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Dipika woont op het platteland van Tamil 
Nadu, Zuid-India, in een klein, nogal afgelegen 
dorp met haar moeder, oma, broers en zusje. 
Haar naam betekent licht, maar haar leven is 
donker als de nacht. Al vanaf haar vijftiende 
werkt ze in de kledingindustrie. Nu verdient 
ze haar geld in een fabriek die kleding naait 
voor de export naar Europa. Het zijn lange 
dagen en overwerk wordt niet altijd uitbetaald. 
Maar het ergste is misschien wel dat de eeuwig 
scheldende opzichters hun handen niet thuis 
kunnen houden.
Wie komt voor haar op? Dan ontmoet ze 
Kumar en als er op een dag iets ergs gebeurt, 
vlucht ze naar hem.
Kumars zus en haar vriendinnen zijn diep  
verontwaardigd bij het horen van Dipika’s  
verhaal. Iedereen die kleren koopt, moet weten 
van de slechte arbeidsomstandigheden! 
Met hulp van Kumar ondernemen ze actie.  
Zo verandert Dipika van een textielarbeidster 
in een hackster. Kan ze de westerse wereld 
wakker schudden? En hoe ver kunnen ze gaan?



skuldich





Jennifer de Vries

skuldich





Jennifer  6

Dipika FAN NO ÔF WURDT ALLES BETTER 9

Dipika BRUTAAL KRING, OAN IT WURK! 17

Dipika FAMKES SÛNDER WEARDE 24

Jennifer  30

Dipika OPSLETTEN YN DE WC 32

Dipika BREIDSSKAT 40

Jennifer  44

Dipika SJOCH IK DY NOCH? 45

Dipika DIT NET! HELP! 53

Jennifer  58

Dipika DAT KIN DUS EK 59

Dipika HASHTAGS 64

Dipika IT DOEL HILLIGET DE MIDDELS 68

Dipika EPILOOCH 72

Jennifer  75

FERKLEARJENDE WURDLIST 78

INHOUD



6

Jennifer

Stel dy foar… Do bist flochster en do hast ambysjes: do wolst de 

bekendste shoplogger fan Nederlân wurde. Dêr wurkest hurd oan, 

mar dan wurdt ynienen dyn webcam hackt. 

Wylst ik dwaande wie mei in floch oer bikinys en my omklaaide, 

koe dy persoan bleatfoto’s meitsje. Ik krige berjocht fan ien of 

oare grizel dy’t sei: “Wy sille dyn bleatfoto’s eksposearje asto net 

dochst wat wy sizze.” 

Ik waard dus sjantearre. Nee, se hoegden gjin jild, se twongen 

my om de wrâld fan de kleanyndustry te ûndersykjen. Alderlei 

opdrachten moast ik útfiere, dêr’t ik hieltyd fjouwerentweintich 

oeren de tiid foar hie. Se lieten my sjen watfoar wantastannen 

der binne. Ja, ik wit no wat der mis is yn de kleanyndustry. En 

úteinlik bin ik just dêroer begûn te fertellen yn myn flochs. Want 

dat wie wat se woenen: dat myn folgers dêr ek fan op ’e hichte 

wienen.

Mar ik sil my earst even foarstelle, want miskien kensto my net. 

Ik bin Jennifer de Vries, ik bin flochster en wenje yn Fryslân, yn 

Ljouwert. Ik ha in hoareka-oplieding dien, mar kwa wurk wie it in 

tiidlang wol lestich troch dy coronamaatregels en lockdowns. 

Már… dêrtroch hie ik alle tiid om wer te floggen en bin ik oan 

’e gong gien mei moade. Ik bin begûn te floggen oer klean dy’t net 

allinnich by dy, mar ek by dyn bankrekken yn ’e smaak falle sille. 

En al floggend… tsja, ynienen foel myn laptop út en krige ik 

myn earste opdracht. Wat ik hjirboppe skreau. Twongen troch in 

hacker wie ik ynienen hiel kritysk mei klean dwaande. Yn it begjin 
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konsintrearre ik my yn myn flochs op de shopper, no wit ik wat 

dêr allegear oan foarôfgiet. No beskriuw ik de misstannen yn de 

kleanyndustry dy’t feroarsake binne troch ús keapgedrach. 

Even tuskentroch: witsto wêr’t de klean makke binne dy’tsto 

no oan hast? Sjoch mar ris op it label dat oan de binnenkant yn 

de sydnaad naaid is (dat is ferplicht). It soe samar kinne dat dat 

bygelyks Yndia is.

90 prosint fan alle klean dy’t yn West-Europa yn de winkels 

hingje, binne makke yn Aziatyske lannen: Yndia, Bangladesj, Sina, 

Pakistan, Myanmar, Tailân, Yndonezië, Turkije. Lannen dêr’t de 

produksjekosten leech binne, en ek de leanen. Wy neame dy lan-

nen de saneamde legeleanelannen. Mar wisto dat dy lege leanen 

altyd earmoede betsjutte? 

80 à 85 prosint fan de wurknimmers yn de fabriken is frou. 

Froulju binne goedkeapere arbeidskrachten as manlju (en bern 

binne noch goedkeaper). 

It klinkt gek, mar nei alle opdrachten en nei it kontakt dat ik mei 

de hacker hie, bin ik bliid mei wat ik wit: ik kin nammentlik it 

ferskil meitsje, en myn folgers ek, en jim, lêzers fan dit boek, ek! 

Ja, echt supertof dat jim dit boek lêze! Want it is in hiel be-

langryk ferhaal dat derom freget troch safolle mooglik minsken 

lêzen te wurden. It is it ferhaal fan de hacker, hoe’t dy jonge frou 

(ja, do lêst it goed) by my kommen is en wêrom’t se docht wat 

fansels net kin en mei: hacke. 

Uteinlik ha ik har online moete en ha ik mei har praten, of sy 

mei my, hoe’t je dat mar neame wolle, en sy hat my har ferhaal 

ferteld. Sy is as famke begûn te wurkjen yn de kleanyndustry, sy 

is ien fan al dy tekstylarbeidsters dy’t op in ferskriklike manier 

eksploitearre wurde. 

Har ferhaal hat my de eagen iepene. No wol ik allinnich noch 

mar de wierheid fertelle. Wat ik yn myn flochs earst ûnder twang 

die, doch ik frijwillich mei dit boek. No ja, frijwillich? Der is no in 

inerlike needsaak. Dit moat elkenien dy’t wolris klean keapet (wy 
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allegear) witte. En yn in boek komt it ferhaal wer oars binnen as 

yn in floch, it bliuwt langer hingjen, it set je mear oan it tinken, 

omdat lêzen no ienkear stadiger giet as flochs sjen.

Asto it ferhaal fan it hacken en alles wat dêrnei gebeurde sjen 

wolst, kinst myn flochs besjen op myn ôfspyllist op myn YouTube- 

kanaal Jennifer de Vries: Jennifer stript. Dit boek én de flochs 

binne los fanelkoar te lêzen/sjen, mar meielkoar fertelle se dy it 

komplete ferhaal! 

Mar no dit boek. Ik ha it eksklusive ferhaal fan de hackster ops-

kreaun, uteraard mei har tastimming. Har namme is Dipika.

Sy is sechstjin as dit ferhaal begjint. Se wennet op it plattelân 

fan Tamil Nadu, Súd-Yndia, yn in lyts, nochal achterôf lizzend 

doarp, dêr’t huzen golfplaten dakken hawwe en ôfsettingen 

fan flochten bananeblêden. Huzen sûnder streamend wetter en 

sûnder eigen toilet. Har mem wurket op it lân, har heit libbet net 

mear. Har beppe, dy’t by harren wennet, faget it hiem skjin, siket 

brânhout en fersoarget de ko. Se hawwe it ynkommen fan har 

âldere broer en harsels hurd noadich om rûn te kommen en om 

har jongere broerke en suske nei skoalle gean litte te kinnen. 

Har namme betsjut ljocht, mar har libben is sa tsjuster as de 

nacht.
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FAN NO ÔF WURDT ALLES BETTER 

Mei in stevige stap rint Dipika oer it smelle sânpaad 

tusken de palmbeammen en de fjilden, de heuvels 

fierderop ûnsichtber troch de reinsluier dy’t dêroer 

hinget. It is hast in oere rinnen nei it fabryk. In oere! Mar dat 

fynt se net slim. Dat de moesonrein mei bakfollen út de loft 

komt, kin har ek neat skele. Under har bananeblêd bliuwt se 

drûch. 

Har earste wurkdei yn it nije fabryk! Fan no ôf wurdt alles 

better, se wit it seker! Nei in skoftsje komt se op in asfaltdyk 

fol kûlen dy’t yn de rjochting fan Tirupur rint en dêr’t brom-

mers en iepen frachtweintsjes har toeterjend ynhelje. Mar sa 

fier hoecht se net te rinnen, de kleanfabriken steane allegear 

oan ’e râne fan ’e stêd of fier dêrbûten, krekt as it fabryk dêr’t 

sy no wurkje sil. Foar har leit dit fabryk it tichtsteby. Har hân 

knypt yn it trompke mei iten dat se fan har mem meikrigen 

hat. Se hat gelok!

Al gau sjocht se it fabryk mei syn goarwite muorre der-

omhinne. In groep froulju giet troch de fabrykspoarte nei bin-

nen en sy rint achter harren oan. De ferveleaze doarren hingje 

skeef yn harren hingsels. Op it fabryksterrein rinne se by in 

hege beam lâns, in giel hûs dêr’t de baas fan it fabryk fansels 

wennet en dêrachter in leech húske wêrfan’t de geur ferriedt 

dat dêr de wc’s binne. 

“Ik bin hjir nij. Mei ik mei dy meirinne?” 

Ien sprekt har oan en Dipika sjocht fansiden yn de donker-
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brune eagen fan in famke fan har leeftiid. Se wibelet mei har 

holle. “Ja hear, mar ik bin hjoed ek foar it earst.” Dan glimket 

se en seit: “Ik bin Dipika. En do?”

“Myn namme is Kavitha.” It oare famke draacht krekt as Di-

pika in wide lange broek mei in kurta, in blûze oan de knib-

bels ta, en in sjaaltsje om har hals. Har swarte hier sit yn 

inselde flecht as Dipika’s hier, har hûd hat deselde kleur brún. 

Mar fansels gjin sinnespruten sa as sy!

Se folgje de oare froulju dy’t it terrein oerstekke, it fabryk 

stiet wat mear nei achteren. Dipika fielt har hert flugger klop-

jen, se is sa benijd hoe’t it wêze sil! It bananeblêd, dat se al dy 

tiid tsjin de rein boppe har holle holden hat, leit se boppe op 

de steapel tsjin de muorre. Troch in hege doar komme se yn 

in lege hal. Harren chappals sette se op de betonnen flier neist 

de slippers fan de oare froulju. Links is it kantoar fan de baas 

en de keuken, sy moatte rjochttroch. Op bleate fuotten stappe 

se de fabryksromte yn, dêr’t seis rigen naaimasines steane. De 

muorren binne ljochtgrien ferve, oan de koarte kant hingje 

behalve in klok en in kalinder ôfbyldingen fan Ganesh en fan 

de trije gesichten fan de heechste god Shiva. 

Alle froulju lykje harren plak te kennen, se geane allegear 

achter in naaimasine sitten, mei de noazen deselde kant op.

Wifeljend bliuwe Dipika en Kavitha stean.

“Hee, jim dêr!” In man komt mei in strange blik op harren 

ôf rinnen. “Wat steane jim dêr? Oan it wurk!”

Dipika sykhellet djip. “Dit is ús earste wurkdei, sir.” 

“Jim nammen?” blaft de supervisor. 

Hy is net de baas mei wa’t Dipika earder in gesprek hân hat. 

Se lûkt de wynbrauwen op. Kin dat net wat freonliker? 

De famkes neame harren nammen en de opsichter checkt 

oft se op de list steane dy’t hy yn ’e hân hat. “Meikomme!” 

En hy wiist nei in plek achteroan, dêr’t in oantal naaimasines 

steane dy’t noch net yn gebrûk binne. “Dit is dyn plak! En do 

dêr!” 
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Dipika lit har op de stoel achter de âlde, rustige naaimasine 

sakje. Kavitha sit foar har. Links fan harren leit in bult swarte 

shirts. De man nimt ien dêrfan yn syn hannen en leit út wat 

se dwaan moatte: “Seamen meitsje! Sjoch, hjir en hjir.”

Dipika moat har bêst dwaan om de supervisor te ferstean, 

al meitsje de ratteljende naaimasines minder leven as de ma-

sines yn de spinnerij dêr’t se wurke doe’t se fyftjin wie. Der 

stiet in grutte klos swart jern op in pin oan de achterkant fan 

de naaimasine. De tried sit al yn de nulle. 

De oare froulju hawwe oare opdrachten, liket it, mar Dipika 

hat gjin tiid om om har hinne te sjen, se moat wurkje ûnder 

de strange blik fan de supervisor. As hy sjocht dat it goed giet, 

rint er troch.

Seamen meitsje, is dat alles?! Se kin folle mear, se hat net 

foar neat in naaioplieding dien, en even tinkt se oan alle klean 

dy’t se leard hat te meitsjen. Mei borduerwurk en al. Untset-

tend grutsk is se op wat se yn de ôfrûne fjouwer moanne 

leard hat! En ek sûnder dat se har diploma yn ’e hannen hat, 

sjocht se it papier foar har mei har namme derop en de beoar-

dieling: Good. Se krige it oerhandige troch har leafste learares 

Dala Lekshmi. Mar tagelyk mei it oantinken oan dat fantasty-

ske momint wurdt se oerfallen troch de lilkens en it fertriet 

om har sus Teenmori.

Net dwaan, sprekt se harsels strang ta, net oan tinke! De dea 

fan har sus hat der úteinlik ek foar soarge dat se naaien leare 

koe en dat hie as gefolch dat se no yn dit fabryk wurkje mei. 

En fan har wurk hjir wol se in sukses meitsje! 

Mar se sil harsels earst bewize moatte. As se sjen lit dat se 

dit goed kin, mei se fêst yngewikkelder wurk dwaan. 

Seame nei seame stikt Dipika yn de swarte stof. Se wit al 

gau hoe fier’t se har linkerhân útstekke moat om sûnder te 

sjen in nij shirt te pakken, en hoe fier har rjochterhân om it 

shirt mei de krekt naaide seame deryn op de steapel rjochts te 

lizzen. Se hoecht sels de triedsjes net ôf te knippen, dat docht 
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in hiel âlde frou dy’t achter harren op de betonnen flier sit. 

Dipika’s eagen bliuwe rjochte op de nulle dy’t oere nei oere 

op en del giet, oanjage troch har foet op it traappedaal fan de 

naaimasine.

Einliks is it pauze. Dipika giet stean en rint tegearre mei 

Kavitha nei bûten. No kinne se prate, want ûnder it wurk mei 

dat net. Se drinke wetter en freegje elkoar wêr’t se wei kom-

me en wat se hjirfoar dien hawwe. 

“Dit is myn earste baan,” seit Kavitha. “Ik fyn it spannend.”

“Ik ha hjirfoar yn in spinnerij wurke,” fertelt Dipika. “Dy 

spinnerij wie fier fuort fan myn doarp en wy moasten ek 

nachts wurkje. Dêrom bleaunen alle famkes dêr te sliepen. It 

wie dêr net goed, de supervisors raasden tsjin ús en it iten 

wie hiel fiis.”

Der is in oar famke fan harren leeftiid by harren kommen te 

stean, se hat blykber heard wat Dipika fertelde, want se seit: 

“It iten hjir is ek fiis, hear.” En dan lit se derop folgje: “Ik bin 

Maliki.”

Dipika laket. “Us mem hat fan ’e moarn iten foar my sean.”

“Do trefst it mar,” seit Maliki. “Ik ha fan ’e moarn myn eigen 

middeisiten siede moatten, want wat se hjir meitsje, dat yt ik 

echt net op.”

“Hoe is it hjir?” wol Dipika witte.

Maliki wibelet mei har holle. “Net goed en net ferkeard,” 

antwurdet se.

“Hoelang wurkesto hjir al?” freget Kavitha.

“In pear moanne?” Maliki’s stim einiget yn in fraachteken. 

“Ik wit it net presys, ik ha al op ferskillende plakken wurke.”

Dipika lûkt de wynbrauwen omheech. “Hoelang wurkest 

dan al?” 

Maliki hellet de skouders op. “Sûnt myn alfde.”

“En hoe âld bist no?”

“Sechstjin.”

“In jier âlder as ik,” seit Kavitha.
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“En like âld as ik,” seit Dipika. 

Se mei bliid wêze dat sy noch sa lang nei skoalle gean kin-

nen hat, tinkt Dipika. Se wit bêst dat je pas wurkje meie fan 

je fyftjinde ôf, mar soms binne âlders sa earm of hawwe se 

safolle skulden dat se net oars kinne as harren bern oan it 

wurk te stjoeren.

Al pratend is de pauze samar foarby. Dipika soe graach lan-

ger kletse wolle, mar de supervisor stjoert harren nei binnen. 

Dochs is se bliid: se hat op har earste dei al freondinnen mak-

ke.

In hiel soad seamen letter is de folgjende pauze en sittend 

ûnder de beam prate se fierder.

“Wêr ha jim naaien leard?” freget se.

“By ús yn it doarp joegen se kursussen,” fertelt Kavitha.

En Maliki antwurdet: “Gewoan, yn de fabriken dêr’t ik wur-

ke ha.”

“En do dan?” freget Kavitha.

“Ik mocht nei it Tailoring Center fan SAVE, dêr ha ik naaien 

leard. Kenne jim dat?”

“Nee.” Kavitha en Maliki skodzje mei de holle. “Wat is dat?”

“SAVE is in organisaasje dy’t berne-arbeid oanpakt. Ast troch 

harren út it fabryk helle wurdst, kinst ferskillende opliedingen 

by harren dwaan. Mar se helpe ek ast in probleem op dyn 

wurk hast.”

