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Op het aambeeld van rechtvaardigheid:  

Ambedkars waardering van de religies in India  

(Nederlandse samenvatting) 

Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956) was de belangrijkste medestander van 

Mahatma Gandhi in het overleg over de zelfstandigheid van India voor de Tweede 

Wereldoorlog; hij  leidde het opstellen van de grondwet die bij de zelfstandigheid in 

1947 in werking trad. Hij was ontdaan over het gedrag van zijn mede hindoe gelovigen 

ten opzichte van de onaanraakbaren, zoals hij dat uit eigen ervaring kende. Hij wilde 

weten wat de diepere achtergrond van de onzuiverheid en de daaruit voortvloeiende 

onaanraakbaarheid en ‘apartheid’ was. Waarom werden ze door de ‘reine kