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Voorwoord van de President van Suriname
karmany evadhikaras te
ma phaleshu kadacana
ma karma phala hetur bhur
ma te sango ’stvakarmani
Je hebt het recht om te werken,
maar je hebt geen recht op de resultaten.
Sta jezelf nooit toe motivatie te putten uit de vruchten
van je handelen en evenmin mag je gehecht raken
aan dadenloosheid.
Bhagavad Gita 2,47
Eeuwenlang vormt de Hindoe Dharma voor miljoenen mensen een belangrijk
fundament om een rechtschapen leven te lijden. Daarbij gaat het niet om wat
je moet doen, maar om wat je kunt doen om je leven te beteren en de samenleving verder te helpen. Niet een dogma regeert, maar een levenswijze die
dwingt tot goed nadenken en handelen om in het leven de juiste keuzes te maken om, zoals in de Veda staat, manur bhava (waarachtig mens-zijn) na te streven en tegelijkertijd ook de allerhoogste verlossing, moksha, te bereiken. Deze
twee levensdoelen komen voor mij op een pregnante wijze samen in vers 47
van het tweede hoofdstuk in de Bhagavad Gita. Dit vers inspireert mij als privépersoon, maar ook als gezagsdrager om op een onbaatzuchtige wijze, het
goede te bereiken voor mijn mensen en voor het land, dat ik thans als president mag vertegenwoordigen.
[9]

Het hindoeïsme laat zien dat je op verschillende manieren het goede tot je
kunt nemen vanuit het vedische adagium dat er één waarheid is, maar dat vele
wegen daarnaartoe leiden. Dat kan via meditatie, door het uitvoeren van rituelen thuis, door het bijwonen van een religieuze dienst of door mensen middels
de geestelijke verzorging bij te staan. Dit gebeurt zowel in Suriname als in Nederland. Immers, in beide landen wonen mensen met een gezamenlijk verleden, die elkaar nog altijd inspireren en elkaar waar nodig helpen. Zij zijn bereid, om met elkaar, een gezamenlijke toekomst op te bouwen.
De Hindoestaanse hindoes in Nederland vormen een grote groep, die in
diaspora verbonden is met ons Suriname. Ze zijn zichtbaar en betrokken met
hun nieuwe omgeving. Dat doet mij deugd. Immers, deze hindoes hebben hun
traditie vanuit India naar Suriname meegenomen en hebben daar in ruim een
eeuw verdere ontwikkelingen doorgemaakt. In Suriname hebben hindoes hun
traditie aangepast aan het leven in een moderne, meer op de Westerse leest
geschoeide, samenleving. Daarnaast hebben de hindoes in Suriname ook ervaring opgedaan in het samenleven met verschillende levensbeschouwelijke tradities. Op deze manier is Suriname een belangrijke tussenstap geweest, waardoor hindoes het in Nederland redelijk goed doen.
In Suriname heeft het hindoeïsme een eigen gezicht gekregen, net als in
andere diasporalanden. Kenmerkend voor het Surinaamse hindoeïsme is de
invloed van het Nederlandse christendom op de religieuze erediensten, de
mandir-gebouwen en zelfs ook de zondagse mandir-tijden. Ook ontstonden er
religieuze organisaties, stichtingen en verenigingen, die groepen hindoes in
het ‘nieuwe’ land verenigden. Hindoes in de Surinaamse samenleving hebben
op deze manier een groot aanpassingsvermogen getoond, waardoor de traditie
vitaal is gebleven. Ze hebben laten zien dat in een multiculturele en multireligieuze samenleving, die Suriname bij uitstek is, op een harmonieuze manier
samengeleefd kan worden in de hindoetraditie van vasudhaiva kutumbhakam:
de hele wereld is één familie.
De hindoes in Nederland doen het vrij goed. Ze hebben een hoog opleidingsniveau, de maatschappelijke participatie gaat steeds beter en hindoes
hebben een positief imago bij velen in de Nederlandse samenleving. Als presi[ 10 ]

dent van de Republiek Suriname ben ik dan ook erg blij dat voormalige inwoners van Suriname het goed doen in Nederland en positief bijdragen aan die
samenleving. Ook constateer ik dat deze gemeenschap de banden met Suriname niet heeft verbroken. Velen hebben hun jonge jaren in Suriname doorgebracht of hebben familieleden in Suriname wonen. De banden tussen Nederlandse hindoes en Suriname zijn heel intensief. Dit maakt dat ontwikkelingen in Nederland ook van invloed zijn op hindoes in Suriname. Vandaar dat ik
met heel veel belangstelling kennis heb genomen van de inhoud van dit boek.
Met de publicatie van dit boek laten de initiatiefnemers en de auteurs zien
dat hun onbaatzuchtig werk belangrijk is voor het verdere welzijn van onze
mensen en beide landen. Immers, deze vorm van seva, onbaatzuchtige dienstverlening, is een goede manier om kennis te verspreiden en verdraagzaamheid
te creëren in een diverse samenleving. Wanneer het vanuit het hart wordt gedaan, zoals dat zeker het geval is in dit boek, helpt het de samenleving te verbinden en het verschil te maken voor velen die onze steun en solidariteit nodig
hebben. Seva is een vorm van bhakti, prachtig als volgt uitgedrukt, door Shri
Sathya Sai Baba. Hij zei: ‘Het verrichten van dienstbaarheid toont de goddelijkheid, die in de mens verborgen is. Het verruimt je hart, het vernietigt bekrompenheid en het geeft vreugde. De slechte eigenschappen en neigingen in
ons kunnen worden verdreven door middel van Seva.’
Godsdienst is naast een collectieve aangelegenheid ook een zeer persoonlijke zaak, namelijk de individuele relatie tot het hogere of hoe je dit ook wilt
noemen of ervaren. Het is een bron van zingeving, troost en houvast in het leven. Een belangrijke opdracht aan ons allen is juist om vanuit onze eigen levensbestemming de spiritualiteit en solidariteit in te vullen zoals deze in de
diverse artikelen in dit boek uiteen worden gezet. Ik ben er trots op dat mensen in Nederland een belangrijk deel van onze gedeelde levenswijze als inspirerend ervaren en middels dit boek, die kennis verder verspreiden in de Nederlandse samenleving. Trots in de wetenschap dat, zoals Sai Baba het eens mooi
uitdrukte, dienende handen heiliger zijn dan biddende lippen.
Z.E. Chandrikapersad Santokhi, President van de Republiek Suriname
[ 11 ]

Voorwoord van de redactie
In 2016 kwam een groep academici bijeen met de bedoeling wetenschappelijk
onderzoek te gaan doen naar het hindoeïsme in Nederland. De behoefte hieraan had een tweetal redenen. De eerste is dat het Nederlands academisch onderzoek naar het hindoeïsme in de afgelopen jaren enorm is afgenomen. Nog
maar enkele decennia geleden hadden verschillende universiteiten elk een eigen studie Indologie met internationaal gezaghebbende hoogleraren die aan
het hoofd stonden van prestigieuze wetenschappelijke programma’s. Op de
meeste universiteiten is de studie nu echter afgebouwd en is daar geen reguliere hoogleraar meer voor wie India inclusief India’s voornaamste godsdienst,
het hindoeïsme, het belangrijkste voorwerp van onderzoek is. Ook het aantal
wetenschappelijk medewerkers dat onderzoek doet naar het hindoeïsme is
slechts op één hand te tellen. Dit staat in schril contrast met het groeiend aantal hindoes en de populariteit van een typisch hindoeïstisch fenomeen als yoga
in ons land.
De tweede reden voor dit initiatief tot nieuw wetenschappelijk onderzoek
naar het hindoeïsme in Nederland is dat veel publicaties over het hindoeïsme
vooral de Indiase context behandelen. Nederlandse hindoes herkennen zich
slechts ten dele in de beschrijvingen die zij geven. Daar komt bij dat door dergelijke literatuur zich ook bij lezers buiten deze groep beelden ontwikkelen die
nauwelijks van toepassing zijn op de Nederlandse aanhang van deze religie.
Dat leidt vaak tot de nodige spraakverwarring, maar ook tot nodeloze irritatie.
Iemand verwoordde het ooit treffend op deze manier dat men, om het hindoeisme in Nederland te begrijpen, eerst afreist naar India om vervolgens vandaaruit de verrekijker te richten op de hindoes in Nederland.
Vanuit een sterk gevoelde maatschappelijke relevantie en persoonlijke betrokkenheid startte deze groep met maandelijkse bijeenkomsten. Dit gebeurde
[ 12 ]