Dipika stoppet gau in hap út har lunchbakje yn ’e mûle. 

Se kin even net fierder prate. SAVE hat har famylje gewel-

dich holpen en tanksij harren sit sy hjir! Feilich, mar dat is 

net de betsjutting fan dy namme. Dipika tinkt nei, wat wie it  

ek alwer? O ja, SAVE stiet foar Social Awareness and Voluntary 

Education.

Undertusken lit se har it iten fan thús goed smeitsje. It is sa 

fijn: lekker ite, oan ’e ein fan dizze dei gewoan thús sliepe, net 

mear hiele dagen stean en der is gjin omdwarreljend katoen-

plús dat je ynazemje. Dat is net goed foar je sûnens, wit se no. 
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Dipika sjocht de enoarme smoarhjitte hal mei de grutte 

dreunende masines foar har, masines dy’t fan de ûnbewurke 

wite katoen earst dikke en dêrnei tinnere triedden spinne. 

Harren taak wie de folle klossen mei de krekt spûne triedden 

deromhinne fan de masine ôf te heljen en dêr lege foar yn 

it plak te setten, wêrby’t se it begjin fan de tried om de klos 

wuolje moasten. Dyn hân sa ticht by dy bewegende masine 

wie eng. De hiele dei rûnen se mei in karke lâns de masines 

om klossen te ferwikseljen. Dêrneist moasten se yn ’e gaten 

hâlde oft de tried net bruts, en as dat gebeurde moasten se de 

triedden opnij om de klos wine. Soms wienen je sa wurch dat 

je hast net mear op je fuotten stean koenen.

Teenmori…

Hè, no tinkt se alwer oan har sus, dy’t ek yn de spinnerij 

wurke. Se sjocht wer foar har hoe’t se mei it bewusteleaze 

lichem fan Teenmori heal op har skurte op ’e grûn fan it kan-

toarke fan Mrs. Warden siet, de froulike opsichter. Midden yn 

’e nacht makken se har wekker ‘omdat der wat wie mei har 

sus’. Wylst se wachte op ama – har mem waard ek warskôge – 

wie Teenmori yn har earms stoarn. 

Dipika skoddet har holle hinne en wer om de spûkbylden te 

ferdriuwen. Se mocht net mear weromkomme yn dat fabryk, 

en dat woe se ek hielendal net! Mar doe siet se thús. Sûnder 

lean. Dêr wie ama net bliid mei, om’t har mem it lean fan 

Teenmori ek al misse moast. Se holp ama op it lân, mar op in 

dei kaam har âldere broer Rajesh mei grut nijs.

Hy wurket ek yn de kleanyndustry, mar dan yn in borduer-

fabryk, dêr’t se letters, bân en kleanstikkers op de stof naaie. 

Op syn wurk wienen in kear minsken kommen dy’t fertelden 

oer de rjochten dy’t arbeiders hawwe. Dat wienen dus mins-

ken fan SAVE. En sy hienen nei de dea fan Teenmori út namme 

fan ama oanjefte dien by de plysje tsjin de spinnerij, mar dat 

levere net de wierheid op. 

Rajesh fertelde dat sy nei it Tailoring Center fan SAVE mocht. 
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Mar wat in fertriet hienen se al dy tiid! Sy allegear: ama en 

âlde, kromme aja, Rajesh en syn frou, sysels, har jongere broer 

Ananth en har jongste suske Saraswathi. Oer al harren dagen 

lei it gemis fan Teenmori.

Der klinkt geskreau en de froulju om harren hinne geane 

oerein. It is tiid om nei binnen te gean. De dei is noch lang net 

foarby.

Wylst har naaimasine drok gûnzet, fleane Dipika’s gedach-

ten alle kanten op. Seamen stikke giet suver automatysk en se 

tinkt opnij oan de oplieding dy’t se dien hat, dêr’t se folle mear 

learde as klean naaien. Hoe’t je sûn libje en wurkje moasten, 

bygelyks, en wat har rjochten binne as frou en as arbeider. As 

se oan Dala Lekshmi tinkt, har learares libbensfeardichheden, 

ferskynt der in grutte glim op har gesicht. Yn har holle heart 

se de wurden dy’t sy by de diplomaútrikking sei: “Ferjit it net! 

It makket net út yn watfoar gesin oftst berne bist, elkenien 

hat deselde rjochten. Yndia hat al lang lyn bepaald dat manlju 

en froulju gelikense rjochten hawwe en dat memmen en bern 

rjocht hawwe op ekstra beskerming.”

Ynienen klinkt in skreau flak by har ear: “Trochwurkje, fam-

ke! Tempo!” It glimmende gesicht fan de supervisor is flak 

neist har en Dipika rûkt syn fize azem. “Hjir hast gjin tiid om 

te dreamen!” giet er troch. “Oars giest mar ergens oars hinne 

te wurkjen! Dit moat ôf! Hjoed! Dus flugger! Flugger!” 

Dipika is har in ûngelok skrokken. Se knypt har lippen opel-

koar en drukt it pedaal djipper yn. Ja, se moat trochwurkje. 

No moat it echt ôfrûn wêze mei dy herinneringen.

En dochs rjochtet se har rêch. De lessen dy’t se leard hat, 

sil se goed ûnthâlde. De bazen hawwe alle macht, mar sy hat 

ek rjochten. En hjir, yn har nije wurk, sil alles better wêze as 

yn de spinnerij. Teenmori is net foar neat stoarn, har dea hat 

makke dat se no mear fertsjinje kin. Wat sil se grutsk wêze as 

se har earste lean krijt en oan ama jaan kin!

En Rajesh is lid wurden fan de fakorganisaasje, dy’t opkomt 
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foar de rjochten fan arbeiders. Dat wol sy ek, as se teminsten 

jild achterút lizze kin foar de kontribúsje.

Mar dan rjochtet se har oandacht wer op de seamen dy’t se 

yn de shirts lizze moat. Se sjocht gau even op de klok. Noch 

fiifenheal oere te gean. Fan ’e moarn om acht oere is se begûn, 

jûn om acht oere is se klear mei wurkjen.
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BRUTAAL KRING, OAN IT WURK!

It is smoarhjit yn it fabryk. De oktobersinne skynt ûngenedich 

op it platte dak en Dipika slikket oer har drûge lippen. Se 

hat toarst. Mar it is noch lang gjin pauze. Hoe waarm sil 

it hjir yn april en maaie wol net wurde, as de temperatuer 

bûten oprint oant boppe de 40 graden?

Se hat pine yn ’e rêch fan it konsintrearre foaroerbûgd sit-

ten. Mar se docht har bêst om it hege wurktempo by te hâl-

den. Dat slagget net altyd, soms is der safolle te dwaan dat 

it roppen en razen fan de baas en de supervisors de hiele dei 

troch te hearren is. 

Der binne twa supervisors, in man en in frou. Hiel even hie 

Dipika tocht dat dat fijn wêze soe, in frou as opsichter, mar sy 

is ekstra strang. Se kinne better sels ek achter de naaimasine 

krûpe, tinkt Dipika wolris. As der in soad dien wurde moat 

foar’t in oarder klear is, helpt dat mear. Hurder as hurd kin no 

ienkear net.

Langer trochwurkje wol en dat moatte se dus geregeld 

dwaan. Dipika makket soms dagen fan sechstjin oeren, dan 

moatte se ferplicht oerwurkje, dagen dy’t se allinnich mar fol-

hâldt troch te tinken oan it ekstra ynkommen dat it oerwurk 

opleveret. 

Ama hat it jild sa hurd noadich. De hier fan harren húske, 

it iten, harren klean, de skoalle fan Ananth en Saraswathi, de 

dokter of medisinen as se dy noadich hawwe, it is allegear 

sa djoer. Dêrom giet se net mei de bus. Al hat Rajesh in eigen 
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húshâlden sûnt er troud is, hy jout noch altyd in part fan syn 

lean oan ama, wylst se wit hoe graach er sparje wol foar in 

telefoan. Dêrfan libje se, plus fan wat ama op it lân fertsjinnet. 

En dan hawwe se by harren húske in lyts stikje eigen grûn. 

Fan wat se dêr ferbouwe ite se sels, en de rest ferkeapet aja. 

Tanksij it lean fan Dipika kinne har broerke en suske noch nei 

skoalle. Dêrneist helpt Ananth ama op it lân en Saraswathi 

plukt nuten dêr’t je de curry lekker krûdich mei meitsje kinne, 

ek foar de ferkeap. Alle bytsjes helpe. 

Elkenien yn harren doarp hat mar in bytsje jild. Der binne 

mar in pear minsken mei in telefoan of in telefyzje.

Dipika moat no de halzen fan in hiele steapel jurken ôf-

wurkje. Se hat net allinnich toarst, se moat ek noadich nei de 

wc. Se hat der kramp fan yn ’e búk. 

“Wat is deroan?” Kavitha hat har omdraaid en sjocht Dipika 

ûngerêst oan.

Dipika set grutte eagen op. 

“Do kreundest,” ferklearret Kavitha.

Is dat sa? Se wie har dêr net bewust fan. “Pinebúk,” flústeret 

se. “Ik moat nei de wc.” 

Mei grutte stappen komt de froulike supervisor oanrinnen. 

“Trochwurkje! Net prate!”

Dipika sjocht hoe let it is. Rêdt se it oan de pauze ta? Se 

knypt har billen tsjinelkoar. Oei, dat wurdt lestich. Hastich 

lûkt se de hals fan de jurk ûnder de ivich op en del geande 

nulle troch. As oft de tiid sa hurder giet… Se skuort te fûl 

en prompt giet it mis. De trikostof rimpelet, der ûntstiet in 

knoop en de tried brekt. 

Dipika knipt de tried troch en lûkt de jurk mei muoite los. 

De froulike supervisor stiet fuortdaliks neist Dipika en begjint 

te roppen: “Fout! It giet fout!”  

Ja, dat wit se sels ek wol.

De frou pakt de stof op en smyt dy yn har gesicht. “Dizze 

jurk is ferlern. Dat kostet jild! Ik jou it troch oan de baas!”
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Dy hâldt it yn op har salaris, begrypt Dipika. Se sjocht wer 

op ’e klok foar’t se de folgjende jurk oppakt. Har each falt op 

de ôfbyldingen fan de goaden oan de griene muorre. Ganesh, 

help my by dit libben!

Har masine raast en de kramp yn har búk wurdt slimmer. 

Op in bepaald momint hâldt se it net mear út. Se komt oe-

rein en rint hastich tusken de tafels mei naaimasines troch. 

De froulju sjogge op, it snuorjen fan de masines wurdt even 

wat minder. De supervisor skreaut, mar dy lit se skreauwe. Yn 

de foarhal sjit se gau har chappals oan en draaft nei bûten, nei 

it húske mei de wc’s. Se skuort de doar iepen en lit har broek 

sakje. Pff, krekt op ’e tiid. 

Hiel eefkes is se allinnich. Al is se omjûn troch stank en 

smoargens, se gunt harsels in pear sekonden ekstra rêst foar’t 

se de doar iependocht en nei bûten stapt. By de yngong fan de 

fabrykshal stiet de supervisor mei har horloazje yn ’e hân. Se 

hat klokt.

“Trije minuten!” byt se Dipika ta. “Under it wurk net nei de 

wc! Sa binne de regels!” 

“Ik moast echt hiel noadich, ma’am.”

“Dêr is de pauze foar! Hup, brutaal kring, oan it wurk!”

Gau giet Dipika nei binnen, mei triljende hannen giet se ach-

ter har naaimasine sitten, mar har búk fielt ferromme. 

Yn de pauze komme Kavitha en Maliki by har stean. Mei 

grutte slokken drinkt Dipika fan it wetter dat se tape hat út 

in grutte reade plestik faas dy’t foar harren bedoeld is. It is 

healwaarm. No moat se derom tinke dat se net tefolle drinkt, 

want oars moat se te gau wer nei de wc.

De pauze is noch net foarby as de supervisor nei bûten 

komt. “Do moatst mei! Nei binnen! Oan it wurk!” snaut se.

It ferwûnderet Dipika net. Altyd as se tuskentroch nei de wc 

geane, wurdt it fan harren pauze ôflutsen. 

As se achter har naaimasine sitten giet, fernimt se dat der 

panyk is. De baas, dy’t hast noait te sjen is yn it fabryk, stiet 
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te skreauwen tsjin de supervisors. Der is in opdracht binnen 

kommen dy’t hjoed klear moat. Dipika suchtet. Dat wurdt foar 

de safolste kear in ekstra lange dei. As de oare froulju binnen 

binne, wurdt it naaiwurk dêr’t se mei oan ’e gong binne oan ’e 

kant lein, en krije se allegear in part fan de nije opdracht. Fan 

Maliki wit se dat de grutte fabriken harren bestelling soms 

net ôfkrije. Dan besteegje se in part fan it wurk út, dat meie 

sy dan dwaan.

Se wurde flink opjut. En by de folgjende pauze wurdt sein: 

“Hurd, hurd! Fiif minuten! En wy wurkje krekt salang troch 

oant de opdracht klear is. As it wurk net ôf is, krije jim jim 

jild net!”

“Dat meie se net samar dwaan!” seit Dipika fel tsjin Kavitha 

en Maliki as se yn in koart rêstmomint ûnder de beam steane. 

“Wy hawwe rjocht op pauze en se meie ús net samar minder 

jild jaan. Se moatte de oeren dy’t wy wurkje útbetelje.”

In pear fan de froulju hawwe har blykber praten heard. Ien 

draait har nei har om en seit: “Sis der mar neat fan! Dan krijst 

allinnich mar problemen.”

As se nei binnen rinne, slane Maliki en Kavitha in earm om 

de skouders fan Dipika. “Wy rêde it wol.”

Dipika tinkt oan de wurden fan Dala Lekshmi. “Jim hawwe 

ek rjochten.” Ja, mar hoe makkest dat dúdlik oan dy skreau-

wende types?

De opdracht is skynber belangryk, want dy middeis bliuwt 

de baas yn de fabrykshal. Wat hy oars docht, wit Dipika net, se 

kin har suver net foarstelle dat hy syn tiid fol krijt mei allin-

nich mar papierwurk. No rint er yn de hal om om de froulju 

op te jutten en harren wurk te kontrolearjen. Op in bepaald 

momint bliuwt er stean om hár op de fingers te sjen. Dit is 

har kâns!

Se sjocht nei him op en seit fluch: “Sir, wy wolle bêst langer 

wurkje, mar wy hawwe rjocht op pauze!” 

De baas leit syn hân yn har nekke, triuwt har holle nei de 
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masine en snaut: “Opsjitte, wy hawwe mear te dwaan!” 

Dan rint er troch.

Dipika trapet it pedaal wer yn. It liket as geane de naaimasi-

nes feniniger tekear as oars. 

Har mage begjint te ratteljen. De dei is no langer as nor-

maal. Foar ien kear yt se mei út de keuken fan it fabryk. Yn de 

foarste hal geane se mei de skonken krúst op ’e grûn sitten. 

De bananeblêden dy’t útdield wurde, lizze se foar harren. In 

âldere man hat in amer oan in riem om syn middel, en dêrút 

skept er rys op harren bananeblêden. Dêrnei komt er in twad-

de kear lâns mei in oare amer, dêr’t in grienteprakje yn sit. 

Mei har fingers mingt Dipika de rys en de griente en bringt 

se de earste hap nei har mûle. Maliki hat gelyk, it smakket 

nergens nei.

“Snappe jim no dat ik ekstra betiid fan ’t bêd ôf gean om 

iten te sieden?” Samar út it neat wei begjint Maliki te fertel-

len. “Doe’t ik alve wie, stoar ús mem. Ik wenje no mei ús heit, 

myn broers en ús pake. Moarns om fiif oere gean ik fan ’t bêd, 

dan helje ik wetter en sied ik iten en fei ik de flier en om sân 

oere gean ik op ’en paad. Ik kin gelokkich in ein mei de bus.”

Se ite swijend fierder, as oft se te wurch binne om te praten. 

Och, en besteane harren libbens net allegear út tsjinslach en 

sân dagen yn ’e wike hurd wurkjen?   

Se hawwe de rys amper op of se wurde nei binnen kom-

mandearre. It wurk moat ôf.

Sa giet it dei yn, dei út. Dipika falt ôf troch al it rinnen en it 

hurde wurkjen. As se har lean krijt, rekkenet se mei help fan 

Rajesh alle oeren nei. Mar it is yngewikkeld en se is der net 

wis fan oft it kloppet. Soms tinkt se dat se net alle oeroeren 

betelle krijt.

Wol krijt se it minimumlean en dat is mear as dat se yn de 

spinnerij fertsjinne. De bonus dy’t har beloofd wie nei trije jier 

wurkjen hat se noait krigen omdat se foar dy tiid fuortgie.
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In inkelde kear komt it foar dat der gjin wurk is en op sokke 

tiden wurde se ûnbetelle nei hûs ta stjoerd. De earste kear dat 

har dat oerkaam, wie Dipika bliid. Sa faak krijt se net in frije 

dei. Mar sa gau’t se betocht dat se dan ek gjin jild krige, wie it 

dien mei de feeststimming. As se nei sa’n dei weromkomt yn 

it fabryk en se om har hinne sjocht, bliuwe der naaimasines 

wurkleas stean. Sommige froulju hawwe oar wurk socht. Ge-

lokkich binne Kavitha en Maliki der alle kearen wer. 

Dat oerwurkjen is hast gewoan. Ien kear hat Dipika wegere 

en dêrnei wie se der wis fan dat se koarte waard op har lean. 

Razend wie se, mar hoe kin se opkomme foar har rjochten? 

Hoe kin se derfoar soargje dat de bazen nei har lústerje? Ra-

jesh sil it melde by it fakbûn, hat er sein.

