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HINDOEISME IN INDIA, SURINAME EN NEDERLAND 
 
 
De meeste hindoes in Nederland komen uit Suriname. Het Nederlandse hindoeïsme heeft 
daardoor een ander gezicht dan het hindoeïsme in India. Deze tekst brengt dat in beeld. 
Hij bestaat uit drie paragrafen. In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd hoe het Indiase hindoeïs-
me 'in elkaar zit': het gaat hier om een systematische behandeling. In hoofdstuk  2 wordt 
het Surinaamse hindoeïsme behandeld: het zijn immers vooral hindostanen uit Suriname 
die hun variant van het hindoeïsme in Nederland 'geïmporteerd' hebben. Tenslotte zal in 
hoofdstuk 3 nagegaan worden, hoe het hindostaanse hindoeïsme zich op dit moment in 
Nederland manifesteert. 
 
 
1  HET HINDOEISME IN INDIA 
 
Het hindoeïsme is een westerse verzamelnaam voor de 35 eeuwen oude culturele traditie 
van de hindoes, de meerderheid van de Indiase bevolking. Het omvat een breed spectrum 
van elkaar soms uitsluitende filosofieën, geloofsvoorstellingen, religieuze praktijken, leef-
wijzen, sociale gewoonten en alle mogelijke literaire en beeldende uitdrukkingsvormen. 
Eigenlijk is het een alles omvattende cultuur, een leefwijze. Het heeft geen stichter, maar 
is het resultaat van een eeuwenlang ontwikkelingsproces, waarin talloze invloeden van 
buitenaf gemakkelijk werden meegenomen. Daarom kan in de enkele bladzijden van deze 
tekst die veelkleurigheid onmogelijk geheel aan bod komen. Slechts enkele belangrijke 
zaken zullen de revue passeren. Er is op gelet, dat het zaken betreft die in het handelen, 
denken en geloven van Nederlandse hindoes te herkennen zijn. 
 
 
1.1  SPIRITUALITEIT VAN HET HINDOEISME 
 
Het hindoeïsme heeft een geheel andere spiritualiteit dan de zogenaamde westerse 
godsdiensten jodendom, christendom en islam. Hindoes 'ademen' in een ander geestelijk 
klimaat: wat zij denken, geloven en voelen werkt door in heel hun leven en geeft de Indi-
ase cultuur haar specifieke karakter. Om die spiritualiteit te benoemen dienen de volgen-
de trefwoorden: onpersoonlijk godsbegrip, cyclisch tijdsbesef, bipolariteit en holisme. Op 
alle vier zal worden ingegaan. 
 
1.1.1 Het onpersoonlijke Brahman en de goden 
 
Voor hindoes is het Brahman de diepste werkelijkheid. Het is onpersoonlijk, het is pure 
energie, 'oerbron' van al het bestaande: heel het universum, de menselijke samenleving, 
het meest nietige levende wezen komen eruit voort. Voor veel hindoes is het Brahman 
reëler dan de tastbare werkelijkheid. Wat op ons netvlies verschijnt is vaak illusie of maya 
(zinsbegoocheling), 't Brahman is echt. Men gebruikt voor het Brahman ook wel namen 
als het Ene en het Al. Het is uiteindelijk niet te bevatten en in woorden en beelden uit te 
drukken. Maar een mens kan niet anders dan zijn relatie met het 'onzegbare' uitdrukken 
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in woorden en beelden. Het hindoeïsme is rijk aan uitdrukkingsmiddelen, uiteenlopend van 
diepzinnige filosofieën tot en met expressieve godsbeelden. Ondanks die veelkleurigheid 
leeft diep het besef, dat al die woorden en beelden 'slechts' symbolen zijn: ze helpen om 
dichterbij het goddelijke te komen. 

'In den beginne was er alleen Brahman, pure energie. Dit bracht 'als vanzelf' het universum 
voort. Over dit gebeuren bestaan talloze scheppingsverhalen. Populair is de volgende 
voorstelling: de universele klank Aum ging door de ruimte en door haar trillingen nam 't 
Brahman materiële vorm aan (het Aumteken is het symbool van het hindoeïsme). 
 
De wording van het universum uit het Brahman wordt als een proces voorgesteld dat mil-
joenen jaren in beslag neemt, een zogenaamde wereldperiode. Dit proces doorloopt een 
cirkelbeweging in drie fasen: 
 
- schepping:  dit is een tijd van groei en bloei 
- onderhoud:  wat gegroeid is moet in stand worden gehouden 
- vernietiging:  ooit zal alle materie weer moeten verdwijnen om plaats te maken  
  voor een nieuwe schepping (en dus ook een nieuwe wereldperiode. 
 
De drie functies scheppen, onderhouden en vernietigen worden consequent vanuit het 
Brahman gedacht: dit is de oerbron van waaruit dit alles plaatsvindt. Dat gebeurt volgens 
een bepaalde wetmatigheid, dharma (dit begrip hoeft meer betekenissen, waarover ver-
derop uitgeweid wordt). Een eigentijdse goeroe heeft eens het volgende beeld gebruikt: 
het is met de schepping als met een auto. Je moet hem eerst fabriceren. Vervolgens on-
derhoud je hem: je maakt hem schoon, laat hem repareren en voorziet hem van benzine. 
Na verloop van tijd belandt ie op de schroothoop. Van het omgesmolten metaal (recycling) 
worden weer nieuwe auto’s gemaakt. Dit laatste kenmerkt ook het hindoeïstische schep-
pingsbegrip: na zo'n cyclus van schepping, onderhoud en vernietiging begint het verhaal 
van voren af aan. Er wordt weleens gevraagd: hoeveel cycli zijn aan de cyclus of wereldpe-
riode waar wij nu middenin zitten voorafgegaan? Het antwoord luidt: oneindig veel. De eni-
ge cyclus of wereldperiode die voor mensen meetbaar is, is deze. Daarbuiten geldt alleen 
de tijd- en ruimteloze dimensie van het Brahman. 

 
Men zegt weleens, dat het hindoeïsme drie hoofdgoden kent: Brahma, Vishnu en Shiva. 
Te zamen worden ze de trimurti genoemd. Zij personifiëren de drie functies van het 
Brahman, respectievelijk het scheppen van het universum, de instandhouding van de 
kosmos en de vernietiging ervan. Door deze trimurti wordt het abstracte Brahman con-
creet, krijgt het een gezicht. 
Brahma is de schepper-god: hij is als het ware de architect van het heelal. Vishnu is de 
god die alles in stand houdt, waaronder het laten groeien en bloeien van al wat leeft. Als 
op aarde, bijvoorbeeld door oorlog of onderdrukking, het evenwicht verstoord is, daalt hij 
uit de godenwereld af om orde op zaken te stellen, het recht te herstellen en mensen te 
helpen. Hindoes noemen deze nederdalingen avatara's of incarnaties, want Vishnu neemt 
de gestalte van een levend wezen aan. In de wereldperiode waarin wij nu leven, hebben 
de meeste avatara's al plaatsgevonden: Krishna en Rama, respectievelijk de zevende en 
achtste avatara, spreken het meest tot de verbeelding. Zij worden door veel hindoes 
vereerd. De meest recente, negende avatara is Boeddba (zo'n 2500 jaar geleden). Aan 
het einde van deze wereldperiode hebben we Kalkin nog te verwachten. 
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Het zal duidelijk zijn, dat Vishnu met z'n vele avatara's of incarnaties in het hindoeïsme 
de rol van helper, redder of verlosser vervult, die bijvoorbeeld in het christendom aan 
Jezus wordt toegekend. 
Na Kalkin is er geen redden meer aan. Dan treedt Shiva op. Met zijn kosmische dans be-
werkt hij, dat heel de materiële kosmos in het goddelijke oerbeginsel terugkeert en weer 
zuiver geest wordt. Daarmee maakt hij tevens de weg vrij voor het opnieuw 'uitdijen' van 
het Brahman tot een nieuwe kosmos. 
Er kunnen parallellen worden aangewezen tussen de oude gedachte van het uitdijende en 
inkrimpende Brahman enerzijds en bepaalde varianten van de evolutietheorie anderzijds. 
 

