, websites voor informatie en hulp (bijvoorbeeld 

www.suicidaalgedrag.nl die informatie geeft aan jonge migrantenvrouwen) en 

stichting 113-online kunnen deze meisjes op een laagdrempelige manier 

terechtkomen bij de hulpverlening.” Volgens haar heeft GGD Den Haag in 



maart dit jaar samen met het Trimbosinstituut een toolbox suïcidaal en 

zelfbeschadigend gedrag ontwikkeld. De toolbox helpt hulpverleners om te 

gaan met jongvolwassenen en adolescenten die dit gedrag vertonen. Op de 

vraag van het Kamerlid Khadija Arib of veel professionals van 

hulpverleningsinstanties, zoals de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, 

nog steeds onvoldoende geëquipeerd zijn om passende en verantwoorde zorg 

te bieden aan jonge migrantenvrouwen en met name Hindostaanse meisjes die 

te maken hebben met deze problematiek, vindt de minister dat het verbeteren 

van de hulpverlening aan allochtone groepen in eerste instantie een 

verantwoordelijkheid van zorgaanbieders zelf is. Als voorbeeld noemt zij het 

ZonMw programma, “Diversiteit in het jeugdbeleid”. Dit project versterkt met 

een miljoenensubsidie onder andere academische werkplaatsen, handreikingen 

en praktijkprojecten, de kennis en vakmanschap in de praktijk van de 

preventieve ontwikkelingsgerichte jeugdsector. Daarnaast adviseert en helpt 

het kenniscentrum Mikado bij het toegankelijk maken van de zorg aan 

migranten en zeer binnenkort verschijnt ook de, door het veld, ontwikkelde 

multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag. “De 

richtlijn zal tevens een bijdrage leveren in het verbeteren van de hulpverlening 

van mensen met suïcidaal gedrag”, vult minister Schippers aan.  

 

Bachnoe wilde in mei van dit jaar, toen haar boek uitkwam, deze door Arib 

laten presenteren op een middelbare school in Den Haag. Zij wilde met de 

presentatie het taboe doorbreken door zelfdoding bespreekbaar te maken 

onder deze doelgroep jongeren. Tot haar teleurstelling weigerden drie 

benaderde middelbare scholen hun medewerking. “In deze vreemde situatie 

vind ik het heel netjes van de minister dat zij ondanks haar demissionaire status 

heeft gereageerd op de Kamervragen en het onderwerp serieus heeft genomen 

is”, vertelt Bachnoe opgelucht. De antwoorden van de minister hebben voor 

haar een ander licht op het onderwerp doen schijnen. “Ik ging er van uit dat 

suïcide doodsoorzaak nummer twee is onder jongeren maar dat blijkt de 

belangrijkste doodsoorzaak te zijn voor 15-30 jarigen. Je hoopt dat het meevalt 

maar dat is niet het geval. Het geeft aan dat de problematiek heel groot is.” 

Maar haar meeste vreugde gaat uit naar de reactie van minister Schippers dat 

scholen een zorgplicht hebben als het gaat om een dergelijk fenomeen. “Dat is 

nieuw voor mij. Ik hoop dat in Suriname dit ook het geval is.” In 1978 was zij 



voor het eerst in Suriname en leerde daar een meisje kennen dat niet veel later 

zich van het leven beroofde. Zij stond niet achter haar gearrangeerde huwelijk 

en pleegde toen zelfmoord. Maar het is niet alleen de partnerkeuze die een rol 

speelt onder het Hindostaanse deel van de Surinaamse samenleving in zowel 

Suriname als Nederland. De seksuele voorkeur en druk om te presteren maken 

daar ook deel van uit. “Suïcide wordt gezien als een oplossing voor de 

problemen als de druk vanuit de gemeenschap ondragelijk hoog is”, geeft 

Bachnoe aan. De schrijfster hoopt dat haar boek ‘Azijn in mijn aderen’ door 

zeker Hindostaanse gezinnen gelezen wordt en ook op school om daarna met 

elkaar in dialoog te treden. Zij tempert haar enthousiasme enigszins door aan 

te geven dat deze stap misschien iets te vroeg is. “Het boek ligt er in ieder geval 

al. Gegeven de door de minister aangegeven zorgplicht zou alleen al op basis 

van de suïcidecijfers iedere middelbare school iets moeten doen met dat 

thema omdat de leerlingen komen uit die risicogroep van vijftien tot dertig 

jaar. Dat is de hele groep jongeren. Kennelijk zit er toch iets niet goed”, 

concludeert Bachnoe. Tot nu toe heeft zij heel veel positieve reacties en 

recensies gekregen op haar eerste roman. “Zelfdoding moet niet zoals in 

Bollywoodfilms verheerlijkt worden”, uit Orchida Bachnoe haar bezorgdheid en 

zij hoopt dat ook op scholen in Suriname de zorgplicht wordt ingevoerd.-. 

 

Foto – Schrijfster Orchida Bachnoe heeft met haar debuutroman ‘Azijn in mijn 

aderen’ de knuppel in het Surinaams-Hindostaanse hoenderhok gegooid. Het 

taboe dat rustte op zelfdoding of suïcide moet doorbroken worden en mag 

nooit verheerlijkt worden zoals Bollywoodfilms doen geloven. 
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