in nauwe samenwerking met enkele wetenschappers van de Vrije Universiteit,
zoals dr. Eric de Jongh, dr. Annette Mosher-Kemp en dr. Victor van Bijlert. Het
aanvankelijke idee was om hier alle Nederlandse wetenschappers die onderzoek naar het hindoeïsme deden bij te betrekken. Helaas waren enkelen niet in
de gelegenheid om aan deze maandelijkse bijeenkomsten deel te nemen.
Drie leden van deze onderzoeksgroep, dr. Freek L. Bakker, dr. Victor van
Bijlert en dr. Jan Peter Schouten, hadden al ruime ervaring opgedaan met het
hindoeïsme in Nederland. Naast hun wetenschappelijke belangstelling hebben
zij middels hun deelname aan dit project ook willen bijdragen aan de vorming
en ontwikkeling van een groep hindoes die zelf wetenschappelijk onderzoek
doet naar de eigen traditie in Nederland. Dit geeft informatie vanuit een intern perspectief zonder dat het afbreuk doet aan de wetenschappelijke objectiviteit. Hierdoor ontstonden interessante gesprekken en kwamen zij tot mooie
inzichten, waarvan zij de lezer graag deelgenoot willen maken.
Groot is hierbij onze dank aan de J.E. Jurriaanse Stichting voor de subsidiëring van de drukkosten. Deze stichting erkent dat deze bundel bijdraagt
aan het emancipatieproces van een groep van bijna 200.000 Nederlanders,
over wie ten onrechte wordt beweerd dat zij de best geïntegreerde ‘nieuwe Nederlanders’ zijn. Want hindoes komen niet negatief in de publiciteit en hun
opleidingsniveau en arbeidsparticipatie zijn over het algemeen goed. Aan de
andere kant zijn hindoes nogal onzichtbaar in onze samenleving! ‘Doen ze wel
mee?’ vragen andere landgenoten zich af. Deze bundel draagt daarom op een
constructieve wijze bij aan het zichtbaar maken van de interactie en dialoog
tussen de hindoe met de Nederlandse cultuur. De auteurs hopen van harte dat
dit boek een aanzet zal vormen tot meer belangstelling voor de hindoes in ons
land en intensere en vruchtbaarder uitwisseling van inzichten en gedachten
tussen hindoes en andere Nederlanders.
Bikram Lalbahadoersing en Freek L. Bakker
November 2012
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1. Inleiding
Freek L. Bakker
Het is een zondagmiddag in september in Rotterdam-Zuid. Een groep van ongeveer honderd mensen loopt over het Afrikaanderplein. Vooraan lopen vier
Hindoestaanse vrouwen in prachtige geel en donkerrood gekleurde Indiase
jurken. Zij dragen grote driehoekige vlaggen. Naast hen een paar mannen die
op trommels slaan, en daarachter een boedelwagen getrokken door andere
mannen. Op de boedelwagen zit de priester met zijn twee kinderen en een assistent. Achter hen staat op de boedelwagen tegen een met rood papier beklede
achterwand een kleurig geschilderd beeld van Ganesha, de godheid die het
hoofd heeft van een olifant. Daarachter loopt een lange stoet met mensen die
bhajans zingen, Indiase religieuze liederen. Ondertussen spreekt de priester in
de boedelbak heilige formules uit en verricht hij een ritueel waarin hij de godheid offers aanbiedt. De stoet maakt een lange tocht door de wijk. Ze passeren
ook de Maashaven, maar keren daarna terug naar het Afrikaanderplein. Enkele
dagen later wordt het beeld, dat van klei gemaakt is, onder het uitspreken van
heilige spreuken in de Maas gedompeld.
De foto hierboven en de processie waarover hier verteld is laten zien dat
het hindoeïsme in Nederland anders is dan het hindoeïsme in India. Maar het
is ook anders dan in andere Westerse landen. De reden is dat 65 procent van de
aanhangers van deze religie in Nederland afkomstig is uit Suriname.

[ 14 ]

Fig. 1: Ganesh chaturthi-processie in Rotterdam op 11 september 2016 (Foto: Freek L. Bakker)

Het waren immers van origine Surinaamse hindoes die deze religieuze optocht in Rotterdam organiseerden. In de Verenigde Staten en Canada zijn de
hindoes die rechtstreeks uit India komen dominant, en in Groot-Brittannië
ook. In Duitsland, Zwitserland en Noorwegen bestaat de grote meerderheid
van de hindoes uit Tamil vluchtelingen uit Sri Lanka. In de jaren 1980 en 1990
woedde daar een bloedige burgeroorlog die veel slachtoffers eiste. Ook Nederland heeft Tamil hindoes die uit Sri Lanka zijn gevlucht, maar zij vormen
slechts zes procent van het totale aantal Nederlandse hindoes. Daarnaast zijn
er nog autochtone Nederlandse hindoes, die zich overigens vaak nauwelijks
hindoe voelen, maar die in het verleden meestal een bepaalde goeroe hebben
gevolgd. Vooral Maharishi Mahesh Yogi (1918-2008) met zijn Transcendente
Meditatie (TM), A.C. Bhaktivedanta Prabhupada (1896-1977) van de Hare
[ 15 ]

Krishna’s, Bhagwan Shree Rajneesh (later: Osho) (1931-1990) en Sathya Sai Baba (1926-2011) trokken de aandacht. Maar ook veel minder bekende goeroes
kregen in Nederland volgelingen. Deze autochtone Nederlandse hindoes omvatten bijna twee procent van het totale aantal hindoes in ons land. Zevenentwintig procent van het totaal aan hindoes in Nederland bestaat echter uit Indiase kenniswerkers. Wij schatten het totale aantal hindoes op dit moment op
ongeveer 165.000.1

Over religie en hindoeïsme
Het voorgaande maakt duidelijk dat het hindoeïsme in Nederland zeer gevarieerd is. Desondanks heeft deze variatie één oorsprong, de verzameling van religieuze tradities ontstaan op het Zuid-Aziatische subcontinent. Dat geheel
werd geleidelijk aan, vooral vanaf de Middeleeuwen, aangeduid met de naam
hindoe en nog later, in de negentiende eeuw, met hindoeïsme. Omdat het uit
heel uiteenlopende tradities was opgebouwd, kende dat geheel al heel snel, ver
voor de Middeleeuwen, een enorme diversiteit.
Wat de verschillende variëteiten gemeenschappelijk hadden was wat zij
zelf in de loop der eeuwen aanduidden als de dharma. Dharma duidt op de
kosmische orde, maar ook op de normen en waarden die werden vastgelegd in
wetten en de ethiek. Dharma kan echter ook religie betekenen. Een belangrijk
onderdeel van de dharma is een standensysteem, dat in later tijd in India tot in
detail is uitgewerkt tot een kastenstelsel, waarin de plaats van iedere mens in
een bepaalde positie op een bepaald niveau was en is vastgelegd. De meeste
hindoes onderschrijven dit stelsel, maar er zijn ook talloze hindoes die er heel
1