De ikonografie, dit betekent: beeldbeschrijving, van het hindoeïsme zou bibliotheken kun-
nen vullen. Men zegt weleens schertsend: India telt 330 miljoen goden, voor elke Indiër 
een. Feit is, dat het hindoeïsme talloze goden en godinnen kent. Zij zijn onder andere te 
herkennen aan hun attributen. Vishnu wordt vaak afgebeeld met een wiel 
(symbool van de zon), schelp, lotusbloem of scepter. Doorgaans is hij een jongeman met 
een donkerblauw lichaam. Hij heeft vier armen, hetgeen macht symboliseert. De drievoudi-
ge kroon die Vishnu meestal draagt betekent, dat hij heerser is over aarde, zee en hemel 
(uitspansel). De drie of vier hoofden van Brahma staan voor wijsheid en alwetendheid res-
pectievelijk de vier windstreken. Sarasvati (godin van de wijsheid) is herkenbaar aan een 
muziekinstrument, pen, boek of 'n kristal. Lakshmi (godin van de welvaart) strooit muntjes 
rond. Shiva bespeelt de tamboerijn. Hij is de Heer der Dansers. Zijn dans is kosmisch en 
symboliseert vernietiging en schepping. Typerend zijn de houdingen van de twee handen: 
de hand die naar beneden wijst duidt op het gevaar dat mensen van demonen te duchten 
hebben, maar de omhoog gerichte hand betekent bemoediging.  
Goden kunnen ook uitgebeeld worden met de uitgestoken wijsvinger: dit betekent drei-
ging. De op de borst gevouwen handen drukken eerbied uit.  
Wat hun lichaamshouding betreft staan goden vaak rechtop. Het 'driedelige rechtop staan' 
komt veel voor: de heup en de hals maken dan een 'knik', zodat de figuur een soort 
s-vorm aanneemt. 
Soms worden ze liggend afgebeeld, zitten in de lotushouding of nemen een danshouding 
aan. 
Tenslotte zij vermeld, dat de verschillende goden en godinnen hun eigen rijdier hebben: 
Vishnu berijdt Garude, de mythische zonnevogel, terwijl Indra (god van de regen) de oli-
fant verkiest en Sarasvati een witte zwaan. 
 
 

Aan beelden van goden en godinnen wordt veel aandacht besteed. Allerlei riten worden 
voltrokken, er wordt gebeden en gezongen. Er zijn scholen in India waarvan enkele leer-
lingen op het feest van Sarasvati, godin van de wijsheid, haar beeld in processie binnen-
dragen en een ereplaats geven, alsof ze uitgenodigd wordt op haar troon te gaan zitten. 
Vervolgens komen alle leerlingen van de school haar massaal vereren: lichtjes worden 
ontstoken, diverse spijzen worden geofferd, wierook wordt gebrand, er wordt gebeden 
en gezongen. Op het hoogtepunt van de plechtigheid wordt zij aanwezig geacht in haar 
beeld. Na de viering wordt zij in optocht naar bulten gedragen en niet zelden onderge-
dompeld in het water van de rivier. Dit staat voor weggaan en weer komen, dood en 
nieuw leven. 
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1.1.2 Cyclisch tijdsbesef en reïncarnatie 
 

In tegenstelling tot het hindoeïsme kennen de zogenaamde drie westerse godsdiensten 
-jodendom, christendam en islam - een lineair tijdsbesef. De wereld is geschapen, dit is 
'schepping', en zal ooit eens aan haar eind komen, 'eindtijd'. Vooral het christendom heeft 
bij dit laatste talloze beelden voortgebracht: verval en rampen, standvastigheid van de 
rechtvaardigen, het opstaan van de doden, het oordeel van allen door de wedergekeerde 
Christus en de definitieve bestemming na dat oordeel, hemel of hel.  
Hoe de schepping en eindtijd ook verbeeld worden, tussen het begin en het einde verloopt 
in ieder geval een rechte lijn: er is maar één geschiedenis en mensen leven slechts één 
keer. 

 
Hindoes zien en beleven de tijd wezenlijk anders. Hun tijdsbesef is cyclisch. De tijd kan 
worden voorgesteld als een cirkel: vanuit het Brahman ontstaat een universum, gevolgd 
door een periode van uitdijing en bloei, dan een periode van stabilisatie en tenslotte een 
periode van verval en eliminatie. Zo'n cirkelbeweging of wereldperiode omvat duizenden 
jaren. De wereldperiode waarvan wij nu deel uitmaken is ver over de helft heen, menen 
veel hindoes. 
Aan het steeds opnieuw 'produceren' en 'recyclen' van universa (heelallen) komt geen 
einde: vanuit het Brahman gezien gaat het om eeuwige herhaling. 
 
Bloei en verval zijn misschien het duidelijkst zichtbaar in de wisseling der seizoenen. Me-
de daarom speelt natuursymboliek een grote rol in het hindoeïsme. Met name de grote 
feesten maken er gebruik van: het Divalifeest viert onder andere de overwinning van het 
licht op de duisternis en het Holifeest viert het begin van het nieuwe jaar en het nieuwe 
leven in de lente. Misschien is de lotusbloem het meest geliefde natuursymbool (bijna 
altijd worden de goden en godinnen ermee afgebeeld!): ze groeit op een moerassige on-
dergrond. Haar pracht symboliseert dat vanuit iets negatiefs iets positiefs kan voortko-
men. 
 
Ook reïncarnatie - verderop zal er meer over verteld worden - lijkt een cyclisch gebeuren: 
een mens wordt steeds opnieuw geboren, krijgt telkens een nieuwe kans. Zoals we nog 
zullen zien, heeft reïncarnatie ook een lineair aspect, omdat niet het opnieuw geboren 
worden het doel van de mens is, maar juist het ontsnappen aan de 'kring der wederge-
boorten'. 
 
 
1.1.3 Bipolariteit  
 
De werkelijkheid is bipolair of tweepolig: ze is mannelijk en vrouwelijk, licht en donker, 
dag en nacht, kwaad en goed, materieel en spiritueel ..... Hindoes zijn hiervan diep door-
drongen. Deze 'tweeheid' wordt echter niet als een absolute tegenstelling ervaren, maar 
steeds als de twee polen of uitersten van eenzelfde werkelijkheid. Deze polen sluiten el-
kaar niet uit maar in. Ze vullen elkaar aan. 
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De godenwereld is hiervan een illustratie: er zijn goden en godinnen. Elke god heeft zijn 
'gemalin'. Zij vullen elkaar aan. Zij symboliseren tezamen de 'mannelijke' en 'vrouwelijke' 
aspecten of eigenschappen van de godheid. De creatieve kracht van de scheppergod 
Brahman, bijvoorbeeld, is naar buiten gericht: hij schept actief de wereld. Dus wordt hij 
met meerdere hoofden en armen afgebeeld. Zijn gemalin Sarasvati 
symboliseert de meer naar binnen gerichte creativiteit: ze is de godin van de wijsheid, de 
muziek. Haar meest kenmerkende attributen zijn een boek en een muziekinstrument. 
Vishnu, de god die alles instandhoudt en die liefdevol ingrijpt als op aarde wanorde en 
onbegrip de overhand hebben, wordt aangevuld door Lakshmi. Zij is de godin van het 
licht, het geluk en de welvaart. Op afbeeldingen strooit zij munten. 
Shiva, die dansend de materie van het heelal opruimt om de weg voor een nieuwe schep-
ping vrij te maken, wordt geholpen door Durga, de godin van oorlog en strijd. Zij wordt 
met acht of tien armen afgebeeld met in elke hand een wapen. Een andere godin die vaak 
met Shiva verbonden wordt, is Kali, de godin van de dood. Aan 
haar attributen, een afgehakt hoofd of een halsketting van doodshoofden, is dat meteen 
af te lezen. 
 
1.1.4 Holisme  
 
In de vorige subparagraaf is beklemtoond, dat de twee polen van een bepaald verschijn-
sel elkaar steeds aanvullen: hindoes denken niet in tegenstellingen, maar in harmonie. Al-
les hangt met alles samen. Het heelal is een levend organisme bezield door het Brahman. 
Er is aandacht voor de macrokosmos. Uit de stand der sterren kan veel worden afgeleid. 
Priesters raadplegen boeken met kosmologische gegevens en berekeningen om het juiste 
moment te bepalen voor het uitvoeren van een ritueel.  
Er is ook aandacht voor de microkosmos: zelfs het nietigste diertje heeft iets van het 
Brahman in zich. Hindoes tonen doorgaans respect voor al wat leeft. Mede daarom is ve-
getarisme onder hindoes wijd verbreid. 
 
