
O
p 29 december
2012stuurdeShah-
rukhKhan, India’s
populairste ac-
teur,dezetweetde
wereld in: ‘Ver-
krachting weer-

spiegeltseksualiteitzoalsonzecultuur
en maatschappij die heeft gedefini-
eerd. Het spijtmeheel erg dat ik deel
uitmaakvandezecultuur.’
De acteur reageerde op de Delhi

Gangrape, die opdatmomentwereld-
wijd het nieuws beheerste. Zes man-
nen verkrachtten een 23-jarige stu-
denteineenbusinNewDelhienlieten
haar voor dood achter op straat. Twee
weken later bezweek de vrouw inhet
ziekenhuisaanhaarverwondingen.

‘Het spijt me dat ik een man ben’,
twitterde Khan een paar uur na haar
overlijden. De Brad Pitt van India,
vooral bekend van zijn rollen als ro-
mantische held, richtte zich tot zijn
vrouwelijkevolgers. ‘Ikbeloof datikzal
vechtenmet jullie stem.’
Niet eerder sprak een Indiase film-

sterzichzoexplicietuitoverdepositie
van vrouwen in India. Khan riep voor-
zichtigde vraagopof Bollywoodfilms
verantwoordelijkzoudenkunnenzijn
voor verkrachtingen. De acteur, over
wie wordt gezegd dat hij meer fans
heeftdanTomCruise,stondnietalleen
inzijndenkwijze.
‘Als filmmakermoet ikmeafvragen

of de industrie waartoe ik behoor
medeverantwoordelijk zou kunnen
zijn voor het propageren van deze
mindset’, schreef regisseur Farhan
Akhtardezelfdeweekinhettijdschrift
India Today, doelendopde representa-
tie van vrouwen in Bollywoodfilms.

‘Helaas moet ik concluderen dat het
antwoord ja is.’
Het was een wrange start van het

jaar waarin de Indiase filmindustrie
zijn100steverjaardagzouvieren.Sinds
in 1913 de eerste zwart-witfilm in
première ging, ontwikkelde Bolly-
wood – een samentrekking van Bom-
bayenHollywood–zichtoteenmiljar-
denindustriediejaarlijkszo’nduizend
filmsproduceert,hetdubbelevanzijn
Amerikaanse tegenhanger.
Vorig jaar werden in India ruim

3miljardbioscoopticketsverkocht.De
filmszijnpopulair inhetMidden-Oos-
ten,AziëenRuslandenveroverensinds
enkelejarenookpubliekinhetWesten.
AdviesbureauErnst&Youngverwacht
volgend jaar een omzet van 3,76 mil-
jard euro. Ter vergelijking: de omzet
vanhet veel rijkereHollywoodwas in
2012 tweekeer zoveel.

Het jubileumjaar van Bollywood
gaat gepaardmetpijnlijke cijfers over
depositie van vrouwen in India. Vorig
jaar riep de juridische nieuwsorgani-
satieTrustlawhet landuit totslechtste
plaats van alle G20-landen om als
vrouwtewonen.Geschatwordtdat er
elketwintigminuteneenvrouwwordt
verkracht. In de hoofdstad zijn sinds
december806aangiftenvanverkrach-
tingengedaan –honderdmeerdan in
heel 2012.
Het geweld tegen vrouwen in India

is steeds vaker onderwerp vandiscus-
sie. InBombayheeftdepolitiemaatre-
gelen getroffen.Meer surveillance op
straatennachtelijkecontrolesvanbus-
jesentaxi’smoetenvrouwenbeterbe-
schermen.Vorigemaanddiendedege-
meenteraadeenvoorstel inomwinke-

liers te verbieden etalagepoppen in
lingerieneertezetten,omdatdieman-
nenzoudenopwinden.
In de media wordt regelmatig de

vraag opgeroepen in hoeverre Bolly-
woodfilmseendeelvandeschulddra-
gen. Films zouden te ‘opgesekst’ zijn,
de traditionele Indiase waarden en
normen ver te zoeken. Vrouwen zou-
den te veel als lustobjecten worden
neergezet.