Voor een grondige bespreking van de schattingen die in verschillende publicaties
gemaakt zijn over de aantallen hindoes in Nederland verwijs ik naar mijn boek Hindus
in the Netherlands (Berlijn 2018), p. 16-18. Aan het aantal dat daar gegeven wordt, moet
45.000 worden toegevoegd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het
vermoedelijke aantal Indiase kenniswerkers in Nederland in 56.462 (Website CBS Statline). In India is 80 % van de bevolking hindoe. Dat houdt in dat rond de 45.000 van deze Indiërs hindoe is.
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kritisch op zijn, erop wijzen dat die gedetailleerde indeling een latere ontwikkeling is. Velen van hen kiezen daarom voor een alternatief systeem waarin
niet de positie van de vader beslissend is voor iemands plek in dit systeem,
maar iemands persoonlijke talenten.
Een ander belangrijk element van het hindoeïsme is de mystiek. Meditatie
en ascese werden en worden vrij algemeen gezien als wegen om tot eenheid te
komen met het goddelijke.
Een derde belangrijk onderdeel wordt gevormd door de rituelen. Die rituelen zijn zo belangrijk dat het hindoeïsme, anders dan bijvoorbeeld islam en
christendom, een godsdienst van het ritueel kan worden genoemd. In die rituelen worden offers gebracht, klinkt dikwijls muziek en worden op zangerige
wijze heilige formules gereciteerd om daarmee een heilzame invloed uit te oefenen op de processen die gaande zijn in de kosmos. De heilige spreuken,
mantra’s genoemd, komen voor het grootste deel uit de oudste heilige geschriften van het hindoeïsme, de Veda’s. Binnen het hindoeïsme kan het goddelijke het beste worden aangeduid als een buitengewoon sterke energie, bovennatuurlijk sterk, die zich in zeer verschillende manifestaties aan de mensen
voordoet. Vaak worden deze manifestaties goden of godinnen genoemd, wat
een vertaling is van de Sanskriet woorden deva’s, devi’s of devata’s, maar echt
adequaat vinden veel hindoes die vertaling niet, omdat voor hen al deze figuren hun oorsprong vinden in het ene goddelijke. Onder deze manifestaties zijn
Shiva, Vishnu, Devi, Rama, Krishna of Ganesha de meest bekende en meest
vereerde. Het sterke geloof in de uiteindelijke eenheid van het goddelijke leidt
er verder toe dat veel hindoes ten aanzien van wat zij in andere religieuze tradities tegenkomen een houding aannemen waarin zij personen, verschijnselen
en voorwerpen die ze in die religies van anderen tegenkomen identificeren
met personen, verschijnselen en voorwerpen in hun eigen godsdienstige traditie. Zij trekken geen muren op, maar gaan ervan uit dat de fundamentele eenheid achter alles tot gevolg heeft dat in principe alles met alles verbonden is.
De andere god van die ander mag de andere god blijven omdat hij in de grond
de eigen god is.
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Zo is het hindoeïsme een van de grote tradities die uitdrukking zijn van
het verschijnsel dat religiewetenschappers aanduiden met het woord religie.
Als deze geleerden echter zelf gaan omschrijven wat religie is ontstaat er een
boekenkast vol uiteenlopende visies. Dat heeft ertoe geleid dat de Amerikaanse
godsdienstwetenschapper Jonathan Z. Smith (1938-2017) tot de conclusie
kwam dat religie het beste te beschouwen is als een begrip dat de religiewetenschappers een zekere horizon biedt, zoals het woord taal dat doet voor de taalwetenschappers en cultuur voor de cultureel-antropologen. Iedereen weet zo’n
beetje wat er is bedoeld, maar zodra er gedefinieerd moet gaan worden, raken
de geleerden al gauw met elkaar in discussie. Binnen het verschijnsel religie
zijn uiteenlopende tradities ontstaan die alle een eigen geschiedenis hebben,
een ritueel, ethiek, recht en wetten, bouwwerken, beeldhouwkunst, muziek,
dans, schilderkunst, geschriften, poëzie, mythologie, verhalen enzovoort, enzovoort. Het religieuze daarin is dat mensen in dit alles contact menen te maken met of geraakt worden door ervaringen waarin zij vaak op intense wijze
stuiten op een werkelijkheid die niet empirisch te traceren is, maar vaak wordt
aangeduid als bovennatuurlijk, heilig, goddelijk of transcendent.
Diaspora
Slechts een klein deel van het aantal hindoes, nog geen twee procent, bestaat
uit autochtone Nederlanders. Alle andere hindoes hebben hun wortels buiten
ons land. De Hindoestaanse hindoes zijn afkomstig uit Suriname, maar hun
voorouders kwamen uit India. De Tamil hindoes komen vrijwel allemaal uit Sri
Lanka, en de kenniswerkers uit India. Die achtergrond heeft grote invloed op
hun godsdienst. Daarbij komt dat de reden en achtergrond van hun komst
naar Nederland eveneens invloed heeft.
Voordat we verder gaan, is het goed nog even apart stil te staan bij de
woorden Hindoestaan, Hindostaan en hindoe. Een Hindoestaan is iemand van
wie de voorouders uit India komen. India werd in het verleden vaak Hindoestan genoemd. Het geen religieuze, maar een etnische aanduiding. Want
er woonden in het oude India ook moslims en christenen. Een Hindoestaan
kan dus ook moslim of christen zijn. Om die reden kwam in de jaren 1950 in de
Surinaamse politiek de gedachte op niet meer over Hindoestanen te spreken
[ 18 ]