 
1.2 GESCHIEDENIS EN KASTENSTELSEL 
  
Tussen 1500 en 1200 voor Christus vielen nomadenstammen India binnen, die zich 
Ariërs noemden. Dit beketent: edel volk. Zij aanbaden natuurgoden, zoals Indra, Agni en 
Soma. Nu nog maken die deel uit van het Indiase pantheon (godenwereld) en worden 
door talloze hindoes vereerd. Nog altijd zijn religieuze liederen van de Ariërs te vinden in 
de oudste geschriften van het hindoeïsme, de Veda's. Zij brachten ook hun eigen taal 
mee, het Sanskriet. Het is de taal waarin priesters nog steeds diverse rituelen uitvoeren. 
 

Het hindoeïsme kent geen grondlegger. Zo'n 3000 jaar voor Christus hebben vooral zoge-
naamde risji's, zieners of wijzen, een doorslaggevende rol gespeeld in de ontwikkeling van 
het hindoeïsme. Zij kregen openbaringen door, deze werden mondeling doorgegeven en 
tenslotte op schrift gesteld. Allerlei toentertijd gangbare opvattingen, liederen, spreuken 
en verhalen werden erin verweven. Zo zijn de Veda’s ontstaan. 
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De Ariers brachten dieroffers aan de goden, maar in de loop der eeuwen zijn er ander-
soortige offers voor in de plaats gekomen, zoals brandoffers, reukoffers en spijsoffers 
(rijst en andere soorten voedsel). Langzamerhand vestigden de Ariërs zich in het hart 
van Noord-lndia, langs de rivier de Ganges, die nu nog voor veel hindoes de heiligste ri-
vier is. 
 
Niet te achterhalen is of de Ariërs het kastensysteem hebben meegebracht of dat het 
tijdens en na hun vestiging langzamerhand ontstaan is. Wel duidelijk is, dat India lang 
voor onze jaartelling al een standenmaatschappij was en dat feitelijk nu nog is. 
De hoogste stand is die der Brahmanen. Zij zijn priesters, godsdienstleraren en geleerden. 
Niet voor niets luidt een symbolische uitdrukking: 'De Brahmanen komen voort uit de 
mond van het goddelijke.' 
De tweede stand omvat de Kshatriya's: vorsten, bestuurders, militairen ..... Zij komen  
voort uit de armen van het goddelijke.  
Handelaren, boeren en ambachtslieden vormen tezamen de stand der Vaishiya's. Zij 
voorzien in de levensbehoeften van mensen en worden derhalve met de buik van het 
goddelijke in verband gebracht. 
Niet-Ariërs kwamen vooral in de vierde stand terecht, die van de Shudra's. Het gaat om 
minder gewaardeerde beroepsbeoefenaars, zoals vissers (die immers het levende moeten 
doden!), gewone arbeiders en bedienden. Zij allen symboliseren de voeten van het god-
delijke, want zij moeten dienstbaar zijn aan de drie hogere standen. 
Er is een vijfde groep die buiten alle standen valt, de paria's of onaanraakbaren: straat-
vegers, prostituees, dieven ..... 
 
Hun uitgestoten zijn wordt beoordeeld als het gevolg van hun daden in een vorig leven, 
eigen schuld dus. Extreem gesteld kan zelfs hun schaduw iemand van een hogere stand 
onrein maken, vandaar de benaming 'onaanraakbaar'. 
 
Genoemde standen werden uiteindelijk onderverdeeld in zo'n twee à drieduizend kasten 
(dit zijn dus 'subgroepen' van de standen). Deze kasten zijn vaak georganiseerd rond een 
bepaald beroep. Het lid zijn ervan is erfelijk: kinderen nemen vanzelfsprekend het beroep 
van hun vader over. Rol en positie binnen een kaste zijn aan regels onderhevig. Deze be-
palen rangorde, sociale positie, rechten, kleding enzovoort. Ook de weinige sociale con-
tacten met andere kasten en standen worden erdoor geregeld. In dit verband moeten de 
begrippen rein en onrein worden toegelicht: wie de regels in acht neemt is (ritueel) rein, 
wie de regels overtreedt is onrein. Voor alle kasten geldt: contact met paria's maakt on-
rein! 
 
In India is het kastenstelsel officieel afgeschaft, maar in werkelijkheid bepaalt het nog 
heel het leven. De regering wil bijvoorbeeld de paria's niet langer ais tweederangsburgers 
behandelen. Maar alleen al het feit dat paria's zich in toenemende mate bij het christen-
dom aansluiten, omdat dit de armen juist een voorkeurspositie toekent, en dat represail-
les vanuit de samenleving niet uitblijven, getuigt ervan hoe stevig het kastenstelsel in de 
samenleving verankerd is. 
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1.3   REINCARNATIE, LEVENSFASEN EN MOKSHA 
 
Elk levend wezen draagt een stukje Brahman in zich, de mens in het bijzonder. Deze god-
delijke kern wordt atman (ziel) genoemd. De meeste mensen hebben twee of meer le-
vens: telkens reïncarneert het atman. Men kan als 'hoger' of als 'lager' wezen (ook als 
dier) wedergeboren worden. Dit wordt bepaald door het karma. Karma is een oor-
zaak-gevolgrelatie: de daden in dit leven bepalen de wijze waarop men in een volgend 
leven geboren wordt. Als positieve daden overheersen, komt men in een hogere kaste 
terecht. Het omgekeerde geldt, als negatieve daden de overhand hebben. Deze kringloop 
van geboorte op geboorte heet samsara. Het opnieuw geboren worden op zich is geen 
doel: de hindoe streeft er juist naar aan de samsara te ontsnappen. Als er helemaal geen 
karma meer is, dus als alle gehechtheid aan het aardse leven verdwenen is, vindt de uit-
eindelijke verlossing of moksha plaats: de individuele ziel of het atman 'versmelt' met het 
goddelijke. 
 
Ieder mens doorloopt een geheel eigen kringloop: het aantal levens dat men leidt kan va-
riëren van een tot heel veel. Wie tijdens een leven een toestand van totale onthechting 
bereikt, heeft geen volgend leven nodig om naar het Brahman toe te groeien. Niet ieder-
een kan dat opbrengen. Men mag zich in diverse levensfasen of asrama's bevinden. Deze 
klimmen op in belangrijkheidsgraad: 
 

1. Leerling  
Na een initiatieritueel - jongens uit de drie hoogste standen beleven zo rond hun 
12de levensjaar een 'tweede geboorte' als hen door een brahmaan (priester) het 
zogenaamde 'heilige koord' wordt omgehangen - volgt een intensieve leerperiode 
in het huis van een goeroe (godsdienstleraar). De jongens worden ingewijd in de 
heilige geschriften, er wordt aan karaktervorming gedaan en ze worden voorbe-
reid op hun latere verantwoordelijkheden. 
 
2. Vader  
Rond het 25ste levensjaar huwt men en heeft men de zorg voor vrouw en kinde-
ren. Deze fase kan het hele verdere leven in beslag nemen. De nadruk ligt dan 
niet zozeer op het hoogste levensdoel, moksha, maar op de 'lagere' levensdoelen: 
kama (genot), artha (welvaart) en dharma (wetten en morele regels). Genot en 
welvaart worden positief gewaardeerd, mits ze maar in dienst staan van 'het ho-
gere'. Trouwens, wie niet in dit leven tot moksha komt, zal dat in een volgend le-
ven bereiken. De hindoe heeft geen haast! 
 
3. Kluizenaar  
Niet zelden trekt een man zich, nadat zijn kinderen het huis uit zijn, terug in het 
woud. Daar zoekt hij de stilte. Hij houdt zich vooral bezig met lezen van religieuze 
teksten, gebed en meditatie. Zijn vrouw mag hem vergezellen en de banden met 
de familie worden niet geheel verbroken. 
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4. Asceet  
Dit is het hoogste stadium op weg naar de volmaaktheid. Men zoekt alleen nog 
maar de onthechting. Als sadhoe (heilige) zwerft men rond op straat: te midden 
van de massa is men toch volledig in zichzelf gekeerd. De banden met de familie 
zijn verbroken, zelfs de eigen naam tracht men te vergeten! Men zit in lotushou-
ding op de grond en mediteert. 
Voorbijgangers geven spontaan geld en voedsel. Sadhoes genieten veel respect: 
zij staan immers op de drempel van de moksha. 