Op in dei stiet de baas harren op te wachtsjen mei de ge-

brûklike meidieling: “Der is in ekstra opdracht. Trochwurkje 

oant alles ôf is!”

Dipika giet achter har naaimasine sitten, mar yn de pauze 

rint se fêstberet nei it kantoarke fan de baas. Yn de doarie-

pening bliuwt se stean. It is hjir minder hjit as yn it fabryk 

sels, boppe syn holle draait in fentilator en der stiet in kanne 

kokosmolke op syn buro. Se slikket oer har barsterige lippen, 

dy’t sa drûch binne as de grûn yn ’e simmer.

“Sir?”

Noartsk sjocht er op. “Wat?”

Hy seit net dat se deryn komme kin, mar likegoed docht se 

twa stapkes nei foaren. De fijannige blik yn syn eagen makket 

dat se net fierder doart te rinnen. 

Se leit har hânpalmen tsjinelkoar. “Vannakam aiya, ik groets-

je jo, mynhear,” seit se netsjes.

“Wat?” seit er wer. 

“Jo freegje hieltyd oft wy oerwurkje wolle, mar de foarige 

kear ha ik net betelle krigen. Wy hawwe rjocht op ekstra jild. 

Ik woe jo freegje oft jo dêr better nei sjen wolle.”

De man jout mei beide hannen in klap op de boeken foar 
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him. “Sjoch nei al dy boeken! Dy klopje altyd! Hoepelje op! 

Hoe doarst hjir te kommen en mear te freegjen?! Gean oan it 

wurk!” 
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FAMKES SÛNDER WEARDE

“Dipika, leave, ik moat even mei dy prate.”

Dipika draait har om nei ama. It is ien fan har 

seldsume frije dagen en se hawwe tegearre harren 

húske skjinmakke, de pannen skjirre en harren sliepmatsjes 

útkloppe. Se hat wetter helle en tegearre mei de âlde aja hat 

se hout socht foar it itensiedersplak. Yn aja har stadige tempo 

binne se nei de boskjes bûten it doarp rûn. Dêrnei hawwe se 

harren rys iten en no hat se krekt in tûkje fan de neembeam 

foar harren hûs ôfsnijd om har tosken mei skjin te meitsjen. 

“Wat is deroan, ama?” Dipika giet neist ama ûnder it ôfdak 

foar harren húske sitten. Moat se no noch mear dwaan? Se 

woe har freondinnen út it doarp opsykje.

“Ik gean mei myn gedachten foarút,” seit ama. “Dizze moan-

ne is hast foarby en as de moanne Thai begjint… Do witst dat 

dat, oan it begjin fan in nij jier, in geunstige moanne is om te 

trouwen.” 

Ama sjocht har treurich oan. Dipika wit dat se no allebeide 

oan Teenmori tinke. Ama wie dwaande om in man foar har te 

sykjen doe’t Teenmori stoar. 

“Do bist no santjin,” giet ama fierder. “It wurdt tiid datst 

troust.”

Trouwen soe in bliid barren wêze moatte, mar ama sjocht 

der o sa tryst by.

Dipika wibelet mei har holle. “Ik wol net trouwe,” seit se 

sacht.
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Hat ama har heard? Se praat fierder as hat Dipika neat sein. 

“Krishnan hat noch gjin nije breid. Ik ha mei myn broer praat 

en dy seit dat syn soan wol mei dy trouwe wol.”

Krishnan is har neef en Dipika wit hiel goed wêrom’t ama 

har oan har neef besiket te keppeljen. Dan hoechst gjin breids-

skat te beteljen, gjin jild en gjin spullen yn te bringen foar it 

húshâlden: meubels, kleden, potten en pannen. 

“Ik wol net trouwe,” herhellet Dipika, mar no wat lûder. 

Ama leit har hân op de ûnderearm fan Dipika. “Do hast der 

de leeftiid foar.”

Dat is wier, hast alle famkes fan har leeftiid út it doarp bin-

ne al troud. Mar trouwe mei dy fette, fervelende Krishnan… 

dy’t trouwe soe mei Teenmori? Dat noait!

“En as ik al trouwe soe, dan net mei hím.” Dipika kin syn 

namme net iens oer har lippen krije.

Se giet oerein. Se stiet sels ferbaasd oer har wegering. Al hat 

se mei ama te dwaan, se is net fan doel om oan har winsk te 

foldwaan, ek al is se sa grutbrocht dat in famke altyd docht 

wat har âlders fan har freegje. En as se ienkear troud is, moat 

se nei har man lústerje.

Dipika smyt har holle yn ’e nekke. Nee! Sy net! Der geane 

mear dingen net sa’t se gean moatte soenen, tink mar oan 

Teenmori!

Se sjocht del op it swarte hier fan ama, dêr’t al grize strin-

gen trochhinne sitte. Se seit: “Ik gean nei Ranjitha.”

Har fuotten geane rap oer de oanstampte grûn fan it doarp, 

op syk nei har freondinne. Nee, se wol net trouwe. Wat se al 

wol, wit se net. Teenmori hie Krishnan al akseptearre, wat soe 

sy derfan fine dat ama har oansteande man no oan har kep-

pelje woe? Wat soe se sizze as se wist dat Dipika wegeret om 

te trouwen? Hoe soe it wêze as se noch libbe? Se mist har sa! 

No kin se dêr net mear mei har oer prate.

Net fier by de wetterpomp wei, by de jasmynstrûken, heart 

se famkesstimmen. Se giet derop ôf. Har freondinnen meitsje 
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stringen fan dy lytse wite blomkes om dy straks yn it hier fris-

selje te kinnen. Ranjitha is der ek by.

“Dipika!” ropt dy as se har sjocht. En dêrnei: “Wat is der mei 

dy?”

No pas fernimt Dipika dat de triennen har oer de wangen 

rôlje. “Teenmori…” bringt se út.

Fansels witte se hjir yn it doarp allegear wat der gebeurd is, 

mar dochs seit Ranjitha, dy’t har freondinne is: “Fertel ús noch 

in kear oer Teenmori! Dat sil dy goeddwaan.”

Dipika faget de triennen fuort en begjint te fertellen. “Teen-

mori waard op de spinnerij hieltyd lestich fallen troch ien fan 

de supervisors. Foar harren binne wy ommers famkes sûnder 

wearde dy’tst pakke kinst wêr’tst en wannear’tst mar wolst.”

Har freondinnen, dy’t yn in rûntsje om har hinne sitten gien 

binne, knikke.

“Net ien sei der wat fan en op in kear triuwde hy har omfier 

om… no ja, jim snappe it wol. Teenmori hat har ferset en mis-

kien is se fallen, mar it kin ek wêze dat se op ’e holle slein is. 

Se hie in flink gat yn ’e holle en wie bewusteleas. Se hawwe 

har nei it kantoarke fan Mrs. Warden brocht en se hawwe my 

wekker makke, want it wie midden yn ’e nacht. Ik bin mei 

Teenmori har holle op myn skurte op ’e grûn sitten gien, wy 

moasten ommers op ama wachtsje.” Se slokt. “It duorre in hiel 

skoft foar’t ama kaam, se moast fan fier komme. Doe’t se der 

einliks wie…” Dipika har stim is hast net mear te ferstean. “…

wie Teenmori dea.” 

It weromtinken lit nije triennen opwâlje. Ranjitha aait har 

oer it wang en pakt har hân beet. As Dipika fierder fertelt, 

klinkt har stim striidber.

“Neffens de baas fan it fabryk hie Teenmori ferkearing mei 

in jonge bûten it fabryk en dy soe it útmakke hawwe. Dêrfan 

hie se sa oerstjoer west dat se harsels ophongen hie. Mar dat 

kin net!” Dipika begjint lûder te praten. “Hoe koe se oait in 

jonge treffe bûten it fabryk? Wy kamen noait bûten de muor-
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ren, we sieten dêr opsletten! En ik hie bloed oan myn hannen, 

bloed fan it gat yn har holle. Oeren ha ik dêr mei har sitten en 

ik bin der wis fan dat se gjin ferwûningen oan har hals hie.”

Dipika set har tosken op har ûnderlippe. Se hat it doe ek sa 

ferteld, mar net ien leaude har. Om’t de spinnerij belangriker 

is en mear jild hat, bepale sy wat der gebeurd is. Sels as it 

net echt sa gien is. De dokter dy’t de deadsoarsaak fêststelle 

moast en de plysje hawwe it ferhaal fan de baas oernommen.

“Gjinien doarst tsjin him yn te gean,” seit se úteinlik mei in 

sucht. “Elkenien waard omkocht.”

De famkes swije. Wat moatte se sizze? Sy binne Dalit-fam-

kes, se hearre by de alderleechste befolkingsgroep. Dit is hoe’t 

it giet.

In lêste trien ûntsnapt oan Dipika har each. Se fielt hoe’t 

Ranjitha achter har stean giet, har hier losmakket en dat tage-

lyk mei in string wite blomkes opnij begjint te flechtsjen. Dat 

is goed, dat makket dat se har wat better fielt.

“Wat is deroan mei dy?”

De oare deis is Dipika alwer betiid op it fabryk en se sjocht 

kjel nei Kavitha dy’t op it plak foar har achter de naaimasine 

sitten giet. Se is sa bleek as wite rys en it swit stiet har op ’e 

foarholle. It is winter, sa waarm is it hielendal net, seker net 

moarns betiid. 

“Neat,” seit Kavitha, mar it is sa dúdlik as wat dat se har net 

lekker fielt.

Dipika’s fingers geane automatysk nei de foarholle fan Kavit-

ha. “Do gloeist hielendal! Do bist siik, moatst nei hûs.”

Kavitha wibelet mei har holle. “Dat kin net, dan fertsjinje ik 

neat. Wy kinne it jild net misse.” 

Wylst se mei har wurk begjint, sjocht Dipika ûngerêst nei 

har freondinne. Koe se mar wat wurk fan har oernimme, mar 

se moat sels ek flink oanpoatsje om alles ôf te krijen. Mei 

muoite hâldt Kavitha it in oere fol, mar it giet net goed. Dipi-
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ka sjocht it oan har hâlding en har tempo leit net heech ge-

nôch. De supervisor stiet hieltyd yn har nekke te skreauwen, 

krekt salang oant Kavitha har foaroer bûcht en de holle op ’e 

hannen leit. “Ik kin net mear.” 

Acht dagen bliuwt Kavitha fuort. Nei twa dagen sit der in 

oar famke op har plak. In hiel jong famke, dat blykber tagelyk 

mei in pear oare famkes oannommen is. Bern binne it noch, 

tinkt Dipika. Se sitte ferspraat troch de hal en se moatte noch 

in soad leare. Dat giet net sa fluch en der komt in soad ge-

skreau oan te pas. It binne migrantebern út it noarden fan 

Yndia dy’t de taal fan hjir, it Tamil, net fersteane.

Op in dei is Dipika betider yn it fabryk as oars. Yn ’e hoeke, 

ûnder de tafel fan har naaimasine, leit ien fan de bern te slie-

pen. Dipika sjocht dat se oereinkomt en yn ’e eagen wriuwt. 

Dan seit se wat, mar Dipika ferstiet it net. Sliept se hjir altyd?

Op de njoggende dei is Kavitha der wer, bleek, mar mei in 

heldere blik yn ’e eagen. Bliid fljocht Dipika har om ’e hals. 

“Wat fijn datst der bist!” 

As se nei harren plak rinne, komt de baas deroan: “Hee, do!” 

Hy wiist nei Kavitha. “Do hoechst net mear werom te kom-

men!”

Dipika en Kavitha sjogge elkoar oan. 

“Do bist ûntslein!” blaft de baas as Kavitha neist har naaima-

sine stean bliuwt, dêr’t ien fan de bern sit.

“Wêrom?” Dipika makket harsels lang. “Dat mei samar net!”

De baas sjocht mei heal taknypte eagen nei Dipika. Sûnt se 

by him west hat om him op har rjochten te wizen, wurdt der 

ekstra skerp op har tasjoen en binne se stranger tsjin har.

Hy grommelet: “Bemuoi dy der net mei! Gean sitten!” En 

dan seit er tsjin Kavitha: “Ferlof moatst in wike fan tefoaren 

oanfreegje.”

Kavitha bliuwt gewoan stean, as kringe de wurden fan de 

baas net ta har troch.

Dipika springt wer op. “Dat kin samar net!” Dat wit se seker, 
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dat hat Rajesh ferteld. Se is ek frustrearre om’t de dingen gea-

ne sa’t se geane. “Jo moatte jo oan de regels hâlde!”

De baas sjocht har minachtsjend oan, as oft se in lestich 

ynsekt is. Hy fynt it net noadich om wat te sizzen, wiist nei 

Dipika’s naaimasine en graut: “Oan it wurk!” 

“Nee!” Dipika’s stim galmet troch de hal. “Ik nim ûntslach!” 

“Goed, gean mar. Fuort jim, fuort!” 

Even letter rinne se tegearre de poarte troch en begjinne se 

oan harren tocht nei hûs.

“No krijsto gjin jild mear!” De stim fan Kavitha klinkt pani-

kerich.

“Ik wurd nó lid fan it fakbûn!” Dipika fielt hoe’t de lilkens 

troch har liif streamt.

Mar Kavitha is minder striidber. “Wat kinne dy dwaan? Se 

komme net binnen, do hast fia dyn broer al earder klage dat 

wy ús jild net krigen. Se kinne der neat oan dwaan.” 

“Ik gean echt net werom!” Dipika is fêstbesletten. 

“En ik mei net werom,” seit Kavitha. 

Dipika leit treastend in earm om har hinne. “Wy fine wol nij 

wurk, der binne mear fabriken.”
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Jennifer

Waaah, wacht eefkes, ik moat even ynbrekke, want ik moat wat 

kwyt. Wat makket Dipika lange dagen! Tolve oeren… Sechstjin 

oeren… Dat is dochs net normaal?!

Ik waard al wurch fan in achtoerige wurkdei (teminsten doe’t 

ik noch in baantsje yn de hoareka hie, en soms wurke ik tsien 

oeren op in dei, pfff, dat fûn ik sá lang). En wat binne dy famkes 

jong as se begjinne te wurkjen. Dipika wie fyftjin doe’t se yn de 

spinnerij begûn. Op myn fyftjinde siet ik op skoalle, koe ik einleas 

kletse mei freondinnen, hie ik myn earste ferkearing en myn 

earste baantsje, wêrfan’t ik it jild sels hâlde mocht… Dipika docht 

neat oars as wurkje, ite en sliepe. En it jild dat se fertsjinnet, 

leveret se yn.

Hoe kin dat: âlders dy’t harren bern út te wurkjen stjoere? 

Moatst dy foarstelle dat myn âlders dat by my dienen...

Dêr wurd ik dus lilk fan, hè?! Nee, pissich! Bern moatte nei 

skoalle, se moatte springe en dûnsje en boartsje en frij wêze. Oan 

de oare kant... ik snap ek wol dat dy âlders soms net oars kinne. 

Dy wolle dat echt net...

Oef, gjin skoalle mar wol wurkje. Wat moai dat der dan mins-

ken binne dy’t har foar dy bern ynsette. 

Wat Dipika oerkomt, is sa freeslik. En it is gek, ik haw har hate 

om wat se mei my die, mar no’t ik har hiele ferhaal wit, kin ik it 

bêst begripe. En haw ik meilijen mei har.

En wat in heftich ferhaal fan har sus, hè. Ik hie de triennen yn 

’e eagen doe’t ik dat hearde. En de hannen ta fûsten knypt fan 
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lilkens: dat dat samar gebeure kin en dat sa’n baas dêrmei wei-

komt! Mar o, man, wat ferskriklik tryst, wat in ferlies.

Mar hee, wer oer de kleanyndustry. Elkenien dy’t wurket, hat 

rjocht op goede en feilige arbeidsomstannichheden en elkenien 

moat minsklik behannele wurde. Wêr’t dat net gebeurt, setten 

fakbûnen en/of ngo’s har yn. Ngo’s binne maatskiplike orga-

nisaasjes lykas SAVE. Mar fabryksdirekteuren sitte dus echt net te 

wachtsjen op sokke ‘bemuoiallen’, dy komme net oeral binnen. En 

dan feroaret der neat.

Dat se dus echt wol rjochten hawwe, witte net alle arbeiders 

en de bazen meitsje harren fansels net wizer. Rajesh syn fakbûn 

wurket gear mei in oantal oare fakbûnen en dy krije sels help út 

it bûtenlân wei.

Yn Bangladesj is yn 2013 in fabryk ynstoart: Rana Plaza. Tusken 

it pún leinen deade minsken én labels fan de merken dy’t wy hjir 

yn Nederlân keapje. Dêr ha ik yn ien fan myn flochs oer ferteld. 

Dy ramp wie oanlieding foar de wrâld om mear easken te stellen 

wat de feilichheid oangiet. Yn Yndia leit de fokus foaral op de 

ellindige arbeidsomstannichheden: gjin leefber lean, berne-arbeid, 

lange wurkdagen en it genderaspekt. Dat wol sizze: seksuele 

diskriminaasje en seksuele yntimidaasje. Mar feilichheid is ek in 

grut probleem. 

Mei al dy dingen krijt Dipika te meitsjen. Dus werom nei it 

ferhaal. Lês fierder wat der mei har gebeurt… 
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OPSLETTEN YN DE WC

Alle moarnen sit Dipika tusken oare froulju en manlju 

oppropt yn in small van op wei nei har wurk. Grutte 

bussen passe net op de smelle diken yn de buert dêr’t 

sy wennet. Sliepperich sjocht se nei in jonge dy’t syn geiten 

opdriuwt en nei de rysfjilden dêr’t froulju foaroerbûgd oan it 

wurk binne. Waarme lucht blaast har yn it gesicht. De tempe-

ratueren binne al behoarlik heech foar de moanne maart. 

It fabryk dêr’t se no alwer twa moanne wurket, is fierder fan 

harren doarp ôf, dêrom sit se no yn sa’n iepen frachtweintsje, 

al moat se noch wol in ein rinne foar’t se opstappe kin. Dit 

grutte fabryk stiet goed bekend neffens Rajesh, dy’t yntusken 

neist syn wurk ek in oantal oeren op it kantoar fan de fakor-

ganisaasje wurket. 

Hy wie sa lilk doe’t er fan Dipika hearde wat der gebeurd 

wie. Net op har, mar op de bazen dy’t mar dienen sa’t it har-

ren útkaam en dy’t har net oan de regels holden. “As ik witten 

hie dat it sa slim wie by dat fabryk, hie ik noait goed fûn datst 

dêr oan it wurk giest,” hie er tsjin har sein.

“Kin de fakorganisaasje net wat dwaan?” hie Dipika frege. Se 

is net foar neat lid wurden.

“Silst sjen dat sa’n man mei tydlike kontrakten wurket,” wie  

Rajesh syn antwurd. “Mar dan noch… Ja, meld it mar by it fakbûn.”

“En dy bern?”

“Ik nim kontakt op mei de minsken fan SAVE, dy’t ús holpen 

hawwe mei Teenmori.” 
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It fielt as in promoasje dat se no yn in grutter fabryk wurket. 

Tegearre mei Rajesh hat se sjoen dat de papieren yn oarder 

binne. De hal is grut en ljocht, dat wurket noflik, en der is 

airconditioning, al stiet dy net altyd oan. Der wurkje mear ar-

beidsters en sels in pear manlju, dy’t yn in aparte romte de pa-

troanen tekenje en de stof knippe. Dêrnei binne de froulju oan 

’e beurt: ien naait de losse pânen oanelkoar, de folgjende set de 

mouwen deryn, wer oaren dogge de ritsen of de kragen en de 

lêste naait de labels deryn. As elk sines deroan dien hat, binne 

it komplete klean wurden. It is leuk om dy hingjen te sjen oan 

de rekken flak by de doar: de jurkjes, de shirts, de jassen. 

“Ik dream derfan om op in dei sokke klean hielendal sels 

meitsje te kinnen!” seit se yn de pauze tsjin Basanthi, it famke 

mei wa’t se freonskip sletten hat. “Stel dy foar datst de stof 

sels útsykje kinst en datst alles sels meitsje meist: in komplete 

broek of in blûze! Wat soe dat moai wêze!”

Basanthi laket har golle laits, mar wat se dêrnei seit, is ab-

solút net om te laitsjen. “Ik dream net mear. Der falt niks te 

dreamen.”

Basanthi wurket as helper. Se krijt alle dagen in oare taak: 

stof oanjaan foar de knipper, naaiguod ôfwurkje, de flier feie, 

klean opteare en ynpakke. Hiele dagen stiet en rint se. Dipi-

ka sjocht har oan. “Do soest in oplieding dwaan moatte by it 

Tailoring Center. Sil ik foar dy freegje oftsto dêrhinne kinst?”

Der ferskynt in glinstering yn de eagen fan Basanthi dy’t dêr 

earder net wie. 

Dipika suchtet. En har eigen dream? Dy moat se koesterje. 

Of, as se ferstannich is, út har holle sette. 

Ek hjir binne de dagen lang en leit it wurktempo heech. Se 

moatte in bepaald oantal seamen of mouwen of kragen yn in 

oere helje. En der binne likegoed skreauwende en skellende 

supervisors dy’t it wurktempo bepale. Dat heart seker sa. Mar 

oerwurk is in útsûndering, se makket selden dagen dy’t langer 

binne as tolve oeren.



34

Mar krekt hjoed, flak foar it doarpsfestival dêr’t Dipika al 

tiden nei útsjocht, wurdt de druk ekstra opfierd. 

“Hurder, hurder!” De baas rint skreauwend tusken de rigen 

naaimasines troch. “It moat ôf! Dan bliuwt it fabryk iepen. As 

it wurk net ôf is, mei gjinien nei it festival!”

Dipika skrikt. Wat?! Mar dat kin net! Elkenien krijt frij foar 

it jierlikse festival dat oer in pear dagen begjint en dêr’t mins-

ken út de fiere omkriten nei ta komme, om te iten en wille 

te meitsjen en om elkoar te moetsjen. Se hat der sa’n sin oan 

om har freondinne Indira wer ris te sjen! Indira, dy’t krekt as 

sy yn de spinnerij wurke, en dy’t se letter yn it Tailoring Cen-

ter wer tsjinkaam. Al wennet se yn in oar doarp, se sil nei it 

festival komme, krekt as Kavitha. Se is sa benijd hoe’t it mei 

harren giet! 

Mar no moat se har oandacht by it wurk hâlde. Kin se nóch 

hurder? Se fernimt dat de baas en de supervisors senuwach-

tich wurde. De naaimasines rattelje yn in heech tempo en de 

gesichten fan de froulju om har hinne steane strak. O, dêr 

hast dy grizel wer. Der is in supervisor mei in snor en in lan-

ge swarte hierlok dy’t oer syn foarholle falt, dy’t hiel faak by 

Dipika yn ’e buert hingjen bliuwt. Ek al wurket se goed en 

fluch, hy fynt it noait goed. Hy stiet altyd te ticht by har en as 

er wat seit, sjocht er har net yn ’e eagen, mar stoarret er nei 

har boarsten. Soms leit er syn hân op har rêch, dy’t dan leger 

en leger giet oant er úteinlik op har billen leit. Dipika slacht 

dy hân fan har ôf en dan laket er út ’e hichte. Se hat al ris 

klage by de baas, mar dy stjoerde har fuort en ferbea har om 

nochris yn syn kantoar te kommen. 

De snor giet ek sa mei de oare jonge wurknimsters om. It 

famke foar har lit him begean en sjocht glimkjend nei him op. 

Tsjin har skreaut er minder en hy seit der neat fan as se tus-

kentroch wetter drinkt.

No himet de snor yn har ear: “Ha! Wurkje silsto, dat is wêr’t 

jimme famkes goed foar binne.” 
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Dipika set har tosken op har ûnderlippe en docht wat se kin. 

Noch trije dagen, noch twa, de lêste dei. Komt de opdracht 

hjoed ôf? De baas skreaut noch altyd en ynienen seit er: “El-

kenien moarn weromkomme! En wa’t dat net docht, wurdt 

frege om ûntslach te nimmen!”

Der ûntstiet tumult ûnder de froulju. “Frége om ûntslach te 

nimmen!” foeteret ien. “Wy wurde gewoan fuortstjoerd!”

“Dat mei hy net samar dwaan!” Dipika is net de iennige dy’t 

dat seit. 

En dochs gebeurt it. Der wurdt in ekstra dei wurke, ek troch 

Basanthi, mar ferskillende naaimasines bliuwe leech… Oan ’e 

ein fan dy dei is de opdracht gelokkich klear. Der is noch ien 

dei oer foar it festival en om har freondinnen te sjen. As Dipi-

ka weromkomt op it fabryk, wurde de froulju dy’t twa dagen 

net wurke hawwe by de poarte tsjinholden en nei hûs ta st-

joerd.

Koart dêrnei wurdt it fabryk besocht troch twa frjemde man- 

lju dy’t westersk klaaid binne. De baas dielt stofmaskers út 

dy’t se opsette moatte, want it wurk giet ûndertusken gewoan 

troch. De airconditioning wurdt heger set.

“Ik kies út wa’t wat sizze mei!” ropt er. 

As er de mannen rûnliedt, sjocht Dipika fol ferwûndering 

dat syn hâlding allinnich mar ûnderdienichheid útstrielet.

Wat dogge dy mannen hjir? Is dit in kontrôle? Of in gefolch 

fan de klachten by de fakorganisaasje? Dipika is der oerstjoer 

fan. Is dit har kâns?

Mar allinnich de trouste meiwurksters wurde ynterviewd. 

Dipika moat wol har ID-kaart sjen litte om te bewizen dat se 

âlder is as fyftjin. 

“Mei ik wat freegje?” seit Dipika fluch. “Lêsten binne der in 

pear froulju ûntsl…

De baas ûnderbrekt har fuortendaliks. “Jawis, do meist nei 

it toilet.” Hy seint mei syn eagen nei de supervisor dy’t achter 
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him stiet en dy lûkt Dipika sawat omheech fan har stoel. Se 

wurdt fuortstjoerd! 

As se by de toiletten komme, hâldt er syn gesicht ticht by 

dat fan har. Syn lippen reitsje har wang op it momint dat er 

yn har ear blaast: “De baas hâldt der net fan as in ûnbelangryk 

famke lykas do har mûle iependocht.” 

Dipika lûkt har holle sa fier mooglik nei achteren en se 

stjit tsjin de wc-doar. “En ik hâld der net fan as ien my sa 

fêsthâldt,” byt se him ta. “Lit my los!”

“Do moatst respekt hawwe foar de baas, smoarch fanke, ast 

dat net dochst, silst noait de frou fan ien wurde.”

“Ik hoech net de frou fan ien te wurden!”

“De man dy’t dy krijt, hat gjin gelok, sa’n lilkert bisto.” 

Dêrop triuwt er har de wc yn. 

Dipika besiket de doar fan binnen út iepen te triuwen, mar 

de supervisor stiet der tsjinoan en der is gjin beweging yn te 

krijen. Se sit opsletten! Wat no? Wêrom mei sy net wat sizze? 

Sy hat dochs har rjochten? As frou en as minske? Se moat-

te fatsoenlik behannele wurde en de supervisors moatte mei 

harren wurden en hannen fan har liif ôfbliuwe! Wêrom wurdt 

se hjir weistoppe? 

Kloppet it wol wat se leard hat…? 

Mar dat kin se net leauwe, har broer Rajesh seit ommers it-

selde: se wurde eksploitearre. Sjoch nei it lean dat se fertsjinje!

Se kin der pas út as de besite fuort is. De supervisor lûkt har 

tsjin him oan sa gau’t se de doar iependocht. Se moat him fan 

har ôf triuwe om derlâns te kinnen. En se krijt straf: se moat 

sechstich mouwen yn ien oere ynelkoar sette, wylst fjirtich 

amper te dwaan is. Sechstich! Dat hellet se noait! Se wit no al 

dat wat se net ôfkrijt, ynholden wurdt op har lean.

De dagen wurde wiken en de wiken wurde moannen. Soms 

freget Dipika har ôf oft se net ergens oars wurk sykje sil. Mar 

hoe wit se wêr’t it goed is? En oft it dêr goed bliuwt? Se wit 
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yntusken dat de fakorganisaasje ek net altyd sukses hat.

Se set har tosken opelkoar en wurket troch. Is de aircon-

ditioning soms stikken? It wurdt hjit, yn maaie is it geregeld 

boppe de 40 graden bûten én binnen. Se is wol wat wend, mar 

no rint it swit har yn strieltsjes oer de rêch. 

Op ien fan har seldsume frije dagen sit se te puffen ûnder it 

ôfdakje fan harren hûs. It wurk is gelokkich klear. Se wiuwt 

harsels koelte ta mei in palmtûke. Se hat net iens de enerzjy 

om har freondinnen út it doarp op te sykjen.

Yn ’e fierte heart se rumoer. Is it dêr net in bytsje te waarm 

foar, tinkt se. Mar dan heart se harren nammen, dy fan ama en 

dy fan har. Se wurde roppen troch in pear jonges dy’t foarút 

drave. Wat is der oan ’e hân?

Ynienen sjocht se in groep manlju en froulju út it doarp har-

ren kant op kommen. Se ûndersteune ien dy’t tusken harren yn 

rint. Of rint… It is mear strompeljen wat er docht. En dy man is… 

“Rajesh!” Dipika springt oerein. “Ama, ama, kom gau!”

De hjitte is fergetten. Se fljocht nei him ta, har hert bûnzet 

har liif hast út. Hy sit ûnder it bloed! 

“Rajesh!”

Se giet nei him ta, mar de groep wykt net fan syn side. Hy 

sjocht har en seit: “It giet goed hear.”

Ama komt lûd gulend oanrinnen. “Rajesh, myn jonge!”

Ek aja komt op har kromme skonkjes oanwaggeljen. “Dipika, 

gau, skjinne doeken en wetter,” kommandearret se.

Foar it hûs sakket Rajesh op ’e stoepe del. De bern en in part 

fan de folwoeksenen bliuwe op in ôfstân stean te sjen as ama 

en aja syn ferwûningen skjinmeitsje. Aja leit der krûden op en 

ama skuort in âlde mar skjinne blûze yn repen en wuollet dy 

as ferbân om syn earm en om syn holle.

Dipika hat wetter foar him ynskonken, dat er mei grutte 

slokken opdrinkt. 

Dan begjint Rajesh te fertellen. “It wie sa ferskriklik hjit, ik 

bin te swimmen gien yn de poel.”
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De poel! Mar dat is ferbean foar Dalits! Dipika skrikt derfan. 

De poel is bestimd foar de shudra’s, de ûnderste kaste, en net 

foar harren groep, de kasteleazen. En ast dêr dan dochs yn 

giest, is it goed mis.

“Ik woe ek ôfkuolje,” giet Rajesh fierder. “Ik wol net troch 

de oare hindoes as minderweardich sjoen wurde! Dy kasten 

binne net mear jildich!”

Dipika sjocht om har hinne. Wa hearre syn wurden allege-

ar? Har broer is dapper, mar ek ûnferstannich! Soks kinst net 

samar lûdop útsprekke, en al binne de kasten offisjeel ôfskaft, 

elkenien libbet noch neffens de âlde regels. De kaste dêr’tst yn 

berne bist, bepaalt dyn libben. Dat hast mar te akseptearjen. 

Sy wit dat de wetten feroare binne, mar foar de measte mins-

ken makket dat neat út. Sy wolle net mei harren, kasteleazen, 

yn oanrekking komme.

“En doe waarden de shudra’s lilk,” giet Rajesh fierder. “No is 

it wetter fersmoarge, seinen se, en doe ha wy fochten.”

Do bist ynelkoar slein, silst bedoele, tinkt Dipika. Har broer 

hat de wurden amper útsprutsen of der ûntstiet alwer ops-

kuor, diskear ûnder de tahearders. In plysjeman kringt him 

tusken de doarpsbewenners troch nei foaren en komt op Ra-

jesh ôf. “Meikomme!” 

Hy pakt him by de earm en se ferdwine, in kleiende ama en 

aja achterlittend.

In dei letter is hy noch net werom. As Dipika út har wurk 

komt, giet se yn it hoekje fan harren húske sitten dat se ynr-

jochte hawwe foar de goadinne Mariamman. Om’t Dalits net 

yn de timpel fan it doarp komme meie, hawwe sy harren ei-

gen hûsalter mei ferskillende ôfbyldingen. Ien is har favoryt, 

dy mei de gouden strielekrâns om de holle fan de goadinne. 

Dipika stoarret nei it freonlike gesicht. Gewoanwei wurdt se 

dêr kalm fan, mar diskear bliuwt har hert ûnrêstich slaan.

Dipika leit har hannen tsjinelkoar oan en bûcht har holle. 

“Mariamman, help ús, beskerm Rajesh!”
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In pear dagen letter is har broer der wer, sûnder ferbân, mar 

mei oeral koarsten en blauwe plakken. Hy seit neat, mar yt en 

drinkt as hat er dagen neat hân. Dêrnei giet er op syk nei nij 

wurk.

Mar gjinien wol him oannimme, as wit elkenien dat er in 

pear dagen gefangen sitten hat. Syn heechswangere frou is 

poer, en der is ek gjin ekstra jild mear foar ama.

Bang wachtet Dipika ôf. Moat har lytse broerke no wurkje? 

Of Ananth en Saraswathi allebeide? Se hie safolle hoop hân 

dat sy langer nei skoalle koenen…
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BREIDSSKAT

“Do bist achttjin wurden, Dipika, en de moanne Thai 

komt deroan.” 

Ama sit yn ’e hoksen by it stiennen fjoerplak en leit 

wat fan it hout dat Dipika en aja byelkoar socht hawwe op it 

fjoer. Yn de iene panne prottelet de rys, yn de oare siede de to-

maten. In eintsje fierderop stiet harren ko loom wjerkôgjend 

nei harren te stoarjen. 

Dipika sjocht op. In hiel jier hat ama it net oer trouwen hân. 

En no…

Ama giet rjochtop stean en triuwt har hannen tsjin har ûn-

derrêch. Se sjogge elkoar oan. Ama sjocht der wurch en âld 

út, tinkt Dipika. En miskien is dat de reden dat se dermei yn-

stimt om kennis te meitsjen mei Subramani, in jonge út in oar 

doarp dy’t yn de carwash wurket. 

Hy komt op besite mei syn âlders, en ama en aja hawwe 

o sa harren bêst dien op it iten. Op har moaist klaaid stiet 

Dipika de âlders op te wachtsjen foar it rituele wolkom, mei 

in skaal farsk plukte blommen en twa komkes: ien mei san-

delhoutpoeier en ien mei fermiljoenpoeier. Se stekt har finger 

earst yn de fermiljoen en makket dêrmei in reade stip op de 

foarholle fan de heit en dêrnei docht se itselde mei it lekker 

rûkende sandelhoutpoeier. Dêrnei jout se de mem en har soan 

itselde earbewiis.

Se hawwe stuollen liend foar Subramani en syn âlders. Sels 

geane se op it stoepke foar it hûs sitten. 
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Subramani sjocht har net oan, hy hâldt syn blik kontinu op 

de oanstampte grûn ûnder harren fuotten. Syn hannen binne 

smoarch, syn neils hawwe swarte rânen. Syn swarte hier hin-

get, krekt as syn skouders, treurich nei ûnderen. Dipika kin 

neat oan dy jonge betinke wat har befalt.