maar over Hindostanen. Dan zou de kans op het misverstand dat zij allemaal
hindoe zijn kleiner zijn. Bovendien maakte dit Hindoestaanse moslims en
christenen duidelijk dat de Verenigde Hindostaanse Partij (VHP) ook hun belangen behartigde. Het woord hindoe verwijst naar iemands religie. Een hindoe is een aanhanger van het hindoeïsme. In deze bundel kiezen we voor het
woord Hindoestaan of Hindoestaans in het volle besef dat dit verwijst naar etnische achtergrond van de mensen die zo genoemd worden. Daarnaast gebruiken we vanzelfsprekend ook het woord hindoe.
We staan ook even extra stil bij het begrip diaspora. Dat woord heeft zijn
oorsprong in de Joodse diaspora. Het kenmerk van de Joodse diaspora was dat
de Joden ook in het buitenland – in werkelijkheid of in hun verbeelding – een
sterke verbondenheid bleven voelen met hun oude vaderland, met name met
de hoofdstad Jeruzalem waar de tempel had gestaan, en met de gemeenschap
van Joden in andere delen van de wereld. In de loop van de twintigste eeuw
kregen de wetenschappers er aandacht voor dat dit gevoel van verbondenheid
niet alleen aanwezig was bij de Joden, maar ook bij andere etnische groepen.
Daarom gingen zij het woord diaspora ook gebruiken voor wat vervolgens de
Afrikaanse diaspora werd genoemd, of de Chinese diaspora. Zo zijn er in de
wereld vele diaspora’s.
Desondanks is het goed om ons te realiseren dat niet alle migranten dit
diasporabewustzijn ontwikkelen. Daarom moet diaspora worden onderscheiden van migratie. Migratie duidt zuiver en alleen op het reizen en trekken van
mensen. Diaspora houdt in dat zij hoe dan ook een zekere verbondenheid blijven voelen met de streek of het land waar ze vandaan komen en met andere
mensen die daarvandaan komen.
Daarbij komt dat deze tijd wordt gekenmerkt door een zich snel uitbreidende mondialisering. Bovendien is het door de vooruitgang van de communicatietechnologie mogelijk geworden om veel intensiever contact te houden
met mensen ver weg. De tijd waarin men berichten heen en weer kan sturen is
veel korter geworden, gereduceerd soms tot enkele seconden, en de ruimte
waarover dit kan omvat inmiddels bijna de hele aardbol. Dat geeft bepaalde
gemeenschappen de kans om transnationaal te worden, iets dat ook is gebeurd
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met de cultuur van India en de mensen buiten dit land die toch op een of andere manier nog een bepaalde band met India hebben, door hun afkomst, hun
culturele bagage of hun religie. Mensen met roots in India en de mensen in India zelf worden daardoor een transnationale gemeenschap en voelen zich in
toenemende mate met elkaar verbonden, niet zozeer door een diasporabewustzijn, maar veel meer door de moderne communicatiemiddelen en door de
verwante cultuur.
De Zuid-Afrikaanse wetenschapper Robin Cohen (*1944) keek naar het ontstaan van de verschillende diaspora’s in de wereld en kwam op basis daarvan
tot de volgende vijf vormen van diaspora:
W de slachtofferdiaspora’s veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis in
het eigen vaderland (Joden, Armeniërs, en veel Afrikanen);
W de arbeidsdiaspora’s waarin mensen onder kommervolle omstandigheden
in het buitenland gaan werken, vaak ook om zo te ontkomen aan een situatie vol spanning in het eigen vaderland (Indiërs en Javanen);
W de imperiale diaspora’s, waarin machtige rijken hun onderdanen de wereld over stuurden voor koloniale en militaire doelen en om daar hun wereldrijk verder uit te bouwen (Spanjaarden, Portugezen, Nederlanders,
Britten en Fransen);
W de handelsdiapora’s, waarin handelaren in het buitenland geld wilden verdienen (Chinezen en Libanezen);
W de diaspora’s zonder vaderland, waarmee Cohen mensen bedoelde die hij
niet kon onderbrengen in de andere categorieën. Hij dacht daarbij aan de
Roma in Europa, de Caraïbische zwarten in de Noord-Amerika, bedoeïnen
in het Midden-Oosten en de Toearegs in Noord-Afrika.
We kunnen constateren dat de Hindoestaanse diaspora in eerste instantie,
toen de Hindoestanen van India naar Suriname gingen, een arbeidsdiaspora
was. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal vrijwillig wegtrokken. Want er
waren er nogal wat die door de nood gedwongen weggingen, vanwege schul-
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den of diepe conflicten met anderen in hun omgeving. Vandaar dat een behoorlijk aantal migranten ook wel als slachtoffer beschouwd kan worden.
De tweede diaspora, die van Suriname naar Nederland, had eveneens in
bepaalde opzichten de trekken van een slachtofferdiaspora. De mensen die
vertrokken vreesden namelijk dat de economie van Suriname sterk achteruit
zou gaan ten opzichte van die van Nederland en dat de onderhuidse spanning
tussen Creolen en Hindoestanen tot geweldsuitbarstingen zou kunnen leiden
die vergelijkbaar zouden zijn met wat in de jaren 1960 gebeurd was in het
buurland van Suriname, Guyana. De Tamil diaspora is zeer zeker een slachtoffer-diaspora. Zij vluchtten immers voor de burgeroorlog in hun vaderland. De
diaspora van Indiase kenniswerkers is duidelijk een arbeidsdiaspora.
De Britse geleerde Kim Knott wijst erop dat niet alleen de reden van vertrek en de aard van het migratieproces belangrijk zijn, maar ook de tradities
die de migranten van thuis meegenomen hebben, hun financieel en sociaal
kapitaal, de tradities van het gastland en de manier waarop zij in bij hun komst
in dat land verwelkomd werden.
Als de migranten rijk zijn of een goede opleiding hebben, of een zeker
aanzien, zullen zij makkelijker hun weg vinden in het nieuwe vaderland dan
wanneer zij arm en ongeschoold zijn, of voor het nieuwe land de verkeerde
scholing hebben. De Hindoestanen en Indiase kenniswerkers hadden een
voorsprong op de Tamils. De Hindoestanen hadden dikwijls Nederlands onderwijs genoten. Zij kenden de taal en hadden vaak een goede opleiding. Een
groot aantal van hen wist bovendien hoe het er in Nederland aan toe ging. Zij
hadden hier gestudeerd. De Indiase kenniswerkers hebben een zeer gevraagde
ICT-opleiding en kunnen daarom ook makkelijk hun weg vinden. De Tamils
daarentegen moesten vaak van de grond af aan alles opbouwen. Velen begonnen met eenvoudige baantjes om pas later ook in de betere functies terecht te
komen.
Verder wees Kim Knott op de houding van het ontvangende land bij de
aankomst van de migranten. De Indiase kenniswerkers zijn gewild, de Hindoestanen en Tamils veel minder. Tegen de komst van de Tamils is veel verzet
geweest. Ze werden in het begin opgevangen in tentenkampen, terwijl veel
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Nederlanders ze als lastige indringers beschouwden die zo snel mogelijk ons
land zouden moeten verlaten. De Hindoestanen zaten daar wat tussen in. In
de jaren 1970 deed de Nederlandse overheid veel meer zijn best de mensen uit
Suriname goed op te vangen dan later toen de Tamils aan de horizon verschenen.
Toch kan niet ontkend worden dat met name de Hindoestanen en Tamils
een moeilijke start hadden. In die omstandigheden blijkt de godsdienst – de
tradities die zij uit hun land van herkomst hebben meegenomen – een belangrijk bindmiddel te zijn dat de immigranten in het nieuwe land een eigen identiteit geeft en dikwijls ook de kracht om tegenslagen op te vangen en de moed
niet te verliezen. Om die reden neemt voor veel immigranten de godsdienst in
het nieuwe land een belangrijker plaats in dan in hun land van herkomst.
Wat verder opvalt, is dat veel immigranten proberen om in hun nieuwe
land een omgeving te creëren die sterk herinnert aan hun oude vaderland – of
moeten we hier van moederland spreken, omdat de Indiërs zelf ook dikwijls
spreken over ‘Moeder India’. Veel Hindoestanen hebben echter ook een hele
sterke band met Suriname. De godsdienst geeft hun voor het creëren van deze
omgeving een aantal belangrijke instrumenten. Een voorbeeld daarvan zijn de
tempels, omdat het uiterlijk van deze gebouwen bijna altijd herinnert aan de
bedehuizen in het land waar ze vandaan kwamen.

Stromingen
In de eerste alinea van dit hoofdstuk werd al duidelijk dat het Nederlandse
hindoeïsme verschillende stromingen telt die in veel gevallen nauw samenhangen met de etnische achtergrond van de hindoes die daartoe behoren.
Het Hindoestaanse hindoeïsme kent twee belangrijke stromingen, die al
in Suriname op de voorgrond traden, de Sanatan Dharm en de Arya Samaj.
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Voor de details over deze stromingen verwijs ik naar de handboeken.2 Wel wil
ik deze stromingen hier kort typeren. De Sanatan Dharm staat voor het traditionele hindoeïsme met zijn kleurige beelden en uitgebreide rituelen. Maar in
Suriname vonden daarin wel een paar veranderingen plaats. Allereerst was
daar de ontwikkeling in de rol van pandit, die uitgroeide tot de ritueel expert
die alle rituelen uitvoerde en vaak ook optrad als mentor van de familie die een
beroep op hem deed. Verder ontstond in Suriname een nieuw type tempel met
een zaal met banken of stoelen met uitzicht op een podium waar de beelden
van de verschillende godheden stonden. Daarnaast stond een preekstoel waarop de pandit zittend de heilige geschriften uitlegde. Het belangrijkste boek was
het Ramcaritmanas van Tulsidas (1532-1623). De eredienst vond dikwijls plaats
op zondagmorgen. Een andere belangrijke tekst is de Bhagavad Gita, een geschrift uit de eerste eeuw voor Christus met een dialoog tussen Krishna en Arjuna over de zin van het leven: in devotionele liefde voor Krishna als manifestatie van het goddelijke het goede doen zonder te hechten aan het resultaat
daarvan.
De Arya Samaj is een hervormingsbeweging ontstaan in 1875 in Mumbai,
die wil terugkeren naar wat zij zien als de oorspronkelijke religie van de Veda’s, in hun ogen de belangrijkste heilige geschriften van het hindoeïsme. Omdat het vuuroffer een van de voornaamste ceremonies van de Veda’s is en in de
Vedische religie beelden onbekend zijn, werd dit offer het belangrijkste Arya
Samaji ritueel en wilden zij de hindoe religie ontdoen van de verering van
beelden. Hun grote inspirator is Swami Dayananda Saraswati (1823-1883). Belangrijk was dat hij een eigen visie had op het kastenstelsel, waarin niet de afkomst van je vader, maar je eigen talenten bepaalden tot welke kaste je behoorde. Dit bood niet-brahmanen de mogelijkheid om ook pandit te worden.
Verder hadden ook de Arya Samaji’s tempels met banken en stoelen met uit2

