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Wie onze beschaving probeert te doorgronden aan de hand van oude sprookjes en volksvertellingen, 
zal wel een zeer vreemd beeld krijgen van de westerse wereld: ridders, heksen, sprekende dieren, 
draken, magie, ouders die hun kinderen achterlaten in het bos, wolven die grootmoeders en 
kleindochters in één hap verslinden4 Onze beschaving kent verschillende breukvlakken, en wij zijn 
de denkwereld van onze voorvaderen van twee millennia geleden volledig ontgroeid. De confrontatie 
met de Romeinen en via hen met het hellenisme was een ingrijpende discontinuïteit. Het christendom 
en de Verlichting waren ook psychologische aardverschuivingen. De Indische beschaving is 
geleidelijker geëvolueerd. De invasies van de moslims waren een bijna dodelijke verminking, maar ze 
hebben die continuïteit niet echt doorbroken. De oude verhalen en denkwijzen zijn ook in het moderne 
Indië nog steeds zeer diep verworteld. Ze zijn nog intens en levend in de geesten aanwezig, al 
stammen ze uit een tijd die even ver in het verleden ligt als voor ons Homeros of de Nerviërs. Het 
verleden in het Oosten gaat niet op dezelfde manier voorbij als bij ons4 Daarom biedt de bundel 
Mythen en verhalen uit het oude India ons niet alleen vlotte, originele en exotische vertellingen met 
een filosofische inhoud, maar ook een inzicht in de hedendaagse Indische cultuur. Deze bundel bevat 
slechts een minimum aan toelichting en duiding. De auteur laat de verhalen voor zichzelf spreken. 
 
India, betoverende verscheidenheid en Hindoeïsme. Goden, goeroes en gezangen zijn 
klassieker, wetenschappelijker en theoretischer van opzet. Het eerste boek begint met de klassieke 
hete hangijzers over het hindoeïsme: de status van de koe, kastevoorschriften, karma, Brahman4 
Verder maakt de auteur ons wegwijs in het schijnbaar chaotische pantheon van de hindoemythologie. 
Twee historische hoofdstukken behandelen het schrikbewind van de Mogols en de rol van hindoeïsme 
in de hedendaagse politiek. Wie ben ik om als leek commentaar te leveren op Callewaerts 
wetenschappelijke uiteenzettingen over de religie van de hindoes? Maar zijn visie op de geschiedenis 
laat soms de wenkbrauwen fronsen. Wat moeten we bijvoorbeeld denken van deze oproep tot 
revisionisme: "Ik durf beweren dat alleen de goede herinneringen uit het verleden bouwstenen kunnen 
zijn voor een harmonische samenleving." (blz. 191) Misschien mooi voor politieke demagogen, maar 
historici – wetenschappers in het algemeen- mogen zich nooit laten verleiden tot dat soort 
rooskleurige selectiviteit. Alleen de waarheid kan ons vrijmaken en dat moet de volledige waarheid 
zijn. De wrede en barbaarse aspecten van de geschiedenis mogen nooit verdoezeld worden. Men kan 
geen harmonie bouwen op basis van leugens en gecensureerde herinnering, en dat geldt evengoed 
voor de Tweede Wereldoorlog als voor de kruistochten of de islam in Indië. Het is mij trouwens een 
raadsel waarom de auteur probeert de psychopathische heerschappij van de Mogols te relativeren 
door te vergelijken met de inquisitie of de wreedheden van de oorlog in ex-Joegoslavië. Vergeleken 
met de eeuwenlange nachtmerrie van terreur en genocide die de moslims over Indië brachten, waren 
zelfs de inquisitie en de oorlogen van de Serviërs tegen hun buurvolkeren slechts kortstondige 
incidenten. Eén veldtochtje van de Mogolkeizer Aurangzeb maakte in één campagneseizoen meer 
slachtoffers dan de inquisitie in vele eeuwen. Dat de hindoe-partij BJP van Indië een atoomstaat wil 
maken (blz. 235) is slechts een deel van de waarheid. De Indische atoombom werd ontwikkeld door 
regeringen waarin de Congrespartij dominant was. De BJP-regering heeft alleen afgewerkt wat zij 
begonnen waren. Callewaert doet in beide boeken dezelfde ergerlijke toegeving aan de politieke 
correctheid als hij de achtergronden van de zaak-Ayodhya beschrijft. Daar was een hindoetempel 
gebouwd op de plaats waar volgens de traditie Ram was geboren. De moslims hebben die tempel 
verwoest en op die heilige hindoeplaats een moskee gebouwd, om de hindoes tot op het bot te 
vernederen. Net zoals ze ook een moskee hebben gebouwd op de fundamenten van de joodse 
Tempel in Jeruzalem. De verwoesting van de tempel van Ram is een vaststaand feit. Toen de moskee 



in 1992 door hindoemilitanten werd gesloopt, vond men er zelfs de fundamenten van terug. Maar 
ondanks het overweldigende historische bewijsmateriaal probeert Callewaert de kerk in het midden te 
houden, door de vernieling van die tempel te reduceren tot een onbewezen hypothese.: "een plek 
waar- historici en archeologen verschillen ook hierover van mening-  een tempel zou hebben gestaan 
aan Ram gewijd." Tja, er zouden misschien joden vermoord zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, en 
er zouden een paar excessen geweest kunnen zijn tijdens de repressie4Onze medewerker Koenraad 
Elst heeft over Ayodhya enkele zeer indringende wetenschappelijke werken gepubliceerd. Deze zijn 
helaas alleen in het Engels te verkrijgen. Dat geldt ook voor zijn andere zeer interessante, ongelooflijk 
goed gedocumenteerde en controversiële boeken over Indië. We vermelden slechts Decolonizing the 
Hindu Mind, Negationism in India, The Saffron Swastika en Indigenous Indians. Zijn visies zijn 
dikwijls radicaal tegengesteld aan die van Callewaert.  
 
Het boek, Hindoeïsme, Goden, Goeroes en gezangen geeft een korte biografische schets van 
enkele sleutelfiguren uit het hindoeïsme en het sikhisme. De auteur besteedt ook even aandacht aan 
de Jains en aan de Indische tribalen, volgens de klassieke theorieën de oerbewoners van het oude 
Indië. Verder licht hij de betekenis toe van de heilige teksten van die hindoes: de Ramayan, de 
Mahabharat en de Bhagavad Gita. Wie de Bhagavad Gita zelf in het Nederlands wil lezen, kan terecht 
bij Bhagavad Gita- Het heilig boek van de hindoes, met een bondige maar duidelijke toelichting, die 
de heilige tekst in zijn historisch-religieuze kader plaats en hem ook voor leken toegankelijk maakt. De 
ethische principes zijn verpakt in een dialoog van de krijger Arjuna met zijn wagenmenner Khrisna, 
vlak voor een grote veldslag. Arjuna wil niet vechten omdat een tak van zijn familie in het vijandelijke 
leger dient. Het zou voor hem bijna letterlijk broedermoord worden. Khrisna overtuigt hem ervan dat hij 
ondanks dat zijn plicht als krijgsman moet doen. Rond die kern is een hele filosofie gebouwd, met 
beschouwingen over wijsheid, yoga, zelfrealisatie en meditatie. Ja, dat staat wel heel ver af van het 
suïcidale pacifisme van Gandhi4 Geen boek dat men in één adem uitleest, maar wel een bron voor 
meditatie en misschien een eerste kennismaking met de denkwereld van één van de oudste 
beschavingen op aarde. 
 


