
Hoeveel Hindoestanen wonen er in Nederland? 
 
 

Aantallen Hindoestanen in diverse publicaties: 
Over het aantal hindoestanen uit Suriname woonachtig in Nederland zijn er verschillende getallen in 
omloop variërend van 90.000 tot 180.000 of meer. Sommige hindoestaanse politici en bekende 
hindoestanen gebruiken het getal van 160.000 de anderen 170.000.  
 
Het getal van 180.000 staat vermeld in het “Report of the High Level Committee on the Indian 
Diaspora”. 1 
 
Volgens de Hindoe Raad Nederland wonen er in Nederland ongeveer 215.000 hindoes waarvan 
ongeveer 160.000 hindoes van Surinaamse afkomst. 2 
 
Dr. Chan Choenni en dhr. Carel Harmsen schatten in hun artikel “Geboorteplaats en etnische 
samenstelling van Surinamers in Nederland” gepubliceerd in “Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007 van 
Centraal Bureau voor de Statistiek, pagina 74” (Choenni en Adhin 2003) het aantal hindoestanen op 
160.000. 3  
 
In het boek “Hindostanen in Nederland” door Corstiaan van der Burg , Theo Damsteegt en Krishna 
Autar ”,  gepubliceerd door Garant in 1990, schatten de samenstellers “ongeveer 90.000 hindostaanse 
Surinamers” in Nederland 4. 
 
Dr. Chandersen E.S. Choenni; Drs. Sandra N. Kalidien; Mr. drs. Kanta Sh. Adhin 
In het artikel “Nederlands best bewaarde geheim: Hindoestanen” gepubliceerd in de Volkskrant van 5 
juni 2008 wordt melding gemaakt van de Nederlandse Hindoestanen, een gemeenschap van ruim 160 
duizend leden”.5 
 
In haar jaarverslag van het jaar 2008 vermeldt OHM  dat er meer dan 200.000 hindoes in Nederland 
wonen. 6 
 
Hoe komt het dat de diverse instellingen en organisaties verschillende aantallen gebruiken? Hoe komen 
zij aan die getallen? Wat zijn de bronnen?  Om er achter te komen heb ik zelf een beperkt onderzoek 
uitgevoerd. Hier is het resultaat. 
 
Het eerste en belangrijkste probleem was vaststelling van betrouwbare bronnen. 
 
Momenteel zijn er behalve de gegevens van het CBS geen betrouwbare gegevens betreffende 
hindoestanen afkomstig uit Suriname beschikbaar. Deze zijn dan ook de basis van de hier vermelde 
aantallen en berekeningen. 
 
 
                                                   
1  Report of the High Level Committee on the Indian Diaspora,   Table 11.1: PIO Community in Europe, page 138  
   www.moia.gov.in/shared/linkimages/177.pdf  
2  www.hindoeraad.nl  
3  www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B423BB56-A099-4272-86B0-2BB2021E7468/0/2007k1b15p74art.pdf  
4  Hindostanen in Nederland”, Garant Uitgever, Leuven/Apeldoorn, 1990, ISBN:90 5350 018 9 
5  www.volkskrant.nl/binnenland/article545339.ece 
6  www.ohmnet.nl/uploadedDocs/Microsoft_Word___jaarverslag_2008.pdf 
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De bronnen van de gegevens: 
Tot 1971 was de periodieke volkstelling de basis voor de bevolkingsgegevens van het CBS. Die is 
vervangen door de gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie voor de basisgegevens. 
  

Daarnaast maakt het CBS gebruik van de Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) methode. Dit is 
een doorlopend verzamelen van hoogwaardige en coherente gegevens over de leefsituatie van de 
Nederlandse bevolking. POLS is de opvolger van de voorheen afzonderlijk uitgevoerde CBS 
onderzoeken naar aspecten van de leefsituatie. Hierin worden de gegevens opgenomen over de 
kerkelijke gezindte van een persoon. Het gaat om een steekproef. Die gegevens werden gebruikt om tot 
een schatting te komen van het aantal Hindoes in 2004.  Een steekproef is een representatieve trekking 
van respondenten uit de gehele bevolking. Als dat goed gebeurt, dan levert dat ook betrouwbare 
resultaten op. We hebben geen reden om aan te nemen dat de door het CBS gehouden steekproeven 
onbetrouwbaar zijn. Vooralsnog zijn er dus geen redenen voor ons om onze onderbouwing met CBS 
gegevens te verlaten. 
 