Undertusken prate de folwoeksenen oer har breidsskat. Ama 

sommet op wat se har dochter meijaan kin. It leafst wol Dipi-

ka it útroppe: “Nee! Ik wol dy jonge net! Ik wol net trouwe!” 

It slagget har om al dat nee-nee-nee binnen te hâlden. Pas as 

se ôfskied nommen hawwe en de besikers fuort binne, barst 

se los. 

“Dizze jonge hoech ik net. As jim tinke dat dit goed foar my 

is, dan… dan…” …hingje ik mysels op. Se skrikt sels fan de wur-

den dy’t se útsprekke wollen hie en slokt se gau yn. “Nee, ik 

doch it net!” seit se yn plak dêrfan.

Ama begjint te jammerjen. “Wat moat ik toch mei dy? Wê-

roan ha ik dit fertsjinne? Ik kin dy net safolle meijaan as 

breidsskat en dizze minsken woenen dat wol akseptearje. Wêr 

fyn ik oait in man foar dy?”

En aja seit, wibeljend mei har holle: “It grutbringen fan in 

famke is as wetter jaan oan de tún fan de buorman.” 

It is in âld sechje, Dipika ken it wol. Alders hawwe leaver in 

jonge, dan krijst der in dochter by dy’t jild en spullen foar it 

húshâlden meibringt. In famke kostet allinnich mar jild. 

“Ik gean gewoan troch mei wurkjen,” seit se tsjin ama en aja, 

en dêrnei rint se by harren wei. Se moat even allinnich wêze.

Se wit dat ama mar in bytsje jild sparje kin foar har breids-

skat. Se hawwe it krekt rêden, de perioade dat Rajesh nei be-

middeling fan SAVE in oplieding ta elektrisien dien hat. Dat 

wie foar Dipika in reden om har rêstich te hâlden op it wurk, 

gjin klacht kaam mear oer har lippen.

Dêrnei hat Rajesh gelokkich nij wurk krigen. En ûndertus-

ken is er heit wurden. Fan in jonkje. Se wie bliid foar Rajesh 

en syn frou.
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Wol sy trouwe? Soe der ergens in jonge bestean mei wa’t se 

dat wol wol? Wêrom is sy oars?

Dipika tinkt oan de troude fammen yn it doarp. Guon fan 

harren binne krekt tweintich en hawwe al trije bern. En de 

dreamen dy’t se oait hienen doe’t se noch op skoalle sieten, 

binne ferflein. Je hawwe gjin dreamen mear as je altyd dwaan 

moatte wat je man en je skoanâlders je opdrage.

Se sjocht it oan de frou fan Rajesh: dy hat har eigen húske, 

mar fierder hat se neat yn te bringen. Harren baby giet alle 

dagen mei nei har wurk, in lyts naaiatelier dat foar de Yndi-

aaske merk ûnderguod makket. Ja, ek sy moat soargje foar 

ekstra ynkomsten.

Dipika skopt in stien fuort. Is dat har takomst? Trouwe, bern 

krije, trochgean mei wurkjen op it fabryk om’t der oars te 

min jild binnenkomt en letter har bern út te wurkjen stjoere, 

om’t der te min jild is om fan te libjen? Want wat is dat foar 

lean as je der net fan libje kinne? Se lijt en se wol net dat har 

bern lije. As sy oait in dochter krijt, moat dy in better libben 

hawwe.

Al rinnend is Dipika by de wetterpomp oankommen dêr’t 

de measte minsken út harren doarp wetter helje. Se makket 

in komke fan har hannen, dêr’t se wetter yn rinne lit. Mar 

wêrom soe sy in bern wolle? Sadat dat letter har ynkommen 

oanfolje kin?

En wêrom soe sy it sels net better krije kinne?! 

Oare froulju kinne dit akseptearje, sy net, sy wol wat oars 

yn it libben!

Opnij sjocht se Dala Lekshmi foar har, de learares dy’t har 

mei swaaiende fûsten fertelde dat sy fan wearde is. Mar wê-

rom fertsjinnet sy minder as in man foar itselde wurk? Alle 

minsken hawwe rjochten: froulju, Dalits, de kaste boppe har-

ren, de kaste dêrboppe, elkenien!

Dipika rint nei de râne fan it doarp en rjochtet har blik op 

de heuvels yn ’e fierte. Ynienen liket it oft Teenmori neist har 
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stiet. Se mist har noch altyd, alle dagen docht it sear, mar no 

is se even hiel tichtby. 

Teenmori glimket nei har. En it is krekt as seit se: “Moai sa, 

fiel mar datst lilk bist, it sil dy sterker meitsje. En ik sil dy 

helpe.” 

In hiel skoft bliuwt Dipika stean, pas as har mage begjint te 

ratteljen, giet se werom nei hûs. 

Ama sjocht har oan en wibelet mei har holle. “Hoe kom ik 

toch oan sokke opstannige bern?” 

“Se komt foar harsels op.” Wat aja seit, hie Dipika net fer-

wachte. “En dat is net ferkeard,” lit aja der noch op folgje. 

Dipika sjocht fan ama nei aja. Sjocht se in sprankje gruts-

kens yn de blik fan aja as dy nei har beppesizzer sjocht?

Mar ama is it net mei aja iens. “In dochter moat dwaan 

wat har opdroegen wurdt. Wêrom soe Dipika rjocht hawwe 

op mear?”
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Jennifer

Poehee, dy breidsskat! Wat fine jim dêrfan? Yn sommige kultueren is 

dat hiel normaal, dat wit ik bêst, mar dêr kin ik dus net by. 

De famkes moatte betelje, de jonges net! Mar ja, it is in hiele 

oare kultuer yn dat fiere Yndia. Der binne trouwens mear kultu-

eren dêr’t dat hiel gewoan is. Wa bin ik dan om dêr in miening 

oer te hawwen? Lit my it sa sizze: ik bin bliid dat ik yn Nederlân 

wenje. En net allinnich om dy reden.

Dy breidsskat wie trouwens ek in reden foar Teenmori en Di-

pika om yn de spinnerij oan it wurk te gean. It grutste part fan 

harren lean soenen se nei trije jier útbetelle krije en dat koenen 

se dan brûke foar harren breidsskat. Gjinien fan beiden hat wat 

fan dat jild sjoen.

Ik begryp dan wol dat âlders blider binne mei in jonge as mei in 

famke. Yn Yndia wurdt dan ek faker abortus útfierd op in famke. 

Dipika hat dêr neat oer sein, mar har broer Rajesh wie al trije jier 

troud op it momint dat syn âldste bern berne waard… In jonkje. 

Dat jout te tinken. Miskien. Mar dat wit ik dus net. Dat meitsje ik 

der sels fan. 

Mar goed, dy breidsskat is offisjeel ôfskaft, krekt as it kastesys-

teem. Mar de praktyk is oars, seker op it plattelân, dêr’t de minsken 

noch altyd fêsthâlde wolle oan tradysjes. It wurk dat je dogge, wurdt 

ek bepaald troch de groep dêr’t je by hearre, dus de kaste dêr’t dyn 

widze stiet. Dyn libben leit fêst. Elkenien rekkenet derop datsto 

dochst wat der fan dy ferwachte wurdt. Dat is al hiel lang sa en 

dat kinne in pear wetten blykber net samar feroarje. Heftich hear.  
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SJOCH IK DY NOCH? 

Minsken komme fan alle kanten tastreamen, op brom-

mers, riksja’s, yn lytse iepen frachtweintsjes dêr’t hie-

le famyljes yn sitte, of gewoan rinnend. Opnij wurdt 

it jierlikse festival holden en diskear kin Dipika dêr twa hiele 

dagen fan genietsje. En dat sil se dwaan!

Fleurich rint se mei Rajesh, syn frou, Ananth en Saraswathi 

mei. Ama is by aja bleaun, dy’t wat heal is. 

Oeral steane karren mei iten en drinken: kokoswetter, sû-

kerreidsop, iisko’s, fruchten, hin. Der rinne jonge manlju om 

mei ballonnen foar de bern en sieraden foar de froulju. It 

reuzerêd draait it iene rûntsje nei it oare, der binne bisten 

dy’t harren keunstkes fertoane en fan ferskillende kanten 

klinkt muzyk. As it jûn wurdt, sille der mear optredens wêze. 

No giet it der foaral om elkoar te moetsjen en by te praten. 

Oeral steane of sitte minsken yn it skaad fan in beam of ûn-

der in seildoek.

Gelokkich witte al har freondinnen wêr’t se elkoar treffe 

kinne. Rajesh is hjir mei in ekstra doel: oare fakbûnsminsken 

tsjinkomme. Se komme hjir byelkoar om ûnopfallend ynfor-

maasje útwikselje te kinnen. Dêrneist wolle se mei famkes, 

froulju en manlju prate dy’t problemen hawwe op harren 

wurk. De minsken fan SAVE sille hjir fêst ek wêze, om te 

lústerjen nei ferhalen oer misstannen yn de fabriken.

Al gau sjogge se de minsken mei wa’t Rajesh ôfpraat hat: 

mannen mei in lange broek en in oerhimd mei koarte mou-
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wen oan en in pear froulju yn kleurrike sari’s. Se begroetsje 

elkoar hertlik.

Der is in jonge man by dy’t Dipika daliks opfalt. Wylst Anan-

th fêst op syk giet nei syn freonen, bliuwt sy stean om lan-

ger nei him sjen te kinnen. Hy hat in felle, montere blik, syn 

koarte swarte hier glimt, hy draacht in wyt oerhimd mei 

koarte mouwen op in okergiele broek en hippe swart-wite 

skuon. Gjin chappals, mar tichte skuon! As er praat, fleane syn 

earms as fûgeltsjes troch de loft. En by elke sin feroaret syn 

gesichtsútdrukking.

Se negearret Saraswathi dy’t oan har earm lûkt om har mei 

te krijen. Dipika wol har blik net fan dy jonge ôfhelje. Hy hat 

wat… Fassinearre bliuwt se op in ôfstantsje nei him stean te 

sjen. Wat makket him sa oars? Syn glim, dy’t syn gesicht aar-

dich en oantreklik makket? It respekt en it geduld wêrmei’t er 

nei de oaren lústeret? De felheid as er sels oan it wurd is? Wêr 

ken Rajesh him fan?

Saraswathi hat har nocht. “Dipika, komst? Oars gean ik al-

linnich hear!”

Dat binne wurden dêr’t har suske alles mei foarelkoar krijt. 

Sy mei net allinnich op stap, Dipika moat mei har mei, mar se 

wol hjir graach bliuwe.

Presys op dat momint draait Rajesh him om en sjocht er syn 

suskes. “Binne jim der noch?” Hy slacht syn earms om harren 

skouders en triuwt se nei foaren, nei de rûnte fan minsken 

mei wa’t er stie te praten. “Myn suskes!” seit er grutsk.

“Vannakam.” Dipika groetet elkenien wylst se har hânpal-

men tsjinelkoar oan leit en har holle bûcht. As lêste begroetet 

se de jonge mei de skuon. 

“Kalai vannakam,” seit er, “goeiemoarn, ik bin Kumar.”

Hy fertelt har syn namme! No sjocht Dipika op en se moetet 

syn donkere eagen, dy’t freonlik nei har laitsje. Se glimket. No 

kin se him har namme fertelle.

“Ik bin Dipika.”
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“Hoe seist?”

Hy bûcht him wat foaroer om har better ferstean te kinnen. 

Har noas fangt in lichte sandelhoutgeur op. Se moat har nam-

me herhelje en, stomkop dy’t se is, se fielt dat har wangen 

waarm wurde. Wêrom is se no ynienen ferlegen? 

As hy al wat fan har ûnnoazelheid fynt, lit er dat net blike. 

Mar gelokkich hat se har moaiste klean oan! Se draacht it 

goudkleurige kettinkje en de earbellen dy’t Teenmori fan aja 

krigen hat doe’t se sechstjin waard. Dy binne no fan har.

“Dyn suske wurdt ûngeduldich, leau ik,” seit Kumar laitsj-

end. “Sjoch ik dy noch? Wy moatte no earst saken dwaan.”

Kumar! Dy namme sjongt troch har hinne as se úteinlik mei 

Saraswathi oer it festivalterrein rint, op wei nei harren freon-

dinnen. Se hat it gefoel dat har fuotten amper de grûn reitsje. 

Sjoch ik dy noch? Syn wurden, syn eagen, syn glim, syn skuon, 

wat in bysûndere jonge!

Se rint mei har suske mei nei in groep freondinnen. Dêr kin 

se har gerêst achterlitte. Dêrnei giet se op syk nei it sûkerreid-

kreamke, dêr’t se Indira wit te finen. Bliid falle se elkoar yn ’e 

earms. 

Letter op ’e dei giet se op syk nei Kavitha. En fansels treft se 

Ranjitha en har oare freondinnen út it doarp. Mar se hat har 

oandacht der net echt by, in jongeman mei glimmend hier, 

in okergiele broek en swart-wite skuon follet har gedachten. 

Hieltyd glydt har blik sykjend oer de minskemassa, mar se 

sjocht him of Rajesh nergens.

Dy jûns, as har fuotten dûnsje op de maat fan de muzyk, 

fielt se har al mar ûngedueriger wurden. Sjoch ik dy noch, frege 

er. Har hert skreaut: ja! Mar hoe? Wêr? Wannear?

De oare moarns is Dipika al hiel betiid wekker. Se rôlet har 

matsje op, sjit har chappals oan en draaft nei it húske fan har 

broer. “Rajesh! Rajesh! Bist al wekker?”

Sliepperich komt har broer nei bûten. “No wol. Wat is der-

oan? Is der wat mei ama?”
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“Nee, mei ama is alles goed.” Dipika bûcht fol skuldgefoel 

har holle. Se hie earst neitinke moatten, yn plak fan as in hin 

sûnder kop hjirhinne te rinnen. 

“Wat is der dan?”

“Rajesh, wa is hy? Wêr kenst him fan? Wolsto regelje dat ik 

mei him prate kin?”

“Wa?” Rajesh wriuwt yn syn eagen. “Wêr hast it oer?”

Dipika suchtet djip oer safolle ûnbegryp. Mar se krijt har 

antwurd.

“Kumar is ien fan de minsken fan de fakorganisaasje yn Ban-

galore,” fertelt Rajesh. “En se binne hjir om dingen te bepraten 

en ûnderfiningen út te wikseljen mei ús fakbûn.”

“Tinkst dat hy wat tiid oerhat?” Dipika sjocht him hoopfol 

oan. Har fraach is net netsjes, mar se moat him stelle. “Kinsto 

my by him bringe?”

Einliks krijt Rajesh it yn ’e gaten. Hy glimket. “Ik begryp it.” 

Dan freget er: “Wit ama datsto hjir bist?” 

“Nee, mar asjeblyft, it is genôch as do en ik dit witte.”

Se wit sels net wêr’t se it lef wei hellet om tsjin alle om-

gongsfoarmen yn te gean. Se wit mar ien ding: se moat him 

sjen. Hy sei dochs ek: sjoch ik dy noch?

In oere letter binne se opnij mei syn fiven ûnderweis nei 

it festival en Rajesh bliuwt by Dipika as se mei Kumar praat. 

Mar dat kin har neat skele, se wol him kennen leare, oft Ra-

jesh dêr no wol of net by is.

“Ik wenje yn Bangalore,” fertelt er, “en ik wurkje yn de ICT. 

Ik koe oant myn achttjinde nei skoalle, dêrnei ha ik yn in fa-

bryk foar elektryske apparaten wurke. It wurk wie swier en 

wy makken lange dagen. Fia de fakorganisaasje ha ik in op-

lieding dwaan kinnen. Myn libben is no folle better, it wurk 

is goed en ik fertsjinje mear. Mei in pear oare wurknimmers 

wenje ik yn in appartemint flak by myn wurk. Myn âlders en 

myn sus Shantha wenje ek yn Bangalore.” 

“Hoe âld is sy? Is se troud?”
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“Se is tweintich en nee, se fynt harsels te jong om te trou-

wen.”

Dat kin dus ek, tinkt Dipika. Se doart net te freegjen oft hy 

troud is.

As er fertelt, ferdwynt alles om harren hinne: de omdangel-

jende minsken, de muzikanten, sels Rajesh ferjit se. As binne 

allinnich sy twaen hjir. 

“En do?” No wol Kumar alles fan har witte. “Yn watfoar 

doarp wennesto, Dipika? En wêr wurkest?”

Om’t er fol ynteresse lústeret, fertelt se mear as dat se oait 

ferwachte hie te fertellen oan ien dy’t se noch mar in dei ken. 

Noch net iens in dei. In man, dy’t by in hegere kaste heart, al 

kin se him net goed pleatse. Mar syn gesicht strielet safolle 

begryp en waarmte út, dat se net ophâldt mei praten.

“En jim hawwe fertriet om Teenmori,” seit er op in bepaald 

momint. Dat wit er al fan har.

“En wy binne lilk!” Automatysk rôlet Dipika har fûsten op. 

“It is sa ûnearlik!” 

Kumar knikt, syn gesicht stiet earnstich. “Dêrom set ik my 

yn foar de fakorganisaasje.”

Op dat momint moatte se harren gesprek ôfbrekke: der bin-

ne nije minsken oankommen mei wa’t Rajesh en Kumar prate 

wolle. Mar hy belooft dat se elkoar oan ’e ein fan ’e dei even 

sjen kinne, foar’t er weromgiet nei Bangalore. En nei’t Dipika 

him útlein hat wêr’t er har fine kin, siket se har freondinnen 

op.

Kumar hâldt syn wurd. Diskear is er allinnich. Sûnder him 

drok te meitsjen oer de fraach oft dat wol of net sa heart, rint 

se mei him mei oer it terrein, neisjoen troch har freondin-

nen. Hy keapet in iisko foar har en se steane stil by in muzi-

kant. Nettsjinsteande de ferskillen tusken harren fielt Dipika 

har mear en mear op har gemak en it praten giet fansels. As 

se sjocht dat de sinne op it punt stiet om achter de heuvels 

te ferdwinen, wit se dat se werom moat nei har famylje. Se 
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bliuwt stokstiif stean. It besef dat se him no noait mear sjen 

sil, slacht yn as de wjerljocht.