 
In welke fase men ook verkeert, belangrijk is de dharma te respecteren. Dharma staat 
voor harmonie, (natuur)wetmatigheden, wetten en ethiek: wie een goed moreel leven 
leidt, houdt de kosmos in stand. Wie bijvoorbeeld als huisvader goed geleefd heeft, kan 
in een hogere stand of kaste wedergeboren worden. 
 
Een kritische kanttekening is hier op haar plaats: de vier levensstadia gaan over mannen. 
Het hindoeïsme heeft een sterk patriarchale inslag: vrouwen zijn in naam gelijkwaardig 
aan de man, maar hebben feitelijk vaak een tweederangspositie. Dit wordt onder andere 
bevestigd door het treurige verschijnsel van bruidverbrandingen. 
 

Getuigt de samsara van een cyclisch of lineair tijdsbesef? Van allebei: cyclisch is het 
steeds weer opnieuw geboren worden, lineair is de gerichtheid op het uiteindelijke doel, de 
moksha of verlossing. De 'beweging' die het atman tijdens zijn levens maakt is voor te 
stellen als een spiraal die zich enkele keren om de cirkel van een wereldperiode windt. Het 
uiteindelijke levensdoel of moksha kan men op veel manieren bereiken: een meer filoso-
fisch-atheïstische stroming in het hindoeïsme legt de nadruk op kennis (gericht op inzicht 
in het ware wezen van de wereld), yoga en meditatie. Een meer theologisch-theïstische 
stroming benadrukt bhakti: dit is de liefdevolle overgave aan een persoonlijk voorgestelde 
god. Voor veel hindoes zijn dat Vishnu respectievelijk Shiva. 

 
  
 
1.4 BOEKEN 
 
Veda betekent: wetenschap, het weten. Het is een algemene benaming voor de vier oud-
ste verzamelingen Sanskrietteksten die het hindoeïsme kent. Deze worden soms ook wel 
met een meervoudsvorm aangeduid: Veda's.  
 
De oudste en meest gezaghebbende verzameling is de Rigveda: ze bevat hymnen en lof-
zangen op de goden en talloze rituele en magische teksten. Verdeeld over tien boeken 
worden deze teksten toegeschreven aan verder onbekend gebleven risjis's, zieners uit de 
oudste brahmanengeslachten. De overige drie Veda's bevatten aanwijzingen voor mu-
ziek, voorschriften met betrekking tot de offerhandelingen, filosofische hymnen en 
spreuken. Met name priesters of pandits gebruiken deze boeken tijdens (of-
fer)plechtigheden bij mensen thuis. 
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De later ontstane Upanishads zijn van geheel andere aard: zij leggen de weg naar het 
goddelijke filosofisch uit. Het Brahman wordt als de onmetelijke oceaan van het 
sat-chit-ananda (zijn, kennis en gelukzaligheid) voorgesteld en het atman moet daarin 
opgaan. De weg ernaar toe wordt yoga genoemd. Het hindoeïsme kent vier soorten yo-
ga: 
 

1. Karma-yoga  
Dit is 'actie-yoga'. De stelregel luidt: doe wat je doen moet in de situatie waarin 
je nu verkeert. Probeer moreel goed te leven en je daarbij zo weinig mogelijk te 
hechten aan aardse zaken. 
 
2. Bhakti-yoga 
'Devotie-yoga' zou een goede tweede benaming zijn. Door middel van persoonlij-
ke overgave wil de hindoe tot een geestelijke eenheid komen met de god van zijn 
verering. 
  
3. Hatha-yoga 
Bij de zogenaamde 'lichamelijke yoga' gaat het om lichamelijke ontspanning, con-
centratie en uitschakeling van het bewustzijn van het lichaam en zijn verlangens. 
Het is déze vorm die in onze westerse cultuur aan populariteit wint. 
  
4. Radja-yoga  
'Koninklijke yoga' is de hoogste vorm: men probeert volkomen los te komen van 
ieder verlangen. Men streeft naar het ware inzicht en de eenwording met de kos-
mos. 
 

Merk op, dat in deze reeks een toenemend streven naar onthechting zichtbaar is: verlos-
sing of moksha bereikt een mens immers alleen als hij geen enkele binding met de aardse 
werkelijkheid meer ervaart. 
 
Om de Veda's en Upanishads te lezen, moet men geschoold zijn. Dat is niet voor iedere 
hindoe weggelegd. Mede daarom is er ook populaire literatuur ontstaan. 
Geliefd is de Mahabharata. In dit epos speelt Krishna een belangrijke rol. De Bhagavad 
Gita is er een onderdeel van: midden in een gevechtshandeling wordt Krishna een soort 
heilsleer in de mond gelegd. Daarin benadrukt hij: doe je plicht zonder je aan anderen of 
aan je daden te hechten. Het volgende voorbeeld wordt gegeven: als 
je in een gerechtvaardigde oorlog je familie of vrienden moet bestrijden, doe dat dan 
zonder je te laten leiden door de emoties die eigen zijn aan vriendschaps- of familieban-
den. 
De Ramayana is een nog populairder epos: Rama, de achtste incarnatie of avatara van 
Vishnu, bevrijdt zijn gevangengenomen gemalin Sita van Sri Lanka met behulp van een 
apenleger. De demonenkoning Ravana wordt verslagen en de mensaap Hanuman, de aan-
voerder van het leger, is de held. 
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Veel hindoes vereren Hanuman als een god en vieren zijn geboorte, Hanuman Dayanti, in 
april. Mede om die reden zijn apen gerespecteerde dieren.  
Populair zijn ook de legendarische verhalen over goden, hun leven, heilige plaatsen en 
gebruiken, de zogenaamde Purana's. 
 
Het hindoeïsme is vanouds een beeldcultuur. Traditioneel spelen beelden en afbeeldingen 
een grote rol. Stripverhalen over goden en hun lotgevallen zijn populair. In moderne vorm 
gaat het om de verfilming van bovengenoemde verhalen. Hiervan zijn talloze dvd’s in om-
loop. India staat ook bekend om zijn uitgebreide filmindustrie. Bombay, ook wel Bolly-
wood genoemd, is er het centrum van. 
 
 
1.5 FEESTEN 
 
Het hindoeïsme is rijk aan feesten. Het is ondoenlijk ze alle te behandelen. De drie fees-
ten die in Nederland het meest gevierd worden, zullen nu aan de orde worden gesteld. 
 
Tegen het eind van de zomer, meestal in augustus, wordt Raksha Bandban gevierd, een 
speciale dag voor broers en zussen. Meisjes binden een lint om de rechterpols van iedere 
broer. Daarbij wensen zij hem veel geluk. De broers geven cadeautjes aan hun zussen en 
beloven haar te beschermen. Dit feest benadrukt de traditionele seksespecifieke rollen 
van jongen en meisje, man en vrouw. 
 
Het lichtfeest Divali vindt plaats in de herfst: de dagen worden korter, de nachten langer. 
Mensen worden gevoeliger voor de symboliek van het licht. Divali komt van 'dipavali', 
Sanskriet voor een 'rij van lichten'. 
Omdat in de lange traditie van het hindoeïsme meerdere feesten uiteindelijk tot een 
feest geworden zijn, moet altijd rekening worden gehouden met diverse betekenissen, 
rituelen en gewoonten die met zo’n feest verbonden zijn. 
Zo staat in het Divalifeest de overwinning van het goede op het kwade centraal. Niet 
zelden symboliseert men dat door het Ramayana-epos te vertellen of op te voeren. Maar 
verhalen over koningen die India van wrede overheersers verlost hebben zijn even popu-
lair. 
In het schoonmaken van de huizen en het aantrekken van schone kleren komt de over-
winning van het goede eveneens tot uitdrukking. 
De lichtsymboliek speelt een grote rol: in alle vertrekken, hoekjes en vensterbanken van 
het huls worden diya's geplaatst. Dit zijn aardewerken bakjes met ghi (vloeibare geklaar-
de boter) en een lont die ontstoken wordt. 
Lakshmi, godin van het geluk en de welvaart en godin van de handelaren, wordt speciaal 
vereerd tijdens een plechtigheid, thuis of in de tempel, die Lakshmi puja ('puja' betekent: 
verering) heet. Door middel van de vele lampjes wordt de godin van de voorspoed en de 
handel welkom geheten. Een andere traditie vertelt, dat de inwoners van India deze lamp-
jes brandden, toen Rama voet aan wal zette nadat hij de demon Ravana verslagen en zijn 
vrouw Sita bevrijd had. 
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Voor winkels, fabrieken en kantoren breekt een nieuw jaar aan: de boekhouding wordt 
afgesloten en een nieuwe wordt begonnen. 
 
