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Hoeveel Hindostanen wonen er in Nederland? 

 

Hindostanen in Nederland 

Het artikel Factsheet Hindostanen in Nederland gepubliceerd door ACB Kenniscentrum1 geeft 

aan dat “de meeste Hindostanen die tegenwoordig in Nederland wonen vanuit Suriname 

naar hier zijn gekomen. Daarnaast zijn er kleinere groepen afkomstig uit andere landen. Uit 

Sri Lanka kwamen in de jaren 80 van de vorige eeuw hindoestaanse Tamils. 

 

De onderdrukking door het Talibanregime in Afghanistan en de daarop volgende oorlog 

leidde tot een uitstroom van Afghanen. Hieronder bevinden zich etnische Hindostanen, 

veelal aanhangers van het hindoeïsme. Een deel van hen heeft in Nederland een nieuw 

bestaan opgebouwd. Ook wonen hier Hindostanen die hun recente roots in Oeganda of een 

ander Afrikaans land hebben, en er zijn mensen die rechtstreeks vanuit India of Pakistan zijn 

gekomen. 

 

Naast deze 20e-eeuwse immigranten zijn er ook Roma’s [zigeuners} in Nederland 

woonachtig . De vraag is echter hoe reëel het is om hen, gezien het feit dat zij hun 

oorspronkelijk woongebied al meer dan 10 eeuwen geleden hebben verlaten, nog als 

Hindostanen te beschouwen. 

 

Het aantal in Nederland woonachtige Hindostanen varieert in de bronnen2 van 90.000 tot 

215.000. Deze cijfers zijn gebaseerd op schattingen of oude data. 

 

Het Centraal Bureau voor Statistiek, dat doorgaans veel harde cijfers over 

bevolkingssamenstelling en groepsaantallen kan geven, kan dat in het geval van de 

Hindostanen niet. Er wordt niet geregistreerd op etniciteit of culturele achtergrond, maar op 

herkomstland. Hindostanen komen, zo hebben we hierboven gezien, overal vandaan. Er is 

niet één recent gemeenschappelijk moederland, geen ‘Hindostanië’, en er zijn dus geen 

eenduidige herkomstgegevens beschikbaar”. 

 

                                                           
1  http://www.acbkenniscentrum.nl/public/Publicatie/50/download1/2011-04-

05%20Factsheet%20Hindostanen%20in%20Nederland.pdf  
2  O.a. CBS, HRM (Hindoe Raad Nederland), OHM (Organisatie Hindoe Media), Indiawijzer en 

indiandiaspora.nic.in  

http://www.acbkenniscentrum.nl/public/Publicatie/50/download1/2011-04-05%20Factsheet%20Hindostanen%20in%20Nederland.pdf
http://www.acbkenniscentrum.nl/public/Publicatie/50/download1/2011-04-05%20Factsheet%20Hindostanen%20in%20Nederland.pdf
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Aantallen Hindostanen 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 hindostaanse 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”. 3 

 Volgens de Hindoe Raad Nederland wonen er in Nederland ongeveer 215.000 

hindoes waarvan ongeveer 160.000 hindoes van Surinaamse afkomst. 4 

 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. 5  

 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 6. 

 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”.7 

 Op die dezelfde [05-06-2008] dag hanteert dhr. Sandew Hira in zijn presentatie 

tijdens het seminar “The legacy of 135 years of Indian Immigration in Suriname”8 in Den 

Haag het getal 100.000 hindoestanen uit Suriname in Nederland.  

 In haar jaarverslag van het jaar 2008 vermeldt OHM  dat er meer dan 200.000 hindoes 

in Nederland wonen. 9 

 

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 

hindostanen afkomstig uit Suriname beschikbaar. Deze zijn dan ook de basis van de hier 

vermelde aantallen en berekeningen. 

 

                                                           
3  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  
4  www.hindoeraad.nl [publicatie 2008] 
5  www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B423BB56-A099-4272-86B0-2BB2021E7468/0/2007k1b15p74art.pdf  
6  Hindostanen in Nederland”, Garant Uitgever, Leuven/Apeldoorn, 1990, ISBN:90 5350 018 9 
7  www.volkskrant.nl/binnenland/article545339.ece 
8  http://www.gopio.net/publications_articles/Immigration_lecture_Sandew_Hira.pdf 
9  www.ohmnet.nl/uploadedDocs/Microsoft_Word___jaarverslag_2008.pdf 

http://www.moia.gov.in/shared/linkimages/177.pdf
http://www.hindoeraad.nl/
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B423BB56-A099-4272-86B0-2BB2021E7468/0/2007k1b15p74art.pdf
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article545339.ece
http://www.gopio.net/publications_articles/Immigration_lecture_Sandew_Hira.pdf
http://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, 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 10. 

Volgens dit overzicht wonen er in Den Haag 45.514 Surinamers 11. Hieronder bevinden zich 

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. 

 

 

                                                           
10  http://denhaag.buurtmonitor.nl/info/bevolking.htm 
11  DSO, Den Haag 

http://denhaag.buurtmonitor.nl/info/bevolking.htm
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Misschien gebruiken sommige Hindostaanse politici en bekende Hindostanen dit getal als 

aantal Hindostanen in Den Haag.  

 

De Berekeningen: 

Laten we eens kijken naar de officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.12  

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. 13  

Per 31-12-2008 2008 waren dat er 335.799. 14 Dat is een groei van 1,93%.  

 

 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). 15 

 Verder waren er 32.000 moslims uit Suriname op diezelfde datum. Onder de Surinaamse 

moslims zitten ook nog Javanen. 