Eenheethangijzerzijnbijvoorbeeld
de item songs, bedoeld omeen film te
promoten. In de videoclips dansen
schaarsgeklede vrouwen op liedjes
met uitdagende teksten. ‘I know you
want it, butyounevergonnaget it’, zingt
een buikdansende actrice in Sheila Ki
Jawani (letterlijk:Sheila’s jeugdigheid),
terwijl ze links en rechts mannen in
goudengiletjes vanzichafstoot.
In vergelijking met westerse films

stelthetweinigvoor.Eenvideoclipvan
Rihanna bevat meer drugs, bloot en
seks dan een gemiddelde Bollywood-
film.MaarvolgensdeIndiasefeministe
Urvashi Butalia gaat het propageren
vanvrouwenhaatverderdanalleenvia
uiterlijke vertoon. ‘In Bollywoodbete-
kent nee geen nee’, zei ze tegen The
Australian. ‘Mannenkrijgenaltijdhun
zin, als ze maar achter vrouwen aan
blijven jagen.’

Butalia wijst op de verkrachtings-
scènesdie vanaf de jaren zeventig een
vast onderdeel van Bollywoodfilms
gingenvormen.Bekende,populaireac-
teurs vertolkten de rol van schurk in
films als Uljhan (1975) enMera Jawab
(1985). Ze verkrachtten vrouwen om
wraaktenemenenzeteonderwerpen
aan hun autoriteit. Niet zelden ging
eendergelijkescène indebioscoopza-
len gepaard met luid gejuich vanuit
hetpubliek.

Urvashi Butalia heeft uitvoerig ge-
schrevenovergenderstereotyperingin
zowel Indiase alswestersemedia en is
als consultant betrokkenbijmensen-
rechtenorganisatieOxfam.Deuitspra-
ken van Khan en Akhtar waren voor
haar een jubelmoment. ‘Normaal ge-
sproken zijn Bollywoodsterren alleen
bezigmet hun eigen carrière en geld
verdienen’, aldusdevrouwenrechten-
activiste.

Butalia was vooral blij omdat
acteurs in India,meer nog dan in het
Westen, een enorme invloed hebben
ophetpubliekendaardooronderwer-
penbespreekbaarkunnenmaken.

Een goed voorbeeld is Aamir Khan,
eenacteurdiebekendwerdindejaren
negentigentientallenfilmsenprijzen
op zijn naamheeft staan. Sinds vorig

jaar stelt Khan in zijn eigen talkshow
taboeonderwerpen aande kaak. Niet
alleen geweld tegen vrouwen, maar
ook seksueel misbruik, abortus en
corruptiekomenvoorbij.

Kijkcijfers wijzen uit dat zijn show
elke zondag bijna eenderde van de
huishoudensinIndiabereikt.Nietzon-
der succes: zijn aandacht voor illegale
abortuspraktijken leidde tot een snel-
lere vervolgingvandokters indedeel-
staat Rajasthan. In juni nodigde het
parlement hem uit te komen praten
overdegezondheidszorg in India.

Hetzijnonderwerpendieingeenen-
kel opzicht tot zijn beroepsveld beho-
ren. Toch krijgt Aamir Khan eengrote
matevanautoriteittoegewezen.Insep-
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Film

BESCHOUWING VROUWENHAAT IN BOLLYWOODFILMS

In India heeft het nationale debat over de
groepsverkrachtingen eennieuwe
zondebokgevonden: deBollywoodfilm.
Want zorgendiewulpsefilmmeisjes niet
voor een erg onvriendelijk vrouwbeeld?
Sterren trekkenalvast het boetekleed aan.
DoorNina SchuyDel
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‘In Bollywoodbetekent
neegeennee.Mannen

krijgen altijd hun zin, als ze
maar achter vrouwen aan

blijven jagen’