In hoofdstuk 3 van mijn Hindus in the Netherlands geef ik een uitgebreidere en meer
gedetailleerde inleiding op de hindoeïstische stromingen die in Nederland te vinden
zijn.
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zicht op een podium met een vuuraltaar voor het vuuroffer. Sinds 1948 konden
ook vrouwen pandit worden. Zij heten pandita.
In Nederland ontstond in de loop van de jaren 1980 een derde stroming,
die vaak wordt aangeduid als karmavadin. Het gaat om mensen die vasthouden
aan het hele theologische en religieuze bouwwerk van de Sanatan Dharm,
maar een andere visie hebben op het kastenstelsel sterk verwant aan de zienswijze van de Arya Samaji’s. De meeste Nederlandse hindoe tempels volgen op
dit moment het gedachtengoed van deze stroming. Bovendien oriënteren veel
Hindoestaanse hindoes zich tegenwoordig eerder rechtstreeks op India dan op
wat wordt aangereikt vanuit Suriname. De Sanatani’s die trouw blijven aan de
oude visie op het kastenstelsel worden tegenwoordig vaak janmavadins genoemd.
De Tamil hindoes volgen in het algemeen de ideeën van de Shaiva Siddhanta. Daarin neemt Shiva de belangrijkste plaats in. Hij staat voor het zuivere transcendente en hij helpt de gelovige het juiste pad te betreden door neer te
dalen in de goeroe zodat hij de juiste instructies geeft. Deze instructies behelzen meestal dat van de gelovige verwacht wordt dat hij zijn best doet het ritueel zo goed mogelijk uit te voeren. Het Tamil hindoeïsme kent uitgebreide rituelen. Naast Shiva zijn er nog andere goddelijke figuren, in het algemeen dezelfde als in de Sanatan Dharm met één uitzondering: Murugan. Hij is een lokale Tamil godheid die voor veel Tamil hindoes de belangrijkste is. Hij wordt
gelijkgesteld aan Skanda, een zoon van Shiva. Het uitvoeren van het ritueel is
niet voorbehouden aan brahmaanse priesters alleen. Er zijn ook nietbrahmaanse priesters. Want het hindoeïsme van Zuid-India kent een sterke
anti-brahmaanse beweging.
Over de autochtone hindoes is al gezegd dat zij verschillende goeroes volgen. Bij hen ligt minder nadruk op de geldigheid van het kastenstelsel en de
zorgvuldige uitvoering van het ritueel dan bijvoorbeeld in de Sanatan Dharm
en de Shaiva Siddhānta.
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Opzet van de bundel
De onderzoeksvraag van deze bundel is: ‘Hoe heeft de hindoe traditie zich in
Nederland ontwikkeld?’ Omdat het gaat om een bundel betekent dit dat niet
alles aan de orde komt. Wat wordt behandeld hangt af van de deskundigheid
en het specialisme van de auteurs die aan het woord komen. Niettemin is de
kans groot dat men na lezing van dit boek een goede indruk heeft van wat er in
hindoeïstisch Nederland gaande is. Wie zich verder wil verdiepen in het Nederlandse hindoeïsme verwijs ik naar de verschillende publicaties die achter in
deze bundel in de literatuurlijst opgenomen zijn.
Hoofdstuk 2, van de hand van Jan Peter Schouten, presenteert de geschiedenis van het hindoeïsme in Nederland.
Daarna volgen drie delen die ieder een aantal hoofdstukken omvatten.
Het eerste deel heet ‘Huis’ en staat stil bij wat er bij de hindoes thuis gebeurt.
Het eerste hoofdstuk daarvan, hoofdstuk 3, geschreven door Dineesh Lalbahadoersing, geeft een indruk van de zoektocht van jongvolwassen hindoes naar
een eigen moderne hindoe levensstijl die recht doet aan zowel de eigen religieuze traditie als de eisen van een leven in Nederland vandaag de dag. Hoofdstuk 4, geschreven door Sharda Balla, laat zien hoe belangrijk Bollywoodfilms
zijn voor het hindoeïsme thuis en hoe deze films invloed uitoefenen op de positie van de vrouw in deze omgeving.
Daarna komt het tweede deel met de titel ‘Geloofsgemeenschap’. Het eerste hoofdstuk van dit onderdeel, hoofdstuk 5, van Freek Bakker gaat over de
tempelbouw in de lage landen, terwijl hoofdstuk 6, van de hand van Amresh
Tewarie, laat zien welke moeilijkheden hindoes moeten overwinnen om met
succes een nieuw hindoe bedehuis te bouwen. Hoofdstuk 7, geschreven door
Pieter van der Woude, laat de ontwikkeling zien die de hindoe processies in
ons land doormaakten. Bedacht moet worden dat de hindoes in Nederland
hun eerste processies hielden toen in ons land nog steeds een processieverbod
gold. Nu kijkt niemand er meer van op. Zo laat dit deel zien dat de tempel het
centrum is van een geloofsgemeenschap die in en rond dit gebouw haar geloof
beleeft en vorm geeft.
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Vervolgens begint het derde deel, ‘Samenleving’. Dit onderdeel gaat namelijk in hoe de hindoes zich manifesteren in de Nederlandse samenleving.
Het begint met een hoofdstuk geschreven door Bikram Lalbahadoersing,
hoofdstuk 8, dat aandacht schenkt aan enkele hindoe vrouwen op vooraanstaande posities in Nederland. Hoofdstuk 9, van de hand van Soerish Jaggan,
schildert de ontwikkeling van de hindoeïstische geestelijke verzorging in het
leger, de gevangenissen, de ziekenhuizen en de verpleegtehuizen. In hoofdstuk 10 geeft Victor van Bijlert een interessante inkijk in de wereld van de indologen aan de universiteiten in de lage landen, die nauwelijks enige aandacht
hadden voor de hindoes in hun directe omgeving. Freek Bakker staat in hoofdstuk 11 stil bij de omgang van hindoes met andersgelovigen, in het bijzonder de
moslims en de christenen.
Het boek wordt afgesloten met een nabeschouwing waarin de auteurs van
deze bundel nog één keer terugblikken en een poging doen de essentie te pakken van de ontwikkeling die de hindoe religie in de lage landen gedurende de
laatste decennia heeft doorgemaakt. Daarna proberen zij te ontdekken welke
veranderingen zich in de komende jaren zullen voltrekken in het Nederlands
hindoeïsme.
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5: De hindoe tempel in Nederland
Freek L. Bakker

Fig. 5: Huistempel van een Hindoestaanse familie in Amsterdam (Foto: Freek L. Bakker)

Inleiding
Een tempel of een gebouw of plaats waar men in contact komt met de goddelijke dimensie van het leven, met God of een van de goden, is in elke religie belangrijk en zeker ook in het hindoeïsme in Nederland. Dit hoofdstuk zal daar
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aandacht aan geven. We beginnen bij de huistempel die veel hindoes in hun
woning hebben ingericht. Daarna staan we stil bij de eerste publieke tempels
en geven we een beknopt overzicht van de voornaamste ontwikkelingen ten
aanzien van deze bedehuizen. Na een bespreking van drie hindoeïstische
nieuwbouwtempels sluiten we het hoofdstuk af met een conclusie.

De huistempel
Veel hindoes hebben thuis een huistempel. Op die plek, vaak in de hoek van
een kamer of op zolder, maar nooit in de slaapkamer, staat een tafel of een
klein kastje, een soort altaar, waar zij meestal dagelijks een eenvoudig ritueel
uitvoeren of mediteren.
De huistempel van figuur 5 bevindt zich in een inloopkast op de eerste
verdieping vlak onder de trap naar de tweede verdieping. Hij bestaat uit een
plank tegen de muur met afbeeldingen van scènes ontleend aan het Ramayana-epos en aan de verhalen over Krishna. Interessant is dat de trouwfoto van
de ouders van de man van de vrouw op de foto op de muur een prominente
plek heeft gekregen. De andere muren van deze kleine ruimte zijn eveneens
bedekt met allerlei afbeeldingen van hindoe devata’s. Op de plank staan kleine
beelden van verschillende goddelijke figuren zoals Durga, Shiva, en Vishnu, en
twee koperen kandelaren, een in de vorm van een leeuw, de andere geplaatst
op een uitbeelding van de Om-syllabe. Daarnaast staan op deze plank twee koperen schalen met daarop een diya (Indiase waxine-lichtje) en een hogere kandelaar. Dat alles staat op een rood-zwart kleedje. De vrouw vertelde dat zij iedere morgen, als haar man onderweg was naar zijn werk, daar een arti of lichtoffer bracht. Anderen leggen ook wel een bloem voor de beeldjes neer. Dikwijls
is dat een oranje afrikaantje. Oranje is immers een heilige kleur in het hindoeisme.
Soms laten hindoes andere mensen toe tot deze huistempel. Dan krijgt
deze heilige plaats een meer publiek karakter. Een volgende stap kan zijn –
want verreweg de meesten zetten die stap niet – dat zij rituelen (laten) uitvoeren in ruimten die zij huren in scholen of buurtcentra en soms zelfs in een van
de zalen van een kerkgebouw. Nog een stap verder is dat zij een heel schoolge[ 92 ]

bouw, een winkel of een ander gebouw huren of kopen en daarin een tempel
inrichten. Deze tempels kunnen tientallen bezoekers trekken. Op feestdagen
trekken ze meestal nog veel meer mensen, in een aantal gevallen zelfs een paar
honderd.