Ook Holi, dat in het voorjaar gevierd wordt, is een feest met meerdere betekenislagen. 
Het is te vergelijken met het christelijke paasfeest. De avond voor Holi wordt een vuur 
ontstoken. Dagenlang zijn mensen bezig geweest om hout en 'alles wat men weg wil 
doen' als brandstof aan te slepen.  
Ook nu weer speelt het schoonmaken van huis en erf een rol. Vuur betekent onder ande-
re reiniging: het kwade wordt 'weggedaan', het goede verwelkomd.  
Er wordt een verhaal verteld over prins Prahalad die zijn vader niet als een god wil vere-
ren. De vader wil zijn zoon met hulp van zijn zuster Holika doden. Zij bereidt de prins een 
brandstapel, probeert hem door een list op die brandstapel te krijgen, maar komt ten-
slotte zelf in de vlammen om, terwijl Prahalad gered wordt door een wonderpoeder dat 
hem door Vishnu verstrekt is. Het ritueel rond het vuur maakt gevoelig voor verzoening: 
vetes worden opgelost, ruzies bijgelegd ..... De dag daarna, het eigenlijke Holifeest, ver-
loopt in een carnavaleske sfeer. De grenzen tussen kasten, rangen en standen vallen 
eventjes weg: leerlingen zitten achter hun leraren aan, werknemers achter hun werkge-
vers. Men gooit naar elkaar met abir (gekleurd water) en poeder. Men bestrooit elkaar 
met confetti. Daarna wordt een bad genomen en worden schone kleren aangetrokken. 
Tenslotte gaat men bij elkaar op visite, geeft cadeautjes en wisselt gelukswensen uit. 
 
 
1.6 GEBRUIKEN 
 
Het hindoeïsme is een 'familiegodsdienst': rituelen worden vooral in gezinsverband vol-
trokken. Gemeenschappelijke bijeenkomsten in mandirs of tempels spelen een bescheiden 
rol. Hindoes hebben vaak een tempeltje aan huis: in een speciaal daarvoor ingerichte ka-
mer of in een kast, soms zelfs een keukenkastje, staan diverse beeldjes, meestal van go-
den die men speciaal vereert. Dagelijks doet men puja, dit is het vereren van de godheid 
of Brahman. De beelden zijn slechts hulpmiddelen. Men spreekt bepaalde gebeden uit in 
welomschreven gebedshoudingen. Mantra's worden gezegd. Men offert voedsel (rijst), 
bloemblaadjes en reukwater. Er wordt wierook gebrand. 
 
Daarnaast, of ervoor in de plaats, mediteren veel hindoes, waarbij vaak gekozen wordt 
voor hatha- of radjayoga. 
Op bijzondere feestdagen bereidt men zich voor door te vasten. Vegetarisme treft men 
in alle gradaties aan, maar met feestdagen in zicht eet men vegetarischer dan anders. 
Regelmatig wordt de speciaal aan de familie gebonden priester of pandit gevraagd om in 
de hulselijke kring bepaalde rituelen uit te voeren. Dat kan een offerdienst zijn, havan of 
hama genaamd. Vaker zal het een sanskara of sacrament betreffen. Hierbij worden be-
langrijke knooppunten in het leven gevierd: de conceptie, het vaststellen van de zwan-
gerschap, naamgeving aan de pasgeborene, het eerste vaste voedsel, het begin van een 
leerperiode, het huwelijk, de crematie enzovoort. 
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De crematieplechtigheden zijn bijzonder indrukwekkend. Ze worden geleid door de oud-
ste zoon. In India worden de doden in de open lucht verbrand. De Nederlandse wetgeving 
staat slechts enige ruimte toe voor cultuurgebonden variaties, zodat in het crematorium 
toch op eigen wijze afscheid genomen kan worden van de dode. Zo worden onder andere 
de lippen van de overledene met het vuur van een dija aangeraakt en gaat men zeven 
keer met ronddraaiende koperen schotels, zogenaamde thalia's, waarop zich brandende 
dija's bevinden, om de kist heen, die geopend mag blijven. Vol overgave en met veel 
emotie wordt 'Shanti! Shanti!', dit is: vrede, gezongen.  
De as van de overledene wordt in India over water uitgestrooid, bij voorkeur over de  
Ganges (in de Nederlandse situatie kiest men voor de Noordzee). 
Verbranding of crematie staat voor zuivering. Maar ook helpt het de overledene verder 
op weg naar moksha. 
Ook water staat voor reiniging. Hindoes gaan op pelgrimstocht naar Benares om in de 
Ganges een ritueel bad te nemen. De Ganges, Indiaas meest heilige rivier, symboliseert 
het leven: zoals haar water in de oceaan uitstroomt, zo komt ooit al het leven 'thuis' in 
het Brahman. De lijken die men in deze rivier veelvuldig aantreft, drukken hetzelfde ver-
langen naar vereniging met het Brahman uit. 
 
 
1.7 GHANDI 
 
De levensloop van Ghandi mag bekend worden verondersteld. Zijn betekenis voor India is 
vooral gelegen in de manier waarop hij geweldloos verzet, een politieke invulling van het 
oude ideaal van ahimsa (geweldloosheid), tegen de Engelsen vorm heeft gegeven. Aldus 
heeft hij bijgedragen aan de onafhankelijkheid van India, aan een toenemend nationaal 
bewustzijn en aan het doorbreken van het kastenstelsel, dat een hindernis blijkt voor so-
ciale mobiliteit en maatschappelijke vooruitgang. Hij nam het op voor de paria's en 
noemde hen haryans, dit is: kinderen van God. Niet voor niets noemen veel Indiërs hem 
mahatma ofwel 'grote ziel'. 
 
 
 
2 HET HINDOEISME IN SURINAME  
 
 
2.1 TWEE KEER MlGRATIE 
 
Het hindoeïsme is de eigen cultuur van de ruim 100.000 hindostanen in Nederiand. Zij 
zijn voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 in groten getale naar Nederland ge-
komen. Voor hen was dat de tweede grote migratie in een eeuw. De eerste 'volksverhui-
zing' vond plaats in 1873. Tien jaar eerder werd de slavernij in Suriname afgeschaft. De 
Nederlandse plantagebezitters dreigden zonder arbeiders te komen te zitten. Van de En-
gelsen mochten zij koelies of contractarbeiders werven in Noord-Oost lndia, in een ge-
bied dat aangeduid wordt met de naam Hindostan. Met het schip Lalla Rookh, de 'Roos-
wangige', kwamen op 5 juni 1873 de eerste koelies in Suriname aan. 
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2.2 EMANCIPATIE EN HOMOGENISERING 
 
Het werk op de plantages betekende niet veel meer dan een slavenbestaan. De hindosta-
nen leefden er geïsoleerd. Pas vanaf de Eerste Wereldoorlog begonnen zij hun soci-
aal-economische achterstand in te lopen. In zeer korte tijd ontwikkelden zij zich tot een 
bevolkingsgroep met goede posities in de landbouw, de handel en het transport. In de 
zestiger jaren waren zij uitgegroeid tot de grootste bevolkingsgroep van Suriname. Ook 
in cultureel opzicht hebben zij een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. 
Geografisch kwamen zij weliswaar uit een gebied in het voormalige Brits-lndië, maar zij 
waren afkomstig uit meerdere kasten, weerspiegelden diverse locale culturen en  
spraken verschillende talen. Vanaf het moment dat zij zich in toenemende mate in de 
stad (Paramaribo) vestigden, vond een sterke homogenisering van de cultuuur plaats. Zo 
zijn de talen die zij als contractarbeiders spraken - Avadhi, Bhojpuri en Magahi waren daar 
de bekendste van - in Suriname tot een gemeenschappelijke taal geworden, het Sarnami. 
Deze taal heelt zich onder invloed van andere talen die in Suriname gesproken werden 
verder ontwikkeld.  
Ook nu nog is het Sarnami de moedertaal van veel hindostanen in Nederland. Kenmer-
kend is, dat het Sarnami 'slechts' als spreektaal beschouwd wordt en als een mindere 
vorm of dialect van het Indiase Hindi of het Indiaas-Pakistaanse Urdu. Bij officiële gele-
genheden in Suriname werd Hindi of Urdu gesproken. De hogere waardering van deze 
standaardtalen hing en hangt samen met een toenemende oriëntatie op de cultuur van 
het Indiase moederland: de hindoes (ruim driekwart van de hindostanen) bedienen zich 
van het Hindi, de moslims (20% van de hindostanen) van het Urdu.  
 