“Dat hoecht net: noait mear.” Kumar laket nei har. Riedt er 

har gedachten? “As wy elkoar sjen wolle,” giet er fierder, “dan 

regelje ik dat.”

Fansels kin se dy moeting net foar har hâlde. De oare deis fer-

telt se alles oan har freondinne. 

“En hoe moatst no kontakt mei him hâlde?” freget Basanthi 

noch fluch foar’t se achter har naaimasine sitten giet.

“Fia Rajesh,” antwurdet Dipika.

Mar ûnferwachts docht him in oare oplossing foar. Ien fan 

de froulju, Tarulata, hat in telefoan. Se biedt oan dat Kumar 

Dipika no en dan belje mei, oan ’e ein fan in wurkdei. 

Yn ien fan dy telefoangesprekken seit Kumar: “Ik ha famylje 

yn Tirupur. Soms gean ik by harren op besite. Dipika, wannear 

is dyn frije snein? Kinst dan nei de stêd komme? Dan kinne wy 

elkoar sjen.”

Hoelang kin wachtsjen duorje? Ungeduldich telt Dipika de 

dagen. 

Einliks is it safier. Kumar hellet har op fan de bushalte. Hy be-

tellet sels har bus. Tegearre sitte se ûnwennich op de bank yn it 

húske fan syn omke en tante, mar as se dêrnei lâns de rivier te 

kuierjen geane, fine se wer de toan fan it festival. Dipika strof-

felet oer har wurden, safolle praat se. Se drinke sitroentee en 

ite in broadsje yn in lyts ythúske. Ek dat is bysûnder! Dipika 

sjocht nei him op en tinkt: dizze jonge sjocht my, hy lústeret 

nei my! 

As hy fertelt, hinget se oan syn lippen. Hy hat it oer syn âl-

ders en sus, oer syn wurk, oer syn idealen. En begearich sûget 

se alles op.

Ama hat gjin tastimming jûn, al hat Rajesh syn bêst dien om 

har derfan te oertsjûgjen dat Kumar in goeie jonge is. 

“Wol hy mei har trouwe?” frege ama. 
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Want Kumar is net troud, al is er trijentweintich. Dat kin 

dus ek, tinkt Dipika foar de twadde kear. 

As Rajesh ama it antwurd skuldich bliuwe moat, suchtet 

ama hiel djip. “Dipika docht toch wat se dwaan wol.” 

Dus moetsje se elkoar. Want it bliuwt net by dy iene snein. 

Kumar komt sa faak as Dipika frij krije kin. Dan sjogge se el-

koar. In dei lang. It gebeurt geregeld en it is altyd fierste koart. 

Mar se binne in pear oeren tegearre. En de tiid dêrnei kin se 

achter har naaimasine dêroan weromtinke, dan spilet yn har 

holle de film fan harren moeting en harren gesprekken him 

hieltyd wer ôf. It oantinken dêroan jout glâns oan it alledeiske 

fabrykslibben.

Kumar hat it oer dingen dêr’t Dipika noait sels by stilstien 

hat. Allegear stof om oer nei te tinken! Syn ideeën oer hoe’t de 

wrâld wêze moatte soe: dat is nij foar har. No ja, net hielen-

dal, se werkent der wat fan de wurden fan har learares Dala 

Lekshmi yn. En ja: hy hat gelyk! 

Achter har naaimasine betinkt se wat se him allegear 

antwurdzje kin, al moat se dêrmei wachtsje oant de folgjende 

ôfspraak.  

En dan prate se en prate se, alle kearen wer, oant it momint 

dat harren lippen elkoar fine. Dan binne der gjin wurden mear 

noadich. Oant der wer wat yn ’e holle fan Kumar sit dat er út-

sprekke moat of Dipika ergens oan tinkt dat se mei him diele 

wol. 

It binne dagen dêr’t se lang op tarre moat, dy’t se koesteret, 

dy’t har opbloeie litte. Elk ôfskied is swier en it wurdt allin-

nich mar swierder as de wiken en moannen foarbygeane. 

It fielt as in wûnder. Sa ûnferwachts en totaal oars as wat 

sy altyd tocht oer hoe’t har libben ferrinne soe. Soms kin se it 

hast net leauwe. En dan…

“Wêrom komst net mei nei Bangalore?” stelt Kumar op in 

dei foar, as it ôfskied wer swier is. “Dêr binne ek tekstylfabri-

ken.”
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Mei in skok rjochtet Dipika har rêch. Dit gebeurt net echt! 

Se sjocht him oan. Mient er dat? 

“M-mei nei Bangalore?” stammeret se.

Har hert rekket op ’e rin, har gedachten geane der yn in 

sprintsje achteroan. 

Mar nee… Dat giet te fier, dat kin hy net freegje, dat is ûn-

mooglik…

Se mei har famylje dochs net yn ’e steek litte?! Soks kin se 

ommers net samar dwaan?    
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DIT NET! HELP!

“Do dêr, hjir komme en gau!”

Dipika skrikt op. Wat is der oan ’e hân? Ien fan de 

supervisors stiet foar har, de man mei de tinne lip-

pen en de kâlde eagen, dejinge dy’t nei de snor it faakst neist 

har stiet. Hiel ticht neist har. Om te kontrolearjen oft sy har 

wurk goed docht. 

No stiet er by de yngong nei de fabrykshal. 

“De pauze is foarby. Ik moat nei myn naaimasine.” Dipika 

sjocht him net oan, se wol tagelyk mei de oare froulju trochr-

inne, it fabryk yn. 

Mar hy hâldt har tsjin troch lyk foar har stean te gean. “Bru-

taal kring! Meikomme as dy dat frege wurdt!”

“Wêrom?” 

“Der binne fouten makke.” Hy bûcht him foaroer en himet 

yn har ear: “Wie dyn wurk mar like perfekt as dyn boarsten.”

It stiet Dipika net by dat se fouten makke hat. Mar miskien 

wurdt se ta ferantwurding roppen foar de fouten fan oaren. 

En dêr hat se gjin sin oan. Se docht in stap fansiden, mar dat 

docht hy ek. Se kin net by him lâns en hy stiet te ticht by har. 

Se rûkt syn stjonkende azem en fielt ynienen syn hân op har 

bil.

As se besiket by him lâns te glûpen, grypt er har stevich 

by har boppe-earm beet. Syn holle bûcht er foaroer. “Dus do 

wolst dyn jild?” 

Se hat te min lean krigen foar de oeroeren dy’t se de ôfrûne 
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perioade wurke hat. En net allinnich sy. Mar der wienen mar 

in pear dy’t dêrom doarsten te freegjen, en dêr wie sy ien fan. 

“Dêr moatst wol wat foar dwaan!” blaast er yn har ear, as 

giet hy oer har lean. “Ast begrypst wat ik bedoel.”

De hân knypt om har boppe-earm en lûkt har mei. “Kont-

rôle,” seit er lûdop tsjin har, of miskien tsjin de froulju dy’t 

lâns harren de hal yn glûpe. Net ien sjocht op of seit wat. 

Allegear geane se hurd nei harren plak om de opdracht dy’t 

harren oplein is, helje te kinnen. Elke ôflieding betsjut dat der 

dingen net ôfkomme. Dat Dipika no meikomme moat mei de 

supervisor betsjut dat har wurk net ôfkomt.

De klean dy’t it lêst ôfmakke binne, hingje oan rekken yn in 

aparte romte en dy moatte kontrolearre wurde troch ien fan 

de helpers. En dêrnei opteard en ynpakt. Mar de helpers binne 

der net. Se binne allinnich, de man en sy.

De supervisor docht de doar achter him ticht, grypt samar 

in shirt fan in rek en hâldt dat ûnder Dipika har noas. 

“Do fertsjinnest it net iens om troch in man lykas ik oan-

sjoen te wurden.” 

Dy fint is gek! Dit is gjin kontrôle, der is neat mis mei dat 

shirt. It is him om hár te dwaan! De supervisor smyt it shirt 

op ’e grûn en triuwt har tsjin ’e muorre. Dan leit er syn han-

nen op har boppeliif. “Mar dy boarsten fan dy…” 

No sjit de panyk troch har hinne. “Nee! Nee! Net dwaan!” 

Dipika begjint te skreauwen. “Help!”

Wêr binne dy helpers?

De supervisor leit syn hân op har mûle en syn oare hân be-

siket ûnder har blûske te kommen. Hy triuwt syn lichem tsjin 

dat fan har, wêrtroch’t se klem sit tusken de muorre en him. 

“Do meist bliid wêze dat ik wat mei dy wol…” himet er.

Au, it docht sear. Dipika besiket út alle macht om har los te 

wrotten, mar der sit sa’n enoarme kracht yn dat triuwen fan 

him… 

“Rêstich mar, der sil dy neat oerkomme.” Syn eagen binne te 
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ticht by dy fan har. “En ast dochst wat ik sis, soargje ik datsto 

dyn jild krijst.”

Hy helle syn hân fan har mûle en leit dy wer op har boarst, 

mar no hat Dipika lucht om te razen. En dat docht se op folle 

kracht. Gau dekt er har mûle opnij ôf. Mei de oare earm besi-

ket er har tsjin de muorre oan yn betwang te hâlden.

Dipika wringt har yn alle bochten. Unferwachts fielt se net 

mear syn hân op har mûle mar wat wietichs. En mei syn hân 

grypt er yn har krús. 

Néé! Dit net! Help! Dit wol se net! Teenmori! Sy net! Der 

mei net gebeure wat Teenmori oerkommen is! Wêr’t se it wei 

hellet, wit se net, mar mei safolle mooglik kracht stjit Dipika 

har knibbel omheech. Dat wie in goeien, hy krimpt kjirmjend 

ynelkoar.

No kin se har losmeitsje. Mar hy komt alwer oerein en grypt 

har beet. It liket as binne syn hannen oeral. En se wit wêr’t dy 

hannen nei op syk binne. En se wit wat er noch mear wol. Hy 

docht no syn bêst om har yn de rjochting fan de lange tafel te 

triuwen. De ferwyldere blik yn syn eagen skroeit har liif, mar 

wakkeret ek it fjoer yn har oan. 

NEE! DIT NET! TEENMORI!!!

Yn in flits sjocht se harren beiden op ’e grûn yn it kantoarke 

fan de spinnerij sitten, sy mei har earms om it bewusteleaze 

lichem fan har sus. Dat jout har oerkracht. Hoe’t se it foa-

relkoar krige, wit se achterôf net mear, mar se is as in wyld 

begûn te slaan en te skoppen en te traapjen. Se hat sels ergens 

yn biten. 

Ynienen is se los. Se fljocht nei bûten en sûnder der in tel 

oer nei te tinken stampt se nei it kantoar fan de baas. 

Diskear groetet se net fatsoenlik.

Diskear docht se mear as twa stappen. 

Al pratend rint se troch oant flak foar it buro. Oerrompele 

heart de baas har oan, mar gebiedt dan: “Stop! Hâld dy stil! 

Dit gebeurt net by my yn it fabryk. Do betinkst mar wat. Dat 
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binne dyn oerspande gedachten en as hy dy straffe wol… Dyn 

gedrach stiet him seker net oan.”

“Dit gebeurt wol! Hy hat it rjocht net! Alle supervisors dog-

ge it, se reitsje ús oan wylst dat net mei! Freegje it mar oan de 

oare froulju!”

“Wat in ûnsin! Do silst it sels wol wollen hawwe! Alles wat 

de supervisors dogge, is soargje dat jim trochwurkje.”

“Wy wurkje foar it jild en as wy dat op ’e tiid krije, dan dog-

ge wy ús bêst, dêr hawwe wy dy supervisors net by noadich. 

Mar dat jild krije wy net altyd, wylst wy rjocht hawwe op ús 

lean en rjocht hawwe op in goede behanneling!”

“Sjoch datst fuortkomst! Do hast gjin rjochten, do hast allin-

nich mar plichten!” 

“Wy hawwe wol rjochten! Dat is in feit! Wy hawwe wol 

rjochten!”

De baas giet stean en komt achter syn buro wei. “Do bist 

ûntslein!” Hy triuwt har nei de doar. “Ik wol dy hjir net mear 

sjen!” 

Ien fan de oare supervisors is yntusken oanrinnen kommen 

en de beide mannen nimme har elk by in earm. Mei Dipika 

tusken harren yn geane se nei bûten en se triuwe har de fa-

brykspoarte út. “Ophoepelje! En weagje it net om werom te 

kommen!”

Dipika trillet oer har hiele lea en har hert kloppet fierste 

hurd. Aansten barst se útelkoar… Yn it skaad fan in strûk lit 

se har yn ’e hoksen sakje en slacht har hannen foar it gesicht. 

Mar neat hâldt de triennen tsjin, se drippe op ’e grûn en de 

drûge ierde nimt har triennen op as oft it moesonseizoen net 

krekt west hat.

Stadichoan wurdt se rêstich, har sykheljen wurdt normaal 

en har triennen drûgje op. Wat no?

Se moat Basanthi fertelle wat der gebeurd is. Se moat op Tar-

ulata mei har telefoan wachtsje. Dan kin se Kumar belje. Mar 

dan? Wat moat se? Har lêste lean krijt se no net mear, en in 
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oare baan? Krijt se oait noch oar wurk? Soe SAVE har nochris 

helpe wolle? En hoe kin se mei dit nijs thúskomme?

De iene oere nei de oare bliuwt se sa sitten te pikerjen, mar 

úteinlik is de wurkdei foarby. En dan wit se wat se dwaan 

moat. De doar fan it fabryk giet iepen en de froulju streame 

nei bûten. In bytsje achterôf, bûten it sicht fan it fabryk sels, 

wachtet Dipika harren op. “Basanthi! Tarulata!” 

In hiele groep froulju komt om har hinne stean om har fer-

haal oan te hearren. Hjir is gjin twivel oft it wier is wat se 

fertelt, it is ommers wat se allegear geregeld meimeitsje.

Se mei de telefoan fan Tarulata brûke om Kumar te beljen. 

Gelokkich krijt se him daliks oan ’e telefoan en mei nije trien-

nen yn ’e eagen fertelt se it ferhaal.

“Helje my asjeblyft op!” smeket se.

“Och Dipika! Dit is ferskriklik!” Se heart de skrik yn syn stim. 

Mar hy skerpet him op. “Moatst hearre, ik nim de nachttrein, 

dy komt moarnier betiid yn Tirupur oan.” 

Dipika sjocht nei Basanthi dy’t har mei hânbewegingen wat 

dúdlik meitsje wol. 

“Ik kin by Basanthi sliepe fannacht,” seit se. “Ik sil op ’e tiid 

op it stasjon wêze.”

De oare moarns ier en betiid triuwt Basanthi har behalve 

wat iten en drinken in stik stevich papier yn ’e hannen. 

“Hjir, dy is foar dy. Do bist dapper! It alderbêste tawinske en 

tink oan ús.”

Op it papier stiet in ôfbylding fan Ganesh, de god mei de 

oaljefanteholle. Dy god stiet altyd oan it begjin fan wat nijs en 

hy sil har beskermje op har reis. 
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Jennifer

O, wat mislik is dit! Wat in kloatsekken binne sommige manlju 

dochs! Wat in minachting foar de froulju dy’t it wurk dogge! En 

as dy fammen foar harsels opkomme, wurde se fuortstjoerd! 

Ungelikens en seksueel geweld komme oeral foar. Tsjin froulju, 

mar ek tsjin manlju. Offline…

…of online. Om even ticht by hûs te bliuwen. Asto in bleatfoto 

fan ien makke hast (woehoe, spannend…!) en dy wurdt trochst-

joerd, wat uteraard noait dyn bedoeling wie, en sa’t nochal wat 

jongeren yn Nederlân oerkomt… Is dat net likegoed seksueel 

geweld? Alles wat sûnder dyn ynstimming mei dy en dyn liif ge-

beurt, is seksueel geweld.

En ja, my kaam it ek oer. Fia de hackte webcam. En al hat 

Dipika de foto’s net trochstjoerd, se hat se makke en brûkt as 

sjantaazjemiddel, lilk en frustrearre as se wie.

Okee, hiel ferskillende situaasjes, mar ek seksueel geweld. 

Dochs?

Mar hee, wat fine jim? Mei in persoan oan it hacken slaan 

en in oar sjantearje mei in bleatfoto om reden fan wat harsels 

oerkaam is? Asto sels slachtoffer west hast fan seksueel geweld, 

meist dat dan dêrnei by in oar dwaan (allinnich in bytsje oars)? Ik 

kin it ek sa formulearje: as dy wat freesliks oerkomt, sa’t Dipika’s 

hiele libben freeslik wie, meisto dêrnei alles dwaan om… ja, hoe 

sil ik dat sizze… Om dy te wreken? Om elkenien witte te litten 

watfoar ûnrjocht der yn ’e wrâld bestiet?

Hilliget it doel de middels? 
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DAT KIN DUS EK

Yn Bangalore is alles oars en net allinnich om’t se Kumar 

faker sjocht. Dipika mei by syn âlders en sus Shantha 

wenje. Dy har namme betsjut frede en kalm nimt se de 

lieding oer Dipika har nije libben. Om’t Dipika mei lege han-

nen oansetten kaam, nimt Shantha har mei om toiletartikels 

en klean te keapjen. Foar it earst yn har libben poetst Dipika 

har tosken mei in toskboarstel, want se wennet no yn in grut-

te stêd. Yn harren hûs is in wc en se kin samar in dûs nimme 

as se dêr sin oan hat. Wat in geweldige lúkse! Se yt fan in 

board en sliept mei Shantha yn in aparte sliepkeamer en net, 

sa as by har thús, mei de hiele famylje yn de iennige keamer 

dy’t it húske ryk is. As se har eagen moarns iependocht, sjocht 

se de blauwe loft: harren hûs is healwei de ierde en de loft. Se 

wennet no yn in flat. 