De eerste publieke godshuizen
Het eerste hindoe bedehuis in Nederland met een meer publieke functie werd
in 1970 door de Hare Krishna’s ingericht in een flat in Amsterdam-Zuidoost.
Maar toen hun leider A.C. Bhaktivedanta Prabhupada in 1972 in Nederland op
bezoek kwam, openden zij een tempel in een garage in de Bethaniënstraat in
het centrum van Amsterdam. Dit godshuis kan beschouwd worden als de eerste zelfstandige tempel ooit in Nederland. Overigens hadden de Hare
Krishna’s dit gebouw in 1974 alweer verlaten voor een tempel aan de Herengracht.
In de jaren daarna waren het vooral de Hindoestaanse hindoes die godshuizen inrichtten in gebouwen die oorspronkelijk een andere bestemming
hadden gehad. Ondertussen openden ook de volgelingen van verschillende
goeroes tempels. En in de jaren 1990 begonnen de Tamil hindoes bedehuizen
in te richten in andere gebouwen.
In 1990 werd de eerste nieuwbouwtempel gebouwd in Lelystad, de Radha
Krishna Mandir. Het ging om een houten bouwkeet waarin een tempel werd
ingericht. Helaas maakte een brand na vijf jaar een einde aan dit bedehuis. In
maart 2000 werd in Amsterdam de volgende nieuwbouwtempel geopend. Dit
godshuis heette ook Radha Krishna Mandir. Het was een stenen gebouw ontworpen door architect Sunil Thakoer. De bouw ging in etappes, want in feite
was het bouwwerk pas klaar toen in juni 2017 de koepel op het gebouw werd
gezet. Maar de tempel is wel vanaf maart 2000 in gebruik geweest. Inmiddels
zijn er nog zes andere nieuwbouwtempels neergezet. Er staan er twee in Den
Haag, en verder één in Den Helder, Wijchen, Loenen en Almere. De Tamil
tempel of kovil, zoals de Tamils hun heiligdom noemen, die in Den Helder
staat, is misschien wel het mooiste hindoe godshuis dat Nederland kent. Het
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werd in 2003 in gebruik genomen, maar was pas gereed in september 2013
toen de tempeltoren voltooid en ingewijd was.
Er zijn in Nederland in totaal 48 hindoe tempels. Op de kaart wordt duidelijk dat de meeste te vinden zijn in Den Haag en Rotterdam. Het leeuwendeel van deze godshuizen staat in negentiende-eeuwse buurten waar in de jaren 1970 en 1980 het grootste aantal Hindoestanen woonde. De Tamil tempels
zijn nogal verspreid, twee in Limburg en verder één in Zeist, in Beverwijk en,
zoals al aangeduid, in Den Helder. Hoewel de Tamils in het begin vooral in de
grote steden in de Randstad terechtkwamen, is Limburg een logische plek,
omdat vlak over de grens in Duitsland eveneens veel Tamils wonen. De kovil in
Den Helder is daar gekomen, omdat een belangrijke groep Tamil vluchtelingen
aanvankelijk in een hotel in Camperduin werd ondergebracht.

Achtergronden
Wie zich bezig gaat houden met gebouwen, stuit al gauw op de naam van de
Franse filosoof Henri Lefebvre (1901-1991). Hij vraagt zich af wat een ideologie
of religie voorstelt zonder haar gebouwen, zonder de ruimten die zij nodig
heeft met de terminologie, de verbindingen en de codes die daarbij horen. Wat
is de Joods-christelijke traditie zonder haar synagoges, kerkgebouwen, altaren
en andere heilige voorwerpen en ruimten? Wat zou er van de Kerk overblijven
zonder kerkgebouwen? Mensen die een bepaald geloof of een bepaalde overtuiging aanhangen, produceren ruimten die daarbij horen Vrijwel alle hindoe
tempels in Nederland staan in wijken die in de negentiende eeuw gebouwd
werden, terwijl de nieuwbouwtempels meestal terecht kwamen in nieuw geplande buitenwijken. We zullen nooit een hindoe tempel tegenkomen in het
centrum van de stad. Dat heeft te maken met het moment dat de hindoes het
initiatief namen om een bedehuis te bouwen. Zij kwamen in de tweede helft
van de twintigste eeuw in Nederland. Op dat moment waren de huizen in de
negentiende-eeuwse wijken het goedkoopst.
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Fig. 6: De locatie van de hindoe tempels in Nederland
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bedehuis dat zo veel mogelijk moest voldoen aan de regels die daarvoor bestaan in de traditie van de Zuid-Indiase Tamil-hindoes. Hoe streng deze sthapati’s daarin waren, bleek uit het feit dat de tempel absoluut op de oost-westlijn
moest staan, ook al betekende dat een afwijking van de straatrichting. De andere gebouwen in deze wijk staan loodrecht op de straatrichting, de Tamiltempel niet. Kapiteins taak was ervoor te zorgen dat het overleg met de burgerlijke gemeente goed verliep en dat het gebouw beantwoordde aan de eisen van
het Nederlandse klimaat en de bepalingen en wetten van de Nederlandse
overheid. Verder bemiddelde hij bij het verkrijgen van werkvergunningen voor
de sthapati’s die vanuit India werden ingehuurd.

Fig. 10: Sri Varatharaja Selvavinayagar Kovil, Den Helder (Foto: Freek L. Bakker)

De welstandscommissie heeft zich volgens Kapitein ‘zeer neutraal’ gedragen.
Men keek alleen of het kon en of het niet in strijd was met het bestemmingsplan, en men verleende verder alle medewerking. Maar men had te maken met
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tuurlijk heel moeilijk voor alle inwoners van Vrindavana. Tijdens een zonsverduistering kwamen ze elkaar weer tegen op een van de heilige plaatsen, Kurukshetra. Krishna en zijn broer Balarama, kwamen daar natuurlijk in vol ornaat aan, gezeten op grote strijdwagens. De meisjes van Vrindavana probeerden toen de karren mee terug te trekken naar Vrindavana. Daarnaast is er een
diepere betekenis dat men door het trekken van de kar Krishna in zijn hart
trekt.