In Den Haag en omgeving wordt er over meer dan 45.000 hindoestanen gesproken. Om er achter te 
komen of dit juist is, heb ik contact opgenomen met de afdeling Directie Beleid Stafafdeling Onderzoek 
(DSO) van de gemeente Den Haag. Vanuit de binnen de gemeente beschikbare gegevens is het nu niet 
meer mogelijk informatie te geven betreffende het al dan niet behoren tot de hindoestaanse groep. Van 
de gemeente Den Haag heb ik een tabel met “Crossing etniciteitsgroep(VNG) en etniciteitsgroep (CBS), 
stand 1-1-2006 ontvangen 7. Volgens dit overzicht wonen er in Den Haag 45.514 Surinamers 8. Hieronder 
zitten echter ook Creolen, Surinaamse Javanen, Surinaamse Chinezen, Marrons, Indianen en vele 
Surinamers van gemengde afkomst. Het aantal hindoestanen zal in Den Haag ruim beneden dit aantal 
van 45.514 zijn. 
 

 
 
Misschien gebruiken sommige hindoestaanse politici en bekende hindoestanen dit getal als aantal 
hindoestanen in Den Haag.  
 
De Berekeningen: 
Laten we eens kijken naar de officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.9  
Deze cijfers worden gehaald uit de bevolkingsregistratie van de gemeenten. Het CBS spreekt van 
herkomstland. Iemand is van een herkomstland – in dit geval Suriname – als hij of zij in Suriname 
geboren is of als één van de ouders in Suriname geboren is. 
 
 Per 31-12-2004 waren er 329.430 Surinamers (eerste en tweede generatie) in Nederland. 10  

Per 31-12-2008 2008 waren dat er 335.799. 11 Dat is een groei van 1,93%.  
 

 
                                                   
7  http://denhaag.buurtmonitor.nl/info/bevolking.htm 
8   
9  www.statline.nl 
10  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70751ned&D1=a&D2=207&D3=a&D4=8&VW=T  
11  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37296NED&D1=33,41,49&D2=58&VW=T  
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 Aantal hindoes in Nederland in 2004:  

 
 
 Volgens het CBS waren er per 1 januari 2004 83.000 hindoes uit het herkomstland Suriname (dit 

getal is op 1000 afgerond). 12 
 Verder waren er 32.000 moslims uit Suriname op diezelfde datum. Onder de Surinaamse moslims 

zitten ook nog Javanen. 
 Het percentage moslims onder de totale hindoestaanse bevolking in Suriname wordt geschat op 

20%.  
 Als we dit percentage loslaten op de hindoestaanse bevolking in Nederland, dan betekent dat dat 

er in 2004 20.750 hindoestaanse moslims in Nederland zijn.  
 Dat brengt het totaal van de hindoestaanse bevolking (hindoes en moslims) op (83.000 + 20.750) 

103.750 mensen.  
 Verder zijn er nog enkele duizenden hindoestaanse christenen. Dit is ca. 6% of 6.225. Dat brengt het 

totaal van de hindoestaanse bevolking op 109.975. 
 Als we een groeipercentage toepassen van 1,93% dan zouden er per 1 januari 2008 112.097 (113.000 

afgerond naar boven) hindoestanen in Nederland zijn. 
 
Conclusie: · 
Hieruit blijkt dat de genoemde aantallen in diverse publicaties duidelijk te hoog worden geschat, tenzij 
er andere betrouwbare bronnen zijn om de gepubliceerde getallen te onderbouwen. 
 
 
Bron:  

1. CBS www.statline.nl 
2. Brondocument van presentatie van Diaspora onderzoeker en schrijver dhr. Sandew Hira tijdens een 

bijeenkomst op 02-05-2008 met Dhr. K. Mohandas, Secretary MOIA, Gouvernement of India. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wahid Saleh 
Berkel en Rodenrijs 

                                                   
12  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70086NED&D1=17-28&D2=0,9,19,29,32-33&VW=T  
 