                                                           
12  www.statline.nl 
13  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70751ned&D1=a&D2=207&D3=a&D4=8&VW=T  
14  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37296NED&D1=33,41,49&D2=58&VW=T  
15  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70086NED&D1=17-28&D2=0,9,19,29,32-33&VW=T  

http://www.statline.nl/
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70751ned&D1=a&D2=207&D3=a&D4=8&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37296NED&D1=33,41,49&D2=58&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70086NED&D1=17-28&D2=0,9,19,29,32-33&VW=T
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 Het percentage moslims onder de totale hindoestaanse bevolking in Suriname wordt 

geschat op 20%.  

 Als we dit percentage toepassen op de Hindostaanse bevolking in Nederland, dan 

betekent dat dat er in 2004 20.750 hindoestaanse moslims in Nederland zijn.  

 Dat brengt het totaal van de Hindostaanse bevolking (hindoes en moslims) op (83.000 + 

20.750) 103.750 mensen.  

 Verder zijn er nog enkele duizenden Hindostaanse christenen. Dit is ca. 6% of 6.225. Dat 

brengt het totaal van de Hindoestaanse bevolking op 109.975. 

 Aan dit aantal dient het aantal derde generatie Surinamers opgeteld te worden. Dat zijn 

kinderen van Surinaamse ouders geboren in Nederland. Statistiek Nederland 

beschouwt de derde generatie als autochtone Nederlanders. Als wij het aantal van deze 

groep op 10.000 schatten16 dan wordt het totale aantal Hindostanen zal zijn 119.975 

(109.975+10.000). 

 Als we een groeipercentage toepassen van 1,93% dan zouden er per 1 januari 2008 

122.290 (125.000 afgerond naar boven) Hindostanen 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. 

 

 

                                                           
16  Integration Hindustani Style?, Prof Chan Choennie, pagina 18. 

http://www.statline.nl/
file:///F:/Inetpub11/wwwroot/Indiawijzer/indian_diaspora/surinami_diaspora_nl/Chan%20Choennie_SLLR-Choenni-IHSEnglish-final.pdf
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Number of Hindustanis in Netherlands (People of Indian origin from Suriname) 

Prof.  Dr. Chan E. S. Choenni17  

 

Integration Hindustani style? 

Now that we have a classification scheme to chart the integration process, I shall present my 

provisional findings regarding the integration of Hindustanis in the Netherlands. In order to do this, we 

first require the exact number of Hindustanis in the Netherlands. Now, there is the rub, for until 

recently, we did not have such data in the Netherlands. In Suriname, census always takes place on 

the basis of self-identified ethnicity. Yet such periodical censuses based on self-identified ethnicity 

have never been conducted in the Netherlands. Today I have a scoop though! 

 

Statistics Netherlands, an autonomous agency collecting and processing data on a multitude of 

societal aspects, has joined forces with me to accurately map the ethnic composition of the various 

Surinamese groups here in the Netherlands. Thus, it is now possible to analyse their position from 

various viewpoints. We have used a method whereby 338,000 Surinamese were classified by 

ethnicity based on their family names. Insofar as the technical aspects of this classification method as 

well as the statistical reliability are concerned, I refer you to an article to be obtained from Statistics 

Netherlands (Oudhof & Harmsen 2011)
18

. 

 

On the reference date of this pilot survey, late September 2008, 150,610 Hindustanis had been living 

in the Netherlands. This breaks down as follows: 71,410 men and 79,200 women. 

 

Table 1: Surinamese ethnic groups in the Netherlands as per September 2008 

 
For more detailed figures, I refer you to the article written by Ko Oudhof, Suzanne Loozen, Carel 

Harmsen and myself that will be published at the end of June 2011 in a Statistics Netherlands 

publication ‘Bevolkingstrends’
19

 

 

These numbers do not include the third-generation Surinamese. Those are children of parents born in 

the Netherlands. Statistics Netherlands considers the third generation to be native Dutch. On 1 

January 2009 26,800 Surinamese belonged to this third-generation category (Nicolaas et. al, 2010). 

Estimates take the number of Hindustanis up to more than 10,000 (44.5% of 26,800). In other words, 

some 10,000 Hindustanis belong to the third generation. All in all, there are over 160,000 Hindustanis 

in the Netherlands, roughly 1% of the total Dutch population. 

                                                           
17 Prof. Dr. Chan E. S. Choenni in his inaugural address on, “Integration Hindustani Style” delivered upon the 

acceptance of the Endowed Chair Lalla Rookh Hindustani migration as established by the Diaspora Chair Lalla 

Rookh, at the Faculty of Arts of the VU University Amsterdam on 6th June 2011, page 18. 

http://www.indiawijzer.nl/indian_diaspora/surinami_diaspora_nl/Chan%20Choennie_SLLR-Choenni-IHSEnglish-final.pdf  
18 http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F240F5ED-EE42-4DD4-8FE5-902E6EE5BC30/0/2011k4p46b15art.pdf 
19 http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E77E4C63-775E-4708-B347-1D1DA392B119/0/2011k2b15p97art.pdf 

http://www.indiawijzer.nl/indian_diaspora/surinami_diaspora_nl/Chan%20Choennie_SLLR-Choenni-IHSEnglish-final.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F240F5ED-EE42-4DD4-8FE5-902E6EE5BC30/0/2011k4p46b15art.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E77E4C63-775E-4708-B347-1D1DA392B119/0/2011k2b15p97art.pdf