Hindoestaanse hindoes
Slechts enkele jaren na de migratiegolf van 1975 vanuit Suriname, hielden
Hindoestanen een fakkeloptocht ter viering van divali. Deze werd vanaf 1980
georganiseerd door leden van zowel de Sanatan Dharm als de Arya Samaj in
Den Haag. Divali is het lichtjesfeest, waarop de overwinning van het goede
over het kwade, het licht over de duisternis en de kennis over de onwetendheid
wordt gevierd. In de optochten wordt dit gesymboliseerd met het vuur en licht
van fakkels. Divali is een van de populairste hindoefeesten en wordt in verschillende grote en kleinere steden van Nederland zowel thuis als in tempels,
als op pleinen en in feestzalen gevierd. De grootte van het evenement varieert.
Zo voeren sommige tempels rituelen uit of een bescheiden processie en wordt
er samen gegeten, op andere plekken wordt een uitgebreider cultureel avondprogramma gehouden in een gehuurde zaal, en verder zijn er in de grotere
steden dagvullende divali-feesten waar grote aantallen Hindoestanen zich bij
aansluiten.
De divali-optocht in Den Haag wordt nog steeds elk jaar gehouden. Het is
een van de drukst bezochte divali-feesten van Nederland en trekt hindoes uit
het hele land. Overdag is er een programma met dans, muziek, optredens van
bekende Indiase of Surinaamse artiesten, en een markt. In de vroege avond als
het donker is, trekt een stoet mensen met fakkels door de straten van Den
Haag naar het Spuiplein. Soms rijdt een versierde wagen mee waarop muziek
ten gehore wordt gebracht. In de optocht lopen veel ouders met kinderen en
jonge mensen. Er wordt gekletst of meegezongen met de muziek. Na de pro-
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cessie lopen de feestelijkheden met muziek en optredens nog door tot in de late avond.

Fig. 17: Divali-fakkeloptocht in Den Haag, 18 oktober 2014 (Foto: Omroep West)

Opvallend is dat inmiddels niet alleen in de optocht in Den Haag, maar ook in
die van bijvoorbeeld Almere, Arnhem, Enschede, Rotterdam en Utrecht niet
langer fakkels, maar lantaarns en lampionnen worden gedragen. Deze verandering is in feite een praktische aanpassing, uit veiligheid, maar de materiële
overeenkomst met het gebruik van lampionnen tijdens Sint Maarten- en Halloweenoptochten doet sommige buitenstaanders denken dat het hier om een
mengvorm van deze rituelen gaat.
Hindoes die met de vieringen meedoen geven aan dat de divali-vieringen
een gevoel van reiniging, zegening en het maken van een nieuw begin geeft.
Daarbij komen veel mensen voor de gezelligheid, en bieden de feestelijkheden
een plek van ontmoeting en viering van de Hindoestaanse cultuur.
Sommige fakkeloptochten worden georganiseerd vanuit tempels, zoals in
Arnhem door de Shri Shiva Mandir en in Amsterdam vanuit de Radha Krishna
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Fig. 19: Palkavadi in Den Helder, 28 juni 2015 (Foto: Freek L. Bakker)

Centraal in de processie is de tempelwagen die met dikke touwen bij toerbeurt
wordt voortgetrokken door gelovigen. Tamil térs zijn gemodelleerd naar de
tempelwagens uit Zuid-India en zijn van hout gemaakt. Zoals de naam aangeeft, kunnen tempelwagens worden gezien als mobiele altaren of tempels. Dit
is niet enkel terug te zien in de functie van beide als de plek waar een godenbeeld geplaatst wordt, maar er zijn ook overeenkomsten in de vormgeving. Zo
lijkt bijvoorbeeld de bovenkant van een tempelwagen zowel op een tempeltoren als op het tempelaltaar dat in Tamil tempels wordt aangetroffen. Die hebben namelijk de vorm van een kleine tempel inclusief het dak dat dit gebouw
heeft. In het midden van de tér zit naast de utsavamurti een kurukkal, die op verschillende stoppunten op de route (voedsel-) offers van gelovigen aanneemt en
deze presenteert aan de godheid. Daarna wordt het offer teruggegeven aan de
gelovige, die het als prasad uitdeelt aan de andere deelnemers van de processie.
De tempelwagen wordt gevolgd door een stoet vrouwen die bhajans zingen, en
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daarachter volgen de overige deelnemers van de processie. Al worden de rituelen plechtig uitgevoerd, de Tamil processies zijn ook gezellig. Er wordt tijdens het voortgaan van de processie volop gekletst, gelachen, gegeten en gedronken.

Fig. 20: Kurukkal en festivalbeeld op de tempelwagen in Heerlen, 14 juni 2019
(Foto: Myriam van der Woude)

Een deel van de Tamils geeft aan vooral te komen voor de markt, het lekkere
eten, en om oude bekenden te zien en te spreken. De markt is niet enkel puur
commercieel gericht op Sri Lankaanse en Indiase waren; het is ook een liefdesmarkt: een plek waar openlijk wordt geflirt, contactgegevens worden uitgewisseld en waar stelletjes ontstaan.
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Sommige Nederlandse hindoe vrouwen, schrijft De Koning, vinden kenmerken als ‘trouw aan haar man’, ‘dienstbaar’ en ‘opofferingsgezind’ in hun
beeld van Sita passen; voor hen is Sita in de rollen van ‘gelovige’, ‘moeder’ en
‘partner’ een belangrijk voorbeeld. Maar dit geldt slechts voor een deel van de
Nederlandse hindoe vrouwen, want een ander deel laat zich niet leiden door de
heersende interpretaties van traditionele verhalen, maar laat zich door andere
voorbeelden inspireren en wil geen volgzame hindoe vrouw zijn maar een leider, zowel persoonlijk alsook professioneel!

3. Hindoe vrouwen als leider
DE INSPIRATIE
Oetra Gopal droomde als klein meisje al om iets voor de maatschappij te gaan
betekenen, ze wilde het goede doen. Ze herinnert zich nog dat ze als klein kind
al kracht en charisma bij mensen zag, soms in een onverwachte hoek. Zo had
ze een bijzondere fascinatie voor de zwerver Kolimor. Ze trof hem vaak als ze
op pad werd gestuurd om boodschappen te doen, want de oudere zus was al op
een leeftijd dat ze niet alleen de deur uit mocht.

Fig. 21: Oetra Gopal
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‘Ik was altijd geboeid door het gegeven dat Kolimor altijd op straat leefde,
en als kind wist ik niet wat het zwerversbestaan inhield. Maar ik keek wel altijd
naar hem op en dacht wat een boeiende man! Hij had een bepaalde uitstraling
en dat trok mijn aandacht. Ik was nooit bang voor hem, terwijl ik later hoorde
dat mensen bang waren voor hem. Ik vond hem groots, hij was een prachtig
mens, een krachtige man!’
Ook vond de jonge Oetra dat ze Kolimor niet moest helpen, want de rode
lijn in haar leven is gelijkwaardigheid: naast elkaar leven, vrede ervaren en elkaar de hand toereiken. Vandaar dat ze nooit een mens zielig heeft gevonden,
ook als iemand zichzelf zielig vond. Ze laat mensen niet samenvallen met hun
verdriet. Daardoor kan ze de kracht in hen blijven zien.
‘Als je iemand zielig vindt dan degradeer je hem in een positie die de persoon geen recht doet. En ik wil ook niet dat mensen mij zielig gaan vinden. Ik
ben meer dan de zwakte die op dat moment zichtbaar is. Ik heb niks met het
woord zielig, ook niet met medelijden. Immers, medelijden hebben is oordelen
en je gaat jouw eigen waarden op de persoon projecteren. Ik wil daarvan weg
blijven, want daarmee doe je je medemens tekort.’
De ambitie van de kleine Oetra was niet gangbaar voor een Surinaams
Hindoestaans meisje in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In die tijd was
leiderschap bij vrouwen over het algemeen een nieuw thema, ook in Westerse
samenlevingen. Een onderzoeker als Virginia Schein doorbrak de vanzelfsprekende relatie tussen leiderschap en mannen met haar beroemde psychologisch
fenomeen ‘Think Manager, Think Male’. Voor dat onderzoek werd aan driehonderd mannelijke managers gevraagd om algemene kenmerken van vrouwen, mannen en managers te benoemen. Daaruit bleek dat het grootste deel
van de kenmerken van managers overeenkwam met de kenmerken van mannen. Kortom, manager was voor velen synoniem voor man en daardoor werden vooral mannen geschikt geacht als managers. Zo werd een cirkelredenering, ten nadele van vrouwen, in stand gehouden. Sterke vrouwen hebben in
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de afgelopen decennia geprobeerd deze hardnekkige denkpatronen te doorbreken.

