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Commotie over emancipatieprijs 
 
Wierd Duk 
 
Een kandidaat voor de Joke Smit Staatsprijs, Soerin Narain, is in 
opspraak geraakt. Narain, een maatschappelijk werker uit Den Haag, 
wordt door vrouwenrechtactivisten en woordvoerders uit de 
Hindoestaanse gemeenschap beschuldigd van grensoverschrijdend 
seksueel gedrag. Hij zou minderjarige meisjes hebben aangerand.  
Narain ontkent de beschuldigingen. De prijs wordt vanmiddag in 
Amsterdam uitgereikt. 
De Joke Smit Prijs is een oeuvreprijs voor een persoon, groep of instantie 
die een fundamentele bijdrage levert aan de verbetering van de positie 
van vrouwen in Nederland. 
Het Ministerie van OCW zit in haar maag met de kwestie. ,,Als blijkt dat 
er dingen zijn voorgevallen die niet kunnen, dan kan er geen sprake zijn 
van een nominatie,” aldus een woordvoerder. 
 
 
Verderop in de krant: 
 
Kandidaat emancipatieprijs beticht van pedoseksuele handelingen 
 
Wierd Duk 
 
Een bekende maatschappelijk werker uit de Hindoestaanse gemeenschap, 
die is genomineerd voor de Joke Smit Staatsprijs voor emancipatie, wordt 
beschuldigd van pedoseksuele handelingen. Soerin Narain, van de  
Stichting Vobis/Hindustani uit Den Haag, zou minderjarige meisjes 
onzedelijk hebben betast.  
De prestigieuze emancipatie-prijs wordt vandaag in Amsterdam 
uitgereikt. Narain is kandidaat, samen met hoogleraar Angela Maas en 
emeritus hoogleraar Gloria Wekker.  
Volgens Shirin Musa van Femmes For Freedom, die zich inzet voor 
vrouwenrechten, ‘geeft het geen pas dat een man, die notabene meisjes 
heeft aangerand, kandidaat is voor deze prijs.’ Ook een voormalige 
vrijwilliger van Narains stichting, die anoniem wil blijven, begrijpt de 
keuze van de Joke Smit-jury niet. ,,Ik ken een meisje dat huilend bij mij 
kwam nadat ze door Soerin in het kruis was gegrepen.”  
Narain ontkent de beschuldigingen: ,,Allemaal flauwekul. Mensen 
kunnen wel van alles beweren.”  



De Stichting Vobis/Hindustani zet zich in voor kwetsbare meisjes en 
vrouwen uit met name de Hindoestaanse gemeenschap. De jury van de 
Joke Smit Prijs zegt onder de indruk te zijn van de ‘vele thema’s’ die 
Narain bespreekbaar maakt. 
Volgens Shirin Musa heeft Narain zich in tenminste vier gevallen 
schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een van de 
meisjes, de nu 19-jarige Sharisha (echte naam bij de redactie bekend) 
vertelt voor het eerst haar verhaal. ,,Ik wil niet dat Soerin met anderen 
doet wat hij met mij heeft gedaan.”  
Narain zou tijdens een dansavond Sharisha’s billen en borsten hebben 
gestreeld. ,,Hij drukte ondertussen z’n piemel tegen mijn dij.” Sharisha, 
een incestslachtoffer dat bij Narain hulp zocht, was destijds 15 jaar oud. 
Zij zag in de maatschappelijk werker ‘een vaderfiguur’.  
Het Ministerie van OCW, organisator van de Joke Smit Prijs, is 
overvallen door de beschuldigingen. ,,Mocht blijken dat er dingen zijn 
voorgevallen die niet kunnen, dan kan er geen sprake zijn van een 
nominatie en al helemaal niet voor een regeringsprijs op het gebied van 
vrouwenemancipatie,” aldus een woordvoerder. 
Onder Hindoestanen is Narain al langer omstreden. Verhalen over 
seksueel grensoverschijdend gedrag komen echter zelden naar buiten. 
,,Dat heeft te maken met het gesloten karakter van de gemeenschap,” zegt 
Anita Nanhoe, die zich bezighoudt met emancipatievraagstukken onder 
Hindoestanen. Haar werd, door weer een ander minderjarig meisje, 
verteld dat Narain ook haar had bestast. ,,Hij had haar billen gestreeld. Ik 
dacht dat het wellicht per ongeluk was gebeurd.”  
In 2014 liep tegen Soerin Narain een rechtszaak. De destijds 13-jarige 
Soenita (echte naam bij redactie bekend) beschuldigde Narain ervan haar 
in zijn huis te hebben aangerand. ,,Hij kwam naast me zitten, begon mijn 
borsten te strelen en wurmde z’n vinger in mijn vagina.” Het Openbaar 
Ministerie zag voldoende aanleiding voor vervolging, maar Narain werd 
vrijgesproken. 
Volgens Shirin Musa komt het in zedenzaken maar zelden tot een 
veroordeling. ,,Het is mede daarom voor westerse vrouwen al 
supermoeilijk om aangifte te doen. Laat staan voor vrouwen met een 
immigratie-achtergrond, met alle taboes op seks in hun gemeenschap.” 
De organisatie van de Joke Smit Prijs beraamt zich op eventuele stappen.  
 