En, hiel belangryk, Kumar syn âlders en Shantha sjogge net 

op har del, wêr’t se in treinreis lang wol bang foar west hie.

“Mar Dipika…” Syn mem hat krekt sa’n freonlike glimlaits as 

Kumar. “As myn soan fan dy hâldt, wa binne wy dan om oer 

dy te oardieljen?”

Dat kin dus ek. Dipika tinkt dat hieltyd wer.

Nee, dat sy in Dalit-famke is, spilet hjir net. It ferskil tusken 

minsken wurdt hjir mear bepaald troch it jild dat je fertsjinje 

en je besittingen. Hoewol… As se in skoftsje yn Bangalore wen-

net en faker bûten komt, sjocht se dat de smoarchste putsjes 

troch har soarte minsken dien wurde: ôffal opromje of wc’s sk-
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jinmeitsje. Dêr fertsjinje se mar in lyts bytsje mei. Mar Dipika 

wurdt sûnder mear akseptearre troch Kumar syn famylje. 

Kumar syn namme betsjut soan en salang’t er gjin eigen ge-

sin hat, leveret er alle moannen in part fan syn salaris by syn 

âlders yn. Hy fertsjinnet by it kompjûterbedriuw mear as ar-

beiders yn de kleanyndustry. Wat hy fertsjinnet, is no ek foar 

Dipika. Echt ryk binne se net, mar se kinne goed rûnkomme: 

der is genôch iten, se keapje klean en medisinen as se dat no-

adich hawwe, Kumar en Shantha koenen langer nei skoalle as 

Dipika en har broers en sussen, der stiet in kompjûter yn de 

wenkeamer en se hawwe allegear in telefoan. 

It leafst wol Dipika sa gau mooglik wurk sykje, mar Kumar 

wol dat se de tiid nimt om te wennen oan har nije libben. Dy 

earste dagen binne foaral fol mei ferwûndering, mar ek mei 

ûnrêst. Se sliept min, nettsjinsteande de ôfbylding fan Ganesh 

dy’t se fan Basanthi krigen hat. Alle nachten stoarret se nei 

syn oaljefanteholle.

“Dat komt troch dat matsje dêr’tst op sliepst,” seit Shantha 

besoarge. “Wy hawwe spitich genôch gjin bêd foar dy.”

“Nee, dat is it net,” seit Dipika. “Ik bin wend om op ’e grûn 

te sliepen.” 

Safolle minsken byelkoar, de drokte, it lawaai… Mar der is 

mear. Se makket har soargen oer ama en aja.

Kumar hat regele dat Rajesh berjocht krige dat it goed mei 

har giet, mar dochs dreamt se alle nachten fan aja. Dy giet dan 

op ’e grûn neist Dipika har matsje sitten, teart har fuotten 

ûnder har en sjocht glimkjend en mei har gesicht fol grutske 

rimpels nei har beppesizzer. 

“Hoe giet it mei jim?” freget Dipika har. “Hoe giet it mei 

ama? Hoe giet it mei Rajesh en syn frou en syn soantsje? Hoe 

giet it mei Ananth en Saraswathi? En hoe giet it mei de ko? 

Jout dy genôch molke? Jout it lân jim genôch griente?”

Mar se krijt gjin antwurd, gjin inkelde nacht seit aja wat 

tsjin har. Der is allinnich dy grutske glim.
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“Do moatst wenne oan alles hjir,” seit ek Shantha. “Aansten 

witst net better.”

Aansten? Wannear is dat? Wat gebeurt der letter? Soms dû-

zelet it har en langet se nei de wyn yn har hier en nei it sân 

tusken har teannen. Se hat no sels tichte skuon, fan Shantha 

krigen. Sneakers binne dat, wit se no. Se binne licht om te 

dragen en moai fan kleur, mar soms sjit se har âlde fertroude 

chappals oan.

Nije klean hat se ek en dy lykje op har âlde, mar se binne 

mear sa’t Shantha se draacht. In legging en in blûze mei krekt 

in oar model en in oar dessin as dat se wend is. 

“Folle mear westersk!” Shantha slacht har earms om Dipika 

hinne. “Sjochst der prachtich út!” 

Blykber is dat goed, westersk, wat dat ek mar betsjut. Mar 

nergens yn ’e buert groeie jasmynstrûken wêrfan’t se de blom-

kes yn har hier frisselje kin.

Shantha wurket op in skoalle en se nimt boeken foar Dipika 

mei. Yn it Hindi. Se prate hjir Ingelsk en Hindi, want se is net 

mear yn Tamil Nadu. En gek genôch ûntdekt Dipika wat in 

allemachtige honger se fan dy boeken krijt. In better wurd kin 

se net betinke. En se moat dochs wat te dwaan hawwe ûnder 

al dat wennen?

“Hast it no alwer út?” Shantha stiet alle kearen ferbaasd oer 

har lêstempo. 

“Hast noch in boek foar my?” freget Dipika. “It jout neat as 

it wat dreger is. En hast miskien in boek dêr’t je wat út leare 

kinne?”

Sa komt Shantha op it idee om Dipika Ingelsk te learen. Se 

is in iverige learling en se prate geregeld Ingelsk meielkoar. 

Dipika hakkelet wat ôf, yn lytse, simpele sintsjes, mar al gau 

giet it better.

Op in jûn seit Kumar laitsjend: “Ik bin der hast jaloersk op 

hoe goed jim twaen meielkoar opsjitte kinne!” 

Dipika slacht har eagen del. “Se is no myn sus,” seit se sacht. 
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“By har fiel ik myn ûnwennichheid minder.”

Hy nimt har hannen yn sines. “Misto dyn famylje?”

Dipika wibelet mei har holle. “Ja, mar doe’t ik by harren 

wenne, miste ik dy.”

Kumar komt sa faak mooglik. Se prate noch altyd in soad en 

hy leart har mear as dat Rajesh oait dwaan kinnen hat oer de 

kleanyndustry en minskerjochten.

Mar der komt altyd in momint dat se dat oan ’e kant sette 

en dan is it feest. Se ite en laitsje en prate en tútsje. Oer trou-

wen hawwe se it noait, al wit Dipika al lang dat se dat wolle 

soe: wol mei Kumar. Mar hjir yn Bangalore is alles oars. 

Tegearre mei Kumar giet se op syk nei wurk en se komt telâ-

ne yn in fabryk dy’t goed bekend stiet en dêr’t hiel wat ar-

beidsters lid binne fan de fakorganisaasje. Mei de fabryksbus 

wurdt se nei har wurk brocht, flak by harren flat is in halte.  

Hjir binne de pauzes sa lang as se hearre te wêzen, der stiet 

genôch wetter klear en wc-gebrûk wurdt net klokt. Hjir wurdt 

gjinien opsletten as der kontrôle komt en de airco blaast alle 

dagen like fûl. De bazen en supervisors hâlde harren oan de 

regels. Dipika wurket ‘mar’ sechstich oeren yn ’e wike en se 

hat alle wiken ien frije dei.

Mar wurk is wurk. Oere oan oere trapet Dipika it pedaal fan 

de naaimasine yn en dei oan dei giet de nulle op en del om 

har stikje fan de shirts, jassen, jurken en broeken te meitsjen.

In grut part fan har lean stjoert se mei help fan Kumar nei 

hûs. Mei syn telefoan bellet se op in ôfsprutsen momint nei 

ien yn it doarp dy’t in telefoan hat. Sa kin se mei Rajesh of mei 

ama belje. Aja wol noait mei har prate, mar salang’t Dipika 

wit dat se oan de oare kant fan de line stiet en meilústeret, 

wit se dat aja sûn is en kin se har ynbyldzje dat aja har beslis-

sing goedkart.

Ama net. Nee, ama is teloarsteld en se begrypt it net. En hoe 

faak Dipika it ek útleit, ama freget har hieltyd mar wer oft se 
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weromkomt. En alle kearen seit se: “Wêrom moat my dit alle-

gear oerkomme?”

As Dipika nei sa’n gesprek de ferbining ferbrekt en de tele-

foan weromjout oan Kumar, hat se de triennen yn ’e eagen.

“Och leave pop,” seit Kumar treastend, wylst er syn earms 

om har hinne slacht. Dan sjocht er op. “Witst wat?”

Hy jout oan dat se achter de kompjûter sitten gean moat en 

se sjocht op nei syn leave en montere gesicht.

“Wat?” Dipika faget in lêste trien fan har wang.

“Ik sil dy leare hoe’tst mei de kompjûter omgean kinst! Dat 

liedt wat ôf.”

Shantha is ek entûsjast: “Sa kinst dyn Ingelsk online oefen-

je!”

Dipika giet achter it toetseboerd sitten en ûnwennich leit se 

har hân op ’e mûs. 

Kumar begjint mei simpele dingen, mar al gau kin se mear. 

Hy krûpt har oan. “Do bist in goede learling.”

De wurkdagen yn it fabryk binne ientoanich en swier, mar 

Dipika genietet derfan dat se yn har kostbere frije tiid nije 

dingen leart. Wylst se seis dagen yn ’e wike de iene naad nei 

de oare stikt, oefenet se yn har holle de Ingelske wurdsjes 

en herhellet se de stappen dy’t se op de kompjûter dwaan 

moat by de ferskillende programma’s. Al mist se har famylje, 

yn Bangalore is har libben better. 
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HASHTAGS

“Witte jim wêr’t de klean dy’t jim sakrekt kocht 

hawwe, makke wurde?”

Dipika sit mei Shantha en twa fan har freon-

dinnen yn de wenkeamer fan harren flat. De fammen hawwe 

krekt te shoppen west en passe harren nije klean. Se drage 

rokjes en tinne strakke spikerbroeken ûnder harren blûskes.

“Ik wurd sá bliid fan nije klean!” seit Nandina.

“As myn klean saai wurde, fiel ik dat ik shoppe moat,” seit 

Piva gnizerich.

Nandina knikt. “Je moatte in bytsje bybliuwe, toch?” 

Mei har fingers wriuwt Piva oer de stof. “Prima kwaliteit en 

net te djoer! In supergoede oanbieding!” 

De fammen sjogge tefreden. Shantha seit neat, al hat sy 

krekt ek in nij blûske kocht. 

Dipika sjocht nei Piva en Nandina en stelt har fraach. “Witte 

jim wêr’t de klean dy’t jim sakrekt kocht hawwe, makke wurde?”

“Eh… nee?” seit Nandina.

“Hoesa?” freget Piva.

Wurde Shantha’s wangen no read? Sjocht se dat goed? Mar 

Dipika giet troch mei freegjen: “Hawwe jim jim dat wolris 

ôffrege?”

Nandina wibelet mei har holle. “Moatte wy ús dat ôffreegje 

dan? Wat sjitte wy dêrmei op?”

“Ja,” seit Piva. “Wêrom soenen wy dat witte moatte?”

“Witte jim hoe’t it is yn de kleanyndustry?” giet Dipika troch 
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mei har fragen. “Hoe’t de froulju behannele wurde yn de fa-

briken dêr’t se de klean meitsje dy’t hjir by ús yn de winkels 

hingje? De klean dy’t jim sapas kocht hawwe?”

Der falt in pynlike stilte. De twa famkes sjogge wat ûnge-

maklik nei Shantha. 

“Witte jim wa’t Dipika is?” seit Shantha. 

Piva en Nandina sjogge nei Dipika. Der steane dúdlike 

fraachtekens op harren foarhollen te lêzen. 

“It freondintsje fan Kumar?” seit Nandina wifeljend. “Wy ha-

wwe har toch al earder sjoen?” It is dúdlik dat se net snapt 

wêr’t Shantha hinne wol.

“Witst wol wêr’t sy wurket?” giet Shantha troch.

En dan liket it kwartsje te fallen. 

“Do wurkest yn sa’n fabryk!” ropt Piva.

Ek al is Dipika no twa moanne yn Bangalore, se hat har fer-

haal net earder oan dizze fammen ferteld. Se hat se noch mar 

in pear kear troffen en se hienen noait folle belangstelling 

foar Dipika. No pas hat se de gelegenheid om oer harsels te 

fertellen. 

Piva en Nandina reagearje presys sa as Shantha en har âl-

ders doe’t se hjir krekt wie en harren fertelde wat har allegear 

oerkaam wie. 

“Mar dat is freeslik!” ropt Piva út.

“O, wat aaklich! Dat wist ik net!” En Nandina lit derop folgje: 

“En wêr’tsto no wurkest, meitsje se dêr klean foar hjir?”

“Nee, ik wurkje yn in fabryk foar de eksport,” antwurdet Di-

pika. “Mar fan myn broer Rajesh en fan Kumar wit ik dat oeral 

deselde problemen binne.”

Tsjinoer har sitte twa famkes mei iepen mûle nei har te sjen.

As kleeft der wat smoarchs oan, sa fluch lûkt Nandina it 

blûske út dat se krekt kocht hat. Gau docht se har âlde blûze 

wer oan.

Piva laket har út. “Haha, tinkst dat dat helpt? Do hast it al 

kocht. It is al makke.”
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Mei grutte eagen seit Nandina: “Ik wist it echt net!”

Dipika sjocht oan harren dat se ûnder de yndruk binne fan 

har ferhaal. 

“Mar dit kin toch net!” Mei har blûske yn ’e hân sjocht Nan-

dina Dipika oan. “Bisto net ferskriklike lilk?!”

Dipika lûkt haar skouders op. Wat sy fielt, dêr binne amper 

wurden foar. 

En dan seit Piva tsjin Shantha: “Do wist dat en do hast neat 

dien?! Dit moat elkenien witte! Nee, dit moat de hiele wrâld 

witte!”

Dipika glimket. De lilkens fan dizze fammen docht har goed. 

“Ja, ik wist dit,” seit Shantha sacht. “Ik ha o sa mei Dipika te 

dwaan. Dêrom helpe wy har sa graach. En ús broers binne mei 

harren fakbûnen dwaande om op te kommen foar de rjochten 

fan de arbeiders.”

“Mar wat kinne wy dwaan?” Striidber sjocht Piva de oare 

famkes oan.

“Do hast gelyk,” seit Nandina. “Dit moat de hiele wrâld wit-

te.”

“Goed idee.” Piva hellet har telefoan tefoarskyn. “Wy kinne 

der op social media oer fertelle!” 

“De hiele wrâld?” Shantha giet oerein en wiist nei de 

kompjûter. “Dat is it ynternet!”

It is in bytsje krap, mar se geane mei syn fjouweren achter 

it byldskerm sitten.

“Wat gebeurt der mei de klean út ús eksportfabriken?” Piva 

freget it har lûdop ôf, wylst se in pear wurden yn de sykma-

sine typt. 

Dipika laket. It is al ús wurden. Sa fijn dat dizze famkes 

har helpe! Meielkoar besykje se derachter te kommen wa’t 

de klean keapet dy’t yn Yndia makke wurde. Watfoar lannen, 

watfoar winkels, watfoar minsken. Dêrnei sykje se út hoe’t 

‘harren’ merken yn Europa promoate wurde. 

De middei is fierste koart en op oare mominten geane se 
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fierder mei harren syktocht. Dat sy de lieding nimme, fynt Di-

pika allinnich mar logysk. Sy binne op ’t lêst better mei de 

kompjûter. 

Op in dei folgje se de hashtags #merknaam. 

“Wat is dit? Wat dogge dy gasten?” Nandina is op YouTube 

belâne en klikt troch. It liket derop dat alderhanne minsken 

bepaalde kleanmerken oanpriizgje. Der wurdt blykber in soad 

nei dit soarte filmkes sjoen, want se hawwe grutte oantallen 

folgers.

“Shoploggers!” ferklearret Piva en dat moat se útlizze oan 

Dipika.

“Wat sizze se allegear?” freget Shantha har ôf. Mar it byld 

seit al genôch. 

Dochs wolle se it witte. Kumar, dy’t der yntusken ek by be-

lutsen is, komt mei it idee dat de ûndertiteling fan dy filmkes 

oerset wurde kin yn it Ingelsk. 

“De klean wurde yn alderlei lannen yn Europa ferkocht,” seit 

Shantha prakkesearjend. “Witte de minsken dêr wol watfoar 

misstannen hjir binne? Gjinien hat it deroer. Sjoch, der is sels 

ien dy’t allinnich mar oer de goedkeapste merken flocht. Fer-

telle sy de wierheid net? Kenne sy it ferhaal fan Dipika en 

Teenmori?”
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IT DOEL HILLIGET DE MIDDELS

“It ferhaal fan Dipika!” ropt Piva út. “Dat dogge we! It 

eksklusive ferhaal fan Dipika! Wy maile oeral hinne: de 

winkels, de merken, de shoploggers, de influencers, el-

kenien! Om te freegjen oft sy har ferhaal diele wolle.”

“Prima idee!” Nandina wibelet mei har holle. “Om minsken 

bewust te meitsjen.”

Shantha sjocht Dipika oan. “Fynst dat goed?” 

In bytsje oerrompele knikt Dipika. Ja, fansels, hoe mear’t se 

dwaan kinne hoe better. Se hat it idee dat dizze fammen alles 

foarelkoar krije kinne.

Mar dat hat se ferkeard ynskatten. Der is net ien dy’t har 

ferhaal hawwe wol om troch te fertellen. Yn de dagen dy’t 

folgje, krije se ôfwizende reaksjes. “It spyt ús, mar dêr kinne 

wy net oan begjinne. It jaget de klanten fuort.” 

Folle faker komt der hielendal gjin reaksje.

“Ik snap it wol,” seit Shantha. “Dy minsken wolle ferkeapje. 

En mei sa’n ferhaal is dat lestich.”