Fig. 32: Usha Doekhie

Ook de moeder van Usha Doekhie, een sterke vrouw en voor velen een inspiratiebron, had te maken met de traditioneel dominante positie van mannen. Ze
was op het eerste gezicht bescheiden en hield zich vaak op de achtergrond. Vader Doekhie daarentegen stelde zich prominent op als het hoofd van het gezin
en was niet vies van machtsvertoon. Desondanks was moeder Doekhie de drijvende kracht in het gezin. Zij stond erop ze haar eigen opleiding afrondde, wat
zeer vooruitstrevend was voor een Hindoestaanse jonge vrouw in het begin
van de jaren zestig van de vorige eeuw in Suriname. Ook had ze een duidelijke
toekomstvisie en stimuleerde zij haar echtgenoot om financiële zekerheden te
krijgen door een huis en een stuk land te kopen. Enkele jaren later werd ze actief in het Hindoestaanse verenigingsleven, maar ze bleef bescheiden. Later,
na het overlijden van haar moeder, hoorde Usha Doekhie opmerkelijke verhalen van vele vrouwen die vertelden hoe Usha’s moeder hen had geïnspireerd
om zich verder te ontwikkelen en ambitieuze doelen na te streven.
‘De kracht is in de vrouwelijke lijn doorgegeven’, zegt Usha Doekhie lachend als ze over haar eigen loopbaan vertelt.
‘Was mijn moeder een passieve kracht, nou ik ben precies het tegenovergestelde! Misschien ga ik wel verder vanaf het punt waar mijn moeder was
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aanbeland met haar kwaliteiten, maar beperkte mogelijkheden om die te ontwikkelen.’
Usha Doekhie is niet afwachtend zoals haar moeder. Als kind al pakte ze
haar eigen ruimte, waardoor ze niet in het plaatje van een keurig Hindoestaans meisje paste. En als tiener in de jaren 1970 in Nederland was ze een
rebelse puber die de grenzen opzocht met haar uitbundige kleding, terwijl
haar moeder altijd ingetogen en bescheiden was. Haar grootmoeder noemde
Usha ‘nachaniya’, danseres, vanwege deze extravagante levensstijl en haar eigenzinnige karakter.
Toch probeerde moeder Doekhie, vanuit haar plicht als ouder, de opvoeding van haar dochter te voltooien door Usha te verbinden met een Hindoestaanse man. Het huwelijk hield twee jaar stand, want de partner vond het
een recht om corrigerende klappen aan zijn echtgenote uit te delen en manlief
vond dat hij in de positie was om toestemming te verlenen of zij haar studie
mocht voortzetten. Jaren later, vertelt Usha Doekhie, begreep ze dat haar
toenmalige partner in wezen niet kwaadwillend was, maar dat hij handelde
vanuit beperkingen ingegeven door een aantal culturele opvattingen die hij
had meegekregen in zijn ontwikkeling.
Uit een Indiaas onderzoek, gepubliceerd in 2009 door de Society for Human Resource Management, blijkt dat zelfs academisch opgeleide vrouwen
nog steeds sterk te maken hebben met verwachtingen van de schoonfamilie,
dat de vrouw na het huwelijk haar ambities en carrière afstemt op de traditionele verwachtingen. Voor sommige vrouwen betekent het dat ze hun carrière
opgeven of dat het de verantwoordelijkheid van de vrouw is om een evenwicht
te zoeken tussen haar baan, de zorgtaken en de sociale verplichtingen. Archana Bhaskar, manager van een Indiase multinational, geeft aan dat haar ouders
excellentie in het onderwijs erg belangrijk vonden en haar steunden om haar
loopbaan anders vorm te geven dan de vorige generatie. ‘Mijn moeder is zeer
goed opgeleid (een dubbele master in politicologie en rechten), maar na haar
huwelijk stopte ze met werken. Daarom was ze er heel erg op gericht dat ik financieel onafhankelijk werd.’
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Fig. 23: Sunita Biharie

Ook de moeder van Sunita Biharie was een vrouw die zelfstandigheid in haar
leven belangrijk vond. Maar in de ogen van haar familie was ze rebels en, zoals
vaker gebeurde, werd de dochter middels een huwelijk aan een man verbonden
in de hoop dat ze zich zou settelen en zich zou ontwikkelen tot een keurige
Hindoestaanse vrouw, echtgenote en moeder. Het gewenste resultaat bleef uit
en de familie oefende vervolgens sociale druk uit om een echtscheiding te
voorkomen. Dat zou de eer van de hele familie aantasten. Uiteindelijk kwam
die scheiding er toch en als gevolg daarvan droogden de familiebanden op.
Daarom hoefde Sunita’s moeder niet op de steun van haar familie te rekenen
toen ze enige tijd later hulp nodig had. De verwanten vonden haar eigengereid,
want ze wilde dat haar dochters niet op de traditionele Hindoestaanse manier
werden grootgebracht, maar in vrijheid. Daarom heeft ze, op het moment dat
ze drie maanden in het ziekenhuis lag, zelf de jeugdzorg gebeld voor de opvang van haar dochters.
Sunita ziet zichzelf niet per se als een Hindoestaanse, maar als een Rotterdams Apeldoornse. Ze is het met veel dingen van de Hindoestaanse cultuur
niet eens en het past ook niet bij haar. Ze heeft juist tegen bepaalde zaken van
de cultuur gestreden.
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Verklarende woordenlijst
abishekam

acharya
aja
arti
ashirvad
bebhut
bhaitak gana

bhajan
bhakti
bhumipuja

chaupai
deva
devanagari
devata
devi
dharma

(Tam.) ritueel waarin religieuze objecten of personen,
vaak beelden, worden overgoten met gewijde vloeistoffen.
(Hindi) spirituele leraar.
(Hindi) opa van vaderskant.
(Hindi) lichtoffer.
(Hindi) zegen.
(Hindi) gewijde as.
(Hindi) volksmuziek die afkomstig is uit de rurale gebieden van Noord-India en in de Caraïben verder is
ontwikkeld.
(Hindi) devotioneel lied.
(Skt.) liefdevolle devotie.
(Skt.) een ritueel dat wordt uitgevoerd ter ere van de godin Bhumi (moeder Aarde) waardoor de aarde van negatieve krachten gereinigd wordt.
(Hindi) vers volgens een bepaald ritme (metrum); vooral
bekend van de Ramcharitmanas.
(Skt.) godheid.
(Skt.) een van de Indiase schriftsoorten; wordt gebruikt
voor het schrijven van Hindi en Sanskriet.
(Skt.) godheid.
(Skt.) godin.
(Skt.) kosmische orde, normen en waarden, religie.
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dhuni
divali

diya
doha

dravida
Ganesh chaturthi
garbagriha
gurudwara
harinama
havan
holi, holi phagua
izzat
janam kundali
japa yoga
karma
karma yoga
katha
kavadi
kirtan

(Skt.) vuur voor asceten, gebouw voor vuuroffer, letterlijk: rook.
(Skt.) feest van de overwinning van het kwaad door het
goede, van het duister door het licht, daarom een lichtenfeest.
(Hindi) aardewerk olielampje.
(Hindi) tweeregelige strofe; in de Ramcharitmanas
meestal ter afwisseling of afsluiting van een serie chaupais.
(Skt.) benaming van de Zuid-Indiase bevolking en culturen; Zuid-Indiase stijl van tempels bouwen.
(Hindi) religieus feest van enkele dagen ter ere van Ganesha.
(Skt.) ruimte waarin zich het beeld van de belangrijkste
godheid bevindt.
(Hindi) benaming voor een Sikh tempel.
(Skt.) verkondiging van de Krishnadevotie door de Hare
Krishna’s door middel van lezing, zang en dans.
(Skt.) vuuroffer.
(Skt.) hindoe nieuwjaars- en lentefeest.
(Hindi) eer.
(Hindi) geboortehoroscoop.
(Skt.) het praktiseren van de eigen religie door middel
van mantra recitatie.
(Skt.) resultaat van het handelen, ook gewoon: handelen.
(Skt.) het praktiseren van de eigen religie door middel
van onbaatzuchtig handelen.
(Skt.) eredienst met rituelen en voorlezing uit van de
heilige geschriften.
(Tam.) rituele dans waarbij gelovigen op straat een boog
dragen en vaak in trance raken.
(Skt.) religieuze samenzang.
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