Kader: 
 
Sharisha (19), beweert door Soerin Narain van Stichting Hindustani te 
zijn aangerand.   
 



,,Ik was 15 toen ik Soerin ontmoette in Den Haag. Het was in een heel 
moeilijke periode. Mijn vader was alcoholist. Hij sloeg mijn moeder en 
mijn broertjes heel erg vaak en ook mij wel eens. Mijn moeder zei tegen 
mij: als je slaapt doe dan de deur op slot. Een nacht was ik dat vergeten 
en mijn vader kwam binnen. Hij heeft me toen verkracht en is bij me 
binnengedrongen. Zo verloor ik mijn maagdelijkheid. Ik heb dat nog 
steeds niet helemaal kunnen verwerken. Ik vertelde het aan mijn 
buurvrouw en zij heeft mij meegenomen naar de Stichting Hindustani. Zij 
stelde mij voor aan meneer Soerin. Hij was heel erg aardig. Ik begon in 
hem een ‘vaderfiguur’ te zien, ik voelde me veilig bij hem. Soerin 
nodigde mij op zeker moment uit naar een dansavond. Ik wilde niet 
dansen, maar Soerin trok me de dansvloer op. Hij zei: ‘Dit is deel van het 
verwerkingsproces’. Ik dacht: het is niet netjes om nee te zeggen tegen 
iemand die ouder is. Dus ik danste met hem. Tegen het einde bood ik aan 
om te helpen met opruimen. Toen kwam Soerin - ik weet niet wat mij 
overkwam - hij raakte me aan op plekken waardoor ik mij heel erg 
onbehaaglijk voelde. Hij kwam heel dicht bij me staan en ik voelde zijn 
piemel tegen mijn dijbeen. Hij wreef zich echt tegen mij aan. Met een 
hand streelde hij mijn bil en kneedde die. Toen stapte hij naar voren, zette 
zijn hand op mijn schouder en vroeg:  ‘Wat is er meisje? Gaat alles wel 
goed met je?’. En opeens raakte hij mijn boezem aan. Hij streelde een 
borst en kneep in mijn andere borst. Toen heb ik mijn spullen gepakt en 
maakte ik me zo snel mogelijk uit de voeten. Op het station heb ik 
huilend op een bankje gezeten. Het was zo’n schok. Ik heb het aan mijn 
buurvrouw verteld, maar die werd heel boos. Zij geloofde mij niet. 
Aangifte doen kwam niet in mij op. Maar toen ik hoorde dat Soerin die 
prijs kan winnen wilde ik niet meer zwijgen. Ik wil niet dat hij met andere 
meisjes doet wat hij met mij heeft gedaan.” 
 