Dipika slokt. Dat kin dus ek. Minsken kinne har ferhaal neist 

harren dellizze. Oan de oare kant… As der minder ferkocht 

wurdt, komt hjir minder jild binnen en fertsjinje de arbeid-

sters ek minder. It doel is allinnich mar bettere arbeidsom-

stannichheden.

“It moat oars!” Piva’s stim klinkt helder. 

En sa stjoere se mails nei samar útkeazen floggers yn West-Eu-

ropeeske lannen. Se freegje harren om de wierheid te fertellen.
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Nandina typt: “En as jim dêr belangstelling foar hawwe: jim 

kinne Dipika’s eksklusive ferhaal oan jim folgers foarlizze. Wy 

kinne sels organisearje dat Dipika online mei jim yn kontakt 

komme kin.”

De dagen geane foarby, mar opnij hat gjinien ynteresse. Yn 

gjin inkelde floch wurdt praat oer troch wa’t de klean makke 

wurde. 

Undertusken is Dipika njoggentjin wurden. No is der net ien 

dy’t seit dat de moanne Thai in geunstige tiid is om te trou-

wen. Hjir bestiet leafde sûnder houlik. Se hat no in eigen tele-

foan, se sit op social media, mar dan allinnich mei har nije fre-

onen en in pear kollega’s as folgers. Indira, Kavitha of Basanthi 

sil se dêr net tsjinkomme. 

Se ferwûnderet har noch altyd oer de draai dy’t har libben 

nommen hat troch de moeting mei Kumar. Earder hie se noait 

betinke kinnen dat se oait Ingelsk leare soe, op ynternet surfe 

koe, berjochten op social media sette soe. Dat Indira, Kavitha, 

Basanthi dat noait hawwe sille, krekt as dy oare froulju dy’t 

har út ’e naad wurkje yn de kleanyndustry, makket har lilk. In 

nije lilkens is it, oanwakkere troch de gesprekken mei Kumar, 

Shantha, Piva en Nandina en harren aksjes. En hoe mear’t se 

leart, hoe boazer se wurdt. En nettsjinsteande dat de wrâld 

yn ûnstjoer is troch in nij firus, bliuwe sy fiven dwaande mei 

harren eigen striid. En dan, op in dei…

“Miskien…” begjint Kumar. “Hiel miskien…”

“Wat?” seit Dipika.

“Ik haw in idee, mar…”

Shantha leit har hân op de earm fan Kumar. “Fertel!”

“Ik wit allinnich net oft…” En opnij hâldt Kumar him wifel-

jend stil.

Alle fjouwer fammen sjogge him oan. “Sis it no mar gewoan!”

En dan seit Kumar: “Wy kinne de influencers ek twinge om 

de wierheid oer de kleanyndustry te fertellen.”

“Twinge?” herhellet Piva. “Hoe?”
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Kumar leit út wat syn idee is. “Wy kinne de kompjûters fan 

de influencers hacke. Dan fine we fêst wol wat dêr’t we har-

ren mei sjantearje kinne. Mei bylden dy’t we fan harren op-

nimme, of mei foto’s. Sa kinne wy harren twinge om oandacht 

te besteegjen oan hoe’t it werklik om en ta giet yn de kle-

anyndustry.”

Even bliuwt it stil. Dan prate se ynienen allegear trochelkoar.

“Mar hoe dogge wy dat?” freget Nandina.

“Kinsto dat?” ropt Piva. 

“Dat is yllegaal!” seit Shantha.

“Hoe bedoelst dat?” Dipika lûkt tearen yn ’e foarholle. Hac-

ke? Dat is dochs… 

“Ja, dat kin ik,” seit Kumar as antwurd op de fraach fan Piva.

“Kinsto ynbrekke yn ien syn kompjûter?!” Shantha sjocht 

him fol ferbazing oan. En ek Dipika wit net wat se heart.

“Wy binne der op in kear mei begûn, Dev en ik,” fertelt Ku-

mar wylst syn hannen yn ’e loft syn wurden lykje te ûnder-

streekjen. “Gewoan útprobearje, om te sjen oft wy dat koenen 

en hoe fier’t we kamen…”

Dev is in freon en kollega fan Kumar, wit Dipika. Se hat him 

in kear troffen, in hiele tûke jonge.

“Wêrom?” Shantha is noch net fan har ferbazing bekommen. 

“Wêrom soest dat dwaan?”

Kumar lûkt syn skouders op. “Foar de lol. Omdat it leuk is 

om soks út te finen.” En neitinkend foeget er deroan ta: “Mar 

ik begryp no dat it net foar neat wie.”

“Foar Dipika en alle tekstylarbeidsters.” Shantha seit it fol 

ûntsach.

It bliuwt wer in skoftsje stil, se binne allegear mei harren 

eigen gedachten oan ’e gong. En dan seit Piva: “Dat dogge wy!”

“Nee, dat dogge wy net!” Shantha makket har rêch rjocht. 

“Hacken en sjantearjen kín net!”

“Wat de bazen dogge, kin ek net,” bringt Piva dêr rêstich 

tsjinyn.
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“En wat de influencers dogge,” follet Nandina oan, “nam-

mentlik goedkeape klean oanpriizgje sûnder wat te fertellen 

oer hoe’t dy prizen sa leech wêze kinne, kin ek net.”

Kumar seit mei klam: “Ik kin dit, wy kinne dit brûke. Rek-

kenje der mar op dat it wurkje sil. Sa kinne wy minsken de 

wierheid fertelle litte.”

Piva sjocht harren rûnte bylâns. “It is foar it goede doel!” 

Wer prate se trochelkoar. Dat wol sizze, Shantha, Piva, Nan-

dina en Kumar. Dipika sjocht nei harren en tinkt nei.

Meie je alle middels brûke as je se hawwe? Ynienen sjocht 

se Dala Lekshmi foar har, har learares op it Tailoring Center, 

dy’t har learde dat se der wêze mei en dat elk mins weardefol 

is. Al is dat lang lyn, it byld fan de lesromte mei de rôze muo-

rren wêryn’t sy neistelkoar op ’e grûn sieten te lústerjen nei 

Dala Lekshmi is hierskerp.  

Dipika fielt in pynlike stek yn har middenrif. Se set har tos-

ken op har ûnderlippe en wibelet mei har holle. Wat der ge-

beurd is yn har libben, is net goed. Se mei foar harsels opkom-

me! As de bazen net lústerje nei de fakbûnen, is dit dan net in 

logyske folgjende stap? Miskien helpt it as se it fia de floggers 

yn Europa dogge, sa kinne se de minsken berikke dy’t harren 

klean drage. Ja, der moat wat gebeure! Se moat Indira, Kavitha 

en Basanthi en al dy oare froulju helpe! De kâns dy’t sy krigen 

hat, moat se mei beide hannen oangripe.

“Okee,” seit Shantha úteinlik. “Mar allinnich as Dipika it der-

mei iens is. It is op ’t lêst har ferhaal.”

No sjogge se allegear nei hár. 

Dipika fielt in lêste restje twivel. Wat soe Teenmori fan al 

dizze dingen fûn hawwe? Se hat gjin idee, Teenmori is like 

ûnbekend mei dizze wrâld as sy froeger, foar’t se yn Bangalore 

kaam. 

Mar Teenmori is net foar neat stoarn. Sy moat de wrâld sjen 

litte wat der by harren yn de fabriken gebeurt.

Se seit: “Ja, wy dogge it!”
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EPILOOCH

Kumar docht it technyske part. Hy makket foar har in 

TikTok-account oan, want Dipika is dejinge dy’t mei 

Europa kommunisearret. Har Ingelsk is net super, mar 

goed genôch. Shantha, Piva of Nandina sille har helpe. Se bin-

ne allegear sa handich mei de kompjûter. Se sykje begjinnende 

YouTubers út dy’t noch net sa grut binne en dy’t net al te 

folle folgers hawwe. Kumar hackt harren kompjûter. Dan kin 

in YouTuber neat mear dwaan, en dus net trochgean mei flog-

gen. Dipika nimt dan kontakt op fia in socialmediakanaal en 

belooft dat se harren kompjûter wer brûke kinne as se binnen 

fjouwerentweintich oeren bepaalde opdrachten útfiere. Dy ge-

ane oer de kleanyndustry, hoe’t it dêr yn werklikheid om en ta 

giet en watfoar misstannen der binne. 

Of Kumar hackt de webcam en makket opnamen dêr’t se ien 

mei sjantearje kinne. Yn alle gefallen twinge se de Europeeske 

influencers om op syk te gean nei de antwurden op fragen 

lykas watfoar shoploggers der yn harren lân binne en hokker 

merken sy oanriede en hoefolle omset dy merken meitsje. Of 

se sprekke harren oan op hoefolle ferantwurdlikheid de in-

fluencers hawwe as se reklame meitsje foar merken dy’t klean 

produsearje litte yn fabriken dêr’t bern wurkje. 

As de shoploggers of influencers belove oer al dy dingen te 

fertellen, makket Kumar harren kompjûter of webcam wer ge-

brûksklear. En altyd gebeurt it dat de influencers online yn ge-

sprek geane mei Dipika. Einliks wurdt der nei har ferhaal lústere! 
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Is it ferkeard wat se dogge? Kompjûters hacke en minsken 

sjantearje? As se bleatfoto’s makke hawwe of oare bylden op-

nommen hawwe dy’t ien yn opspraak bringe kinne, ferspriede 

se dy net. Mar wat de influencers dogge, dat kin ek net. Goed-

keape klean oanpriizgje sûnder te fertellen hoe’t it sa goedke-

ap kin. Asto ergens mar in hiel lyts bytsje foar betellest, mak-

kest it libben fan in oar dreech. Hár libben, en dat fan Indira, 

Kavitha en Basanthi en al dy oare famkes en froulju. Mar dát 

wurdt der net by sein.

It wurket wol. De measte influencers fertelle it hiele ferhaal. 

Se folgje harren noch in skoftsje en fernimme dat se sykje nei 

manieren om harren folgers út te lizzen hoe’t je oars en ear-

liker keapje kinne, watfoar merken harren ynsette foar bette-

re arbeidsomstannichheden yn de fabriken en wat de keapers 

sels dwaan kinne.

Mar nachts, as Dipika nei de ôfbylding fan Ganesh sjocht, 

komt de twivel. Want wát as it útkomt, as ien nei de plysje 

giet? As se straft wurde?

Se kin net oars, dat fielt se dúdlik. Dy eangst moat se der-

foar oerhawwe, dy straf sil se útsitte. Se kin net mear neat 

dwaan, der moat wat dien wurde en wol no! De wrâld moat 

derfan witte! 

Op in dei bellet Dipika mei ama.

“Wannear komst thús?” stelt ama har gebrûklike fraach.

“Ik bliuw hjir wenjen en wurkjen,” antwurdet Dipika. “Mar 

by it folgjende festival kom ik nei jim ta.”

Oan de oare kant fan de line heart se ama suchtsjen. “Dat 

SAVE ús doe holpen hat, dat is fijn, mar datsto sa wurden bist, 

is net goed.”

“Dat leit him net oan SAVE,” seit Dipika. “En ek net oan my. 

As it wurk goed betelle wurdt en as it fabryk in feilich plak is 

om te wurkjen, soe ik net tsjin de bazen yn hoege te gean.”

As de ferbining ferbrutsen is, sjocht se Kumar oan. 

“Der binne in pear froulju yn it fabryk dy’t dreame fan in 
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eigen naaiatelier,” begjint se. “Ik ha no safolle kennis, ik sil se 

moarn fertelle dat ik meidoch. Dan begjinne wy in lyts kle-

anfabrykje dêr’t in better lean betelle wurdt, sadat de arbeid-

sters net te lange dagen hoege te meitsjen. En dêr’t elkenien 

him oan de wet hâldt.”

Kumar komt oerein en omearmet har. “Ik sil dy helpe wêr’t 

ik kin, ek finansjeel. En ik bin der wis fan dat myn âlders en 

Shantha itselde wolle.”

Dipika leunt mei tichte eagen tsjin him oan, in grut ge-

loksgefoel streamt troch har hinne. Dat nije is sa moai om te 

dwaan, neist dat oare. It hacken leveret begryp en ynsicht op 

by de minsken dy’t de klean keapje dy’t sy makket, mar be-

soarget hár skuldgefoelens.

Wat sei se krekt tsjin ama? As it wurk goed betelle wurdt en as 

it fabryk in feilich plak is om te wurkjen, soe sy net tsjin de bazen 

yn hoege te gean.

Wa is der dan skuldich? 
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Jennifer

Dat wie it eksklusive ferhaal fan Dipika, tekstylarbeidster yn de 

kleanyndustry yn Súd-Yndia. Heftich hè? Do witst no hoe’t se by 

my kommen is. In simpele hashtag sette alles yn gong. Se hackten 

myn webcam, makken bleatfoto’s wêrmei’t se my twongen de 

wierheid te fertellen. 

Wat fynsto dêrfan? Snapsto de aksjes fan dy jonge minsken? 

Meie sy dat samar dwaan? Ik ha sa bang en lilk west, mar útein-

lik, doe’t ik Dipika online moete en har ferhaal hearde, fielde ik ek 

sympaty foar har. 

Wolst witte hoe’t dat allegear gien is? Sjoch dan nei myn flochs 

op myn ôfspyllist op YouTube.

En no’t ik dit allegear wit, goai ik noait mear klean nei trije 

kear waskjen yn de kliko. Witst wol hoefolle klean der jierliks fuo-

rtsmiten wurde? 180 miljoen kilo! Dêrfan wurdt mar 70 miljoen 

kilo recycle. Foar my absolút gjin shoppen mear om it shoppen. 

Wy keapje mei syn allen fjouwer kear mear klean as tweintich 

jier ferlyn. Dat kin bêst minder! 

Wisto dat fyftich jier lyn klean fjouwer kear sa djoer wienen as 

no? Gjin probleem, minsken wisten net better. Se kochten minder 

en se wienen sunich op harren klean. 

Hoe goedkeaper de klean, hoe grutter de kâns dat der ek-

sploitaasje en berne-arbeid achter sit. Hoe mear jild der betelle 

wurdt foar in produkt, hoe mear jild der is foar alle stappen yn 

it produksjeproses. Want foar de kleanyndustry is ek katoenteelt 

noadich en der binne spinnerijen en ferverijen. Yn de spinnerij 
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dêr’t Dipika earst wurke hat, wienen de omstannichheden hielen-

dal supermin. Dat ferhaal kinst lêze yn it boek Made by Indira, 

skreaun troch Caja Cazemier en Martine Letterie. Oanrieder!

En hoe giet it no mei Dipika? Wylst ik dit skriuw, is Rajesh 

oppakt fanwege syn fakbûnsaktiviteiten. En dan is der noch de 

Covid-19-pandemy wêrtroch’t in soad fabriken yn Yndia in tiidlang 

slute moatten hawwe. Troch de ferplichte sluting fan winkels 

dy’t wy hjir hân hawwe, binne de bestellingen fan kleanmerken 

enoarm weromrûn. 

In hiele soad arbeiders krigen harren lean net. En sûnder wurk 

is der gjin jild om iten te keapjen. Ek dêr dogge fakbûnen prima 

wurk: se ûnderhannelje mei oerheden oer steunmaatregels.

Folop soargen dus foar Dipika. Do en ik hawwe in soad lêst fan 

de coronamaatregels hân, mar ik libje likegoed mei har mei.

Ja, wat haw ik dy hackster hate! Se hat my hiel wat oandien. 

Mar doe’t ik yn de problemen kaam om’t ik op myn beurt oare 

shoploggers ‘oanpakke’ woe dy’t de problemen ferswijden, hat se 

my ek holpen. Dat fyn ik fantastysk en dêr bin ik har noch altyd 

tankber foar.

Wy sille meielkoar yn kontakt bliuwe, sadat ik hár helpe kin. Se 

is jonger as ik, mar se liket âlder. En wizer, nettsjinsteande dat se 

dingen docht dy’t net meie. Se hat safolle meimakke. Ik wol jild 

ynsammelje sadat Dipika in advokaat foar Rajesh betelje kin. En 

yn myn flochs sil ik trochgean mei fertellen oer hoe’t de situaasje 

yn de kleanyndustry werklik is.

Mar, leave minsken, no ha ik oare dingen oan ’e holle. Myn mem 

is siik, dus ik sil it de kommende tiid drok hawwe mei har fer-

soarging. Undertusken hoopje ik dat gjinien mear samar goedke-

ape klean skoart. En dat jim allegear oan Dipika tinke as jim wat 

nijs noadich hawwe!
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Okee, dit wie it dan. Tankjewol datst it boek lêzen hast. Ik hâld 

fan jim allegear. 

Oant sjen en dikke tút!

Jennifer
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Ferklearjende wurdlist

Aiya   mynhear

Aja   beppe

Ama   mem

Chappals  slippers

Kalai vannakam  goeiemoarn

Kurta   blûze oan de knibbels ta

Neemboom  tropyske beam dêr’t neemoalje út  

   wûn wurdt. Der wurdt sein dat de  

   beam medisinale kwaliteiten hat.  

   De tûkjes wurde as natuerlike  

   toskboarstels brûkt

Sari   tradisjoneel stik klean, lape stof fan 

   5 oant 7 meter dy’t froulju om har  

   hinne slane

Vannakam  ik groetsje jo
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De Yndiaaske goaden út dit ferhaal

Ganesh   god mei oaljefanteholle, soan fan god   

   Shiva en goadinne Parvati. Hy is god fan

   de wiisheid en beskermer fan de reizgers.

Mariammam  Súd-Yndiaaske goadinne fan rein en 

   beskerming

Shiva   de belangrykste god fan it hindoeïsme.  

   Hy hat trije gesichten en hy foarmet yn

   ’e mande mei Brahma en Vishnu de

   trije-ienheid: Brahma is de skepper,

   Vishnu de beskermer en Shiva de 

   ferneatiger. Mar Shiva is ek de 

   beneaming foar de trije-ienheid yn syn 

   gehiel.
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Colofon