 
2.3 ELIMINATIE VAN HET KASTENSYTEEM 
 
In het voorgaande werd het Sarnami als spreektaal in verband gebracht met de emanci-
patie van de hindostanen in Suriname en de homogenisering van hun cultuur. 
Het wegvalien van het kastensysteem heeft eveneens sterk aan de homogenisering van 
de hindostaanse cultuur bijgedragen. Het Indiase kastensysteem is gebaseerd op het 
reinheidsprincipe, dat wil zeggen rituele reinheid, geen hygiëne. Dit principe bepaalt voor 
een groot deel het gesloten systeem van sociale stratificatie (gelaagdheid). De hiërarchi-
sche ordening ervan wordt bepaald door de mate van reinheid van elke kaste afzonder-
lijk.  
De reinste kaste is die der brahmanen. Deze vormt de top van de sociale piramide. De 
onderste laag van de samenleving, zonder eigen kaste zelfs, is die van de onreine 'onaan-
raakbaren', vanouds paria's genoemd. Wie rein wil leven zal alle kasteregels moeten nale-
ven. Nagenoeg alles wordt erdoor geregeld: beroep, huwelijk, relaties met andere kasten 
enzovoort. Welnu, dit kastensysteem is in Suriname zo goed als 
verdwenen. 
De eliminatie ervan begon al op de Lalla Rookh: in de omstandigheid van het samen rei-
zen op een schip kon onmogelijk vastgehouden worden aan de ingewikkelde reinheids-
voorschriften met betrekking tot eten, slapen en in elkaars nabijheid vertoeven. 
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Tijdens de tientallen jaren op de plantages zette het egaliseringproces zich voort: de 
brahmanen waren op dezelfde manier in de plantage-economie ingeschakeld als andere 
contractarbeiders. Maar daarnaast bleven zij hun functie als experts in het uitvoeren van 
rituelen in familieverband uitoefenen. Zij bedienden de sanskara's (heilige handelingen of 
sacramenten) bij rites de passage zoals geboorte, huwelijk en dood en zij gingen voor in 
havan (offerdienst) als mensen erom vroegen. 
Aldus fungeerden zij als 'bindmiddel' in die eerste moeilijke 'tropenjaren' in Suriname. 
 
 
2.4 BRAHMAANSE RELIGIE 
 
Ook na de periode van de contractarbeid op de plantages zijn de brahmanen erin ge-
slaagd hun positie te handhaven en zelfs te versterken: omdat er vanuit India geen goe-
roes oftewel religieuze-kennisspecialisten meeverhuisden, hebben de brahmanen ook de 
kennisfunctie overgenomen. Het gevolg was, dat niet het volkshindoeïsme met zijn 
overmatige aandacht voor geestenbezwering, ziektenbestrijding en magie de boventoon 
ging voeren, maar de brahmaanse religie met haar minder emotionele op het voltrekken 
van velerlei riten gerichte houding. Bovendien werden alle hindoes onder de vlag van het 
Indiase hindoeïsme gebracht, waarop men zich heel bewust oriënteerde. Door de brah-
maanse dominantie groeide het Surinaamse hindoeïsme uit tot een familiereligie: de 
priesters of pandits voltrokken de rituelen vooral bij de mensen thuis. Tempels en tem-
peldiensten waren secundaire verschijnselen. 
 
 
2.5 ARYA SAMAJ 
 
De jonge eenheid onder de Surinaamse hindoes leek aan het begin van de 20ste eeuw in 
gevaar gebracht te worden door de opkomst van een krachtige hervormingsbeweging, de 
Arya Samaj, dit betekent 'gemeenschap der nobelen'. In het laatste kwart van de 19de 
eeuw ontstond deze beweging op het Indiase subcontinent onder leiding van hervor-
mingsgezinde swami's (godsdienstleraren) waarvan Dayanand de meest spraakmakende 
was. 
 

India was in alle opzichten van de Britten afhankelijk. Mede daardoor was het hindoeïsme in 
verval geraakt: het werd gekenmerkt door analfabetisme, onwetendheid en blinde gehoor-
zaamheid aan de hoogste kaste, die de brahmanen. Afgoderij, tovenarij en magie waren 
wijdverbreid. Het citeren van mantra's uit de Veda's werd als wondermiddel tegen allerlei 
kwalen gebruikt. Tot de ergste uitwassen behoorden de kinderhuwelijken en weduwenver-
brandingen.  
Het erfelijke kastenstelsel stond een verdere ontwikkeling van de natie in de weg: 'alge-
meen belang' en 'nationalisme' waren onbekende begrippen. 
Met name swami Dayanand bond, toen hij zo'n veertig jaar oud was, tegen deze misstan-
den de strijd aan. Hij legde meer nadruk op kennis dan op devotie. Mede om die reden ver-
taalde hij de Veda’s uit het Sanskrit in de volkstalen en schreef hij er commentaren op. 
Daarnaast werd veel werk gemaakt van scholing. Bij het gebed kwam de nadruk meer te 
liggen op het uitvoeren van de mooie gedachten uit de Veda's dan alleen het reciteren er-
van. 
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Kortom, hij 'democratiseerde' het hindoeïsme. Iedereen die geschiktheid vertoonde, ook 
vrouwen, kon priester of pandit worden. Hij wilde bewust geen plaats inruimen voor het 
goeroesyteem, omdat het adoreren van goeroes door leerlingen hun afhankelijkheid in 
stand hield en hen onkritisch maakte.  
De ‘nivellerende' politiek van swami Dayanand en zijn beweging Araya Samaj werd hem 
door talloze brahmanen en goeroes niet in dank afgenomen. 
Ook de puja of verering van avatara's (geïncarneerde goden) werd geminimaliseerd: de pu-
ja sloeg immers vaak om in afgoderij. Men zag een beeld dan niet langer als een symbool 
van een aspect of eigenschap van Brahman of het goddelijke, maar kende het beeld als 
zodanig magische krachten toe. 
Swami Dayanand kende iedereen het recht toe een zogenaamde Arya Samaj, nu in de be-
tekenis van 'plaatselijke vereniging van nobelen', op te richten. De enige eis was dat men 
de tien grondbeginselen van de beweging in acht zou nemen: God als Opperwezen erken-
nen, de Veda's lezen en onderwijzen, deugdzaam leven, het welzijn van de wereld bevorde-
ren enzovoort. 
Jeugd- en jongerenwerk mocht in geen enkele afdeling ontbreken. Daarnaast moesten alle 
onderafdelingen van de samaj samen zorg dragen voor de voortgang van de wekelijkse 
diensten in de mandir (tempel), het verspreiden van de leer der Veda's en het beschikhaar 
stellen van priesters voor het houden van een havan of offer in de huiselijke kring als de 
mensen er behoefte aan hadden. 

 
De hervormingsbeweging Arya Samaj met haar idealen sloeg over naar Suriname. In korte 
tijd kreeg ze er een aanhang van zo'n 16% hindoes. Ze was populair onder de hindoes uit 
de onderste sociale lagen, omdat ze spoorde met hun eigen aspiraties om hogerop te 
komen. Voor de machtspositie van de traditionele brahmanen betekende dit een bedrei-
ging. De erfelijke brahmaanse preisterstand sloot haar gelederen en zocht eveneens 
steun in India. In 1929 richtten de priesters of pandits een associatie van orthodoxe hin-
does op, de zogenaamde Sanatan Dharm, de 'eeuwige religie'. Kort daarna werd de Arya 
Dewaker, de 'Arische zon', de Surinaamse afdeling van de Indiase Arya Samaj, opgericht. 
Behalve splitsing van het Surinaamse hindoeïsme in twee geloofstradities leverde het 
botsen der meningen nog een vrucht op: een toenemend bewustzijn van de religie als 
bindmiddel van hindostaanse identiteit. Dit was de startpositie van de hindostanen toen 
zij rond 1975 massaal naar Nederland migreerde. 
 
 
2.6 SANATAN DHARM 
 
Het Surinaamse hindoeïsme had zich tijdens en na de 'plantagetijd' tot een bij uitstek 
brahmaanse religie ontwikkeld. Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie liet men een 
brahmaanse pandit de voorgeschreven rituelen uitvoeren. Zo groeiden in de loop der tij-
den bepaalde banden tussen deze pandits en een aantal lekenfamilies. Bindmiddel was 
dus dit horizontale, losse en vaak bilaterale netwerk van pandits. Centrale of hiërarchi-
sche organisaties waren er eenvoudig niet. Met het stichten van de Surinaamse variant 
van de Indiase Sanatan Dharm, waartoe zo'n 80% van de hindoes gerekend mogen wor-
den, nam de organisatiegraad iets toe. De Sanatan Dharm is rijker aan rituelen en overige 
geloofsexpressies dan de meer sobere Arya Samaj. In het volgende hoofdstuk zal daar 
uitgebreider op in worden gegaan. 
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3 HET HINDOEISME IN NEDERLAND  
 
 
3.1 TWEEDE MIGRATIE 
 
Vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 zijn relatief veel hindostanen (76% 
hindoes, 20% moslims en 4% christenen) naar Nederland gekomen. Hun verwachtingen 
met betrekking tot de economische en politieke stabiliteit van het spoedig onafhankelijke 
moederland waren laag gespannen. Bovendien werd na de onafhankelijkheid creoolse on-
derdrukking gevreesd. De inmiddels bijna 100.000 hindoes tellende gemeenschap in Ne-
derland bevond zich voor de tweede keer in honderd jaar in een situatie van migratie, nu 
als etnische minderheid. De gemeenschap moest van voren af aan worden opgebouwd. In 
deze situatie bood religie nog meer houvast dan in Suriname. De beide geloofstradities, 
Sanatan Dharm en Arya Samaj, zijn zichzelf scherper religieus gaan definiëren. 
 
 
3.2 DE SANATAN DHARM IN NEDERLAND 
 
De Sanatan Dharm blijft zich als een 'gezinsreligie' manifesteren. Pandits komen in de 
huiselijke sfeer 'op bestelling' rituelen voltrekken. Onder Nederlandse hindoes, ook die 
van de Arya Samaj, is de zogenaamde homa of havan populair. 
 

De havan of homa is een offer-, dank- en gebedsdienst ineen. Er is slechts een pandit no-
dig. Deze spreekt offermantra's (spreuken ter heiliging van het offer aan God) uit, meestal 
in het Sanskrit, de heilige taal van het hindoeïsme. Ook spreekt hij gebeden uit, leest 
teksten uit de Veda's (heilige boeken) en gaat voor bij het gezang. 
Doorgaans wordt hij bijgestaan door andere personen. Een van hen is de organisator van 
de havan. De anderen kunnen familieleden of kennissen zijn. Zij voeren de rituele handelin-
gen uit die bij de mantra's horen. 
In het midden van de ruimte staat de havankund, een metalen offerblok met een warmte-
isolerende bodem.  
Dit blok heeft de vorm van een afgeknotte vierzijdige piramide, is hol van binnen, breed 
van boven en smal van onderen. De holte dient voor het offervuur. De bovenrand is voor-
zien van gootjes waarin het offerwater wordt gedaan. Er zijn veel offerattributen nodig: 
twee glazen schoon water, lepeltjes met lange stelen, een schaal met samagri (alles wat 
geofferd zal worden) en een met ghi (een soort geklaarde, vloeibare boter), dhoep (offer-
houtjes), kamfer, lucifers en doekjes om de mond en handen schoon te maken.  
Alle aanwezigen zitten in lotushouding op de grond. 
De symboliek van de windstreken - het hindoeïsme kent daarvoor het bekende swastikate-
ken (beter bekend als hakenkruis, maar dan in omgekeerde richting draaiend) - speelt 
eveneens een rol: de pandit zit aan de oostkant van de havankund, een helper aan de zuid-
kant, de andere helpers aan de noordkant en de gastheer en gastvrouw aan de westkant. 
De rest van de aanwezigen zit er omheen. 
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De pandit geeft het begin van de offerdienst aan. Om de aanwezigen in een stemming van 
stilte en toewijding te brengen, worden enkele religieuze liederen gezongen, waarna 
meestal zestien mantra's worden opgezegd. 
Dan kan de eigenlijke dienst beginnen: de pandit, gastvrouw en gastheer reinigen mond en 
handen symbolisch met water en steken het offervuur aan. Daarbij spreekt de pandit drie 
mantra's uit, terwijl de gastheer of gastvrouw telkens een blokje hout in de ghi doopt en in 
het vuur werpt. 
Herhaaldelijk wordt gezegd: 'Heer, wij offeren alles aan U wat van U is, het is niet voor ons 
en ook niet van ons.' Vervolgens worden de ghi en de samagri geofferd onder het uitspre-
ken van mantra's. 
Na de offerplechtigheid spreekt de pandit de aanwezigen toe, zegent de gastheer en gast-
vrouw en leest voor uit een van de Veda's. 
Men sluit af met arti, dit is het zingen van een slotlied waarin hulde wordt gebracht aan de 
Schepper, en met een shantimantra (shanti betekent 'vrede') waarin heel de schepping 
opgeroepen wordt om tot rust en harmonie te komen. 
Tenslotte is er een gezellig samenzijn met parsad (zoetigheden) en drankjes. Uit respect 
voor het leven zullen hindoes juist bij dit soort gelegenheden in het geheel geen vlees, vis 
en alcohol nuttigen. 
 

De Nederlandse sanatani's (aanhangers van Sanatan Dharm) zijn rijk aan religieuze ex-
pressies. Hun geloofshouding wordt gekenmerkt door bhakti: vol overgave vereren zij de 
goden waar zij een emotionele band mee hebben. Voor hen zijn dat 'huisgoden'. Kenmer-
kend is hun huistempeltje: dit is een kamer of kastje dat als zodanig is ingericht. Wat 
men in een echte mandir of tempel in het groot aantreft, is hier op kleine 
schaal aanwezig. Meerdere godenbeeldjes staan bij elkaar. Het meest favoriet in de Ne-
derlandse situatie zijn: Vishnu of zijn incarnaties Krishna en Rama, Lakshmi en Sarasvati. 
Zij worden slechts als beelden gezien die bepaalde aspecten of eigenschappen van het 
goddelijke symboliseren. Er kunnen lichtjes worden aangestoken of wierookstokjes wor-
den gebrand. Er kunnen rijstkorrels of bloemen worden gestrooid. Niet zelden wordt er 
water gesprenkeld. Voor deze beelden houdt men z'n ochtend- en avondgebed, medi-
teert en zingt men. 
Regelmatig wordt de pandit uitgenodigd om voor te gaan, zowel in een havandienst (zie 
boven) als bij de sanskara's. Dit zijn 'sacramenten' die bediend worden om belangrijke 
gebeurtenissen in het leven te markeren. Behalve geboorte, huwelijk en dood kennen 
hindoes tal van andere momenten die zij op deze wijze willen heiligen: momenten tijdens 
de zwangerschap, het verwijderen van het eerste hoofdhaar bij de 
pasgeborene(chudakarma sanskara), de naamgeving aan de pasgeborene (namakaran 
sanskara), het begin van een leerperiode (upanayana sanskara)of de ceremonie bij een 
crematie (antyesthi sanskara). 
De chudakarma sanskara is buitengewoon populair. De antyesthi sanskara maakt op bul-
tenstaanders een diepe indruk. 
Bij de hindoes van de Sanatan Dharm is Sathya Sai Baba, de wonderdoener uit Zuid-lndia, 
zeer populair. Velen zien in hem een reïncarnatie van de legendarische Sai Baba, die bij 
zijn leven een geliefde en vereerde sadhoe (heilige asceet) was. 
Twee van de talloze hindoeïstische feesten worden in Nederland uitbundig gevierd: het 
lichtfeest Divali in de herfst en het nieuwjaarsfeest Holi in de lente. 
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3.3 DE ZELFORGANISATIE VAN DE NEDERLANDSE HINDOES EN DE ROL VAN ARYA SAMAJ 
 
De zelforganisatie van het hindoeïisme in Nederland is omgekeerd evenredig aan de ritue-
le, religieuze en culturele veelvormigheid. In de eerste jaren na 1975 wilde het maar niet 
lukken. De traditionele religieuze leiders, de pandits, traden teveel op als onafhankelijke 
'ondernemers in rituelen'. De raden waarin zij participeerden hebben nauwelijks iets kun-
nen ontwikkelen dat vergelijkbaar is met een kerkelijke organisatiestructuur.  
In die eerste moeilijke jaren waren de pandits vooral bezig met het zoeken naar ruimten 
waarin rituelen voltrokken konden worden als tengevolge van grote families een gewoon 
huis te klein was. Aldus vervreemdden zij zich van de jeugd. Veel jonge hindoes werden 
op Nederlandse wijze opgevoed: zij begrepen niets van de religieuze taal en handelingen 
van de pandits. Bovendien bleek de opleiding van de pandits niet toereikend genoeg om 
de situatie van de jongeren te begrijpen en eraan tegemoet te komen. Daarom kent ook 
het Nederlandse hindoeïsme een sterke secularisatie, met name onder de jongeren. 
De Arya Samaj, die ook hier ongeveer het eenvijfde deel van de hindoes omvat, is er tot 
nu toe beter in geslaagd de brug naar de jongste generatie te slaan. Zij legt immers de 
nadruk op scholing, kennis, participatie en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft 
de Arya Samaj het stichten van mandirs of tempels bevorderd en daarmee de beleving 
van het geloof boven de huiselijke sfeer uitgetild.  
Bovendien telt Nederland diverse plaatselijke organisaties van de Arya Samaj. Den Haag, 
waar relatief de meeste hindoes wonen, is er het rijkst mee bedeeld. 
 
Omdat aanvankelijk de zelforganisatie van de hindoes nauwelijks van de grond kwam, 
gingen de bemoeienissen en subsidies van de Nederlandse overheid vooral in de richting 
van Surinaamse stichtingen, waarin ook andere etnische groepen vertegenwoordigd wa-
ren, zoals de creolen. Dit werd door de hindoes niet gewaardeerd. Mede daarom werden 
diverse eigen stichtingen en verenigingen in het leven geroepen. Voor de overheid waren 
en zijn dit geen gesprekspartners: zij gaat bij voorkeur in gesprek met koepelorganisa-
ties. Uiteindelijk is de stichting Lalla Rookh te Utrecht deze eer te beurt gevallen. In 
1975 begonnen als welzijnsorganisatie is zij in korte tijd uitgegroeid tot een 'identiteits-
organisatie' die zowel de belangen van de hindostaanse hindoes als van de hindostaanse 
moslims behartigt. 
 
 
3.4 HINDOSTANEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 
 
Religie en cultuur zijn moeilijk te onderscheiden. Religie, zelf een cultuurdomein, is geheel 
verweven met cultuur. De vraag 'Hoe beinvloedt religie het leven van de hindostanen?' is 
moeilijk, zo niet onmogelijk, te beantwoorden. Naast religie zijn tal van andere cultuur-
domeinen van belang om het leven en de gedragingen van hindostanen te begrijpen. 
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Twee van die domeinen hebben met de schoolse situatie van kinderen te maken: onder-
wijs en opvoeding. Deze en de volgende paragraaf gaan daar nader op in. Eind 70er jaren 
en begin 80er jaren deden hindostaanse kinderen het in het primair onderwijs minder 
goed dan hun autochtone leeftijdgenoten. Voor een deel is dat te verklaren vanuit de 
positie van die kinderen als onder- en zij-instromers: zij waren in  
Suriname geboren en hadden geen of enige tijd aldaar op school doorgebracht. Verder 
maakten hun ouders relatief weinig gebruik van voorschoolse voorzieningen als kinder-
dagverblijven en peuterspeelzalen, omdat kinderen van werkende ouders bijna vanzelf-
sprekend door de grootouders werden opgevangen.  
Vervolgens kan het relatief hoge aantal hindostaanse eenoudergezinnen een negatieve 
invloed hebben gehad op de schoolprestaties: hindostaanse gezinnen zijn van het  
patriarchale gezinstype. Het ontbreken van de vader kan gemakkelijker gevoelens van 
minderwaardigheid bij de kinderen oproepen dan in het Nederlandse egalitaire gezin. Dat 
hindostaanse jongens altijd al beter presteerden dan de meisjes, hing met het typisch 
geslachtsspecifleke opvoedingspatroon samen.  
De laatste jaren zijn de onderwijskansen van hindostaanse kinderen verbeterd, in de eer-
ste plaats omdat nu alle schoolgaande kinderen in Nederland geboren zijn, in de tweede 
plaats omdat de hindostaanse gemeenschap prioriteit is gaan geven aan onderwijs.  
Nederland telt op dit moment diverse scholen voor primair onderwijs op hindoeïstische 
grondslag, met name in de grote steden. Ze zijn zowel de orthodoxe als de meer llberale 
richting toegedaan. In Den Haag bijvoorbeeld treft men naast de Algemene Hindoeschool, 
gesticht en in stand gehouden door de Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Neder-
land, de Shri Vishnuschool aan die de orthodoxe richting van de Sanatan Dharm verte-
genwoordigt. De meeste hindoekinderen gaan nog steeds naar al bestaande onderwijsde-
nominaties: de r.-k. Heilig Hartschool te Den Haag telt meer dan 50% hindoekinderen. 
 
 
3.5 HINDOSTANEN EN HUN OPVOEDING 
 
In Suriname was het gezinstype bij hindostanen patriarchaal. In ons land verandert dat 
langzamerhand door invloeden vanuit de dominante Nederlandse cultuur. Zo stellen hin-
dostaanse vrouwen zich steeds onafhankelijker op. Ze hebben meer ontspanningsmoge-
lijkheden, meer mogelijkheden om zelfstandig op te treden en om op te komen voor hun 
eigen vrijheden. Een aantal hindostaanse mannen waardeert dat. 
Er wordt in die gezinnen dan ook minder beslist door de vader alleen en meer door de 
beide ouders samen. 
Wat de opvoedingswaarden betreft, scoort godsdienst nog steeds hoog in relatief veel 
hindostaanse gezinnen. Kinderen respecteren de wens van hun ouders om godsdienstige 
praktijken te blijven uitoefenen. Sommigen verdiepen zich in hun godsdienst, gaan be-
wust vegetarisch eten en leren Hindi om godsdienstige boeken te 
kunnen lezen. Maar onder invloed van de secularisatie wordt de godsdienstige beleving 
bij veel kinderen ook oppervlakkiger. Toch zullen oudere kinderen zich niet vaak openlijk 
van de godsdienst afkeren, omdat respect voor ouderen als een richtinggevende waarde 
beleefd wordt. 
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In een aantal gevallen is godsdienst nog steeds verweven met bijgeloof: men is bijvoor-
beeld bang voor bezoek van kwade geesten als iemand overleden is of bang om ver-
vloekt te worden door iemand met magische krachten. 
 
Sociale waarden worden belangrijker gevonden dan individuele waarden als mondigheid 
en autonomie. Van alle denkbare sociale waarden worden vooral benadrukt: goede manie-
ren, respect voor ouderen, gehoorzaamheid en gastvrijheid. Wat dit laatste betreft erva-
ren leerkrachten die op huisbezoek gaan, hoe gastvrij ze ontvangen worden. Er wordt 
uitgebreid gekookt en verwacht wordt, dat men mee-eet. Spijzen of lekkernijen afslaan is 
'niet netjes'. Van alles iets nuttigen is vaak de oplossing. 
Zelfstandigheid is eveneens een belangrijke waarde: ze is sterk toegespitst op werk en 
huwelijk. Daarom impliceert deze waarde: je best doen op school en verantwoordelijkheid 
nemen voor de jongere kinderen. De leeftijd waarop men geacht worden die zelfstandig-
heid te bereiken ligt op 18 à 20 jaar.  
De rigide rolverdeling tussen jongens en meisjes wordt langzaam flexibeler: meisjes krij-
gen meer studiekansen, jongens leren huishoudelijke taken te doen. Het verschil in op-
voeding met betrekking tot de contacten naar buiten blijft: oudere meisjes mogen vaak 
niet alleen uitgaan. Begeleiding door een familielid is nog steeds regel. 
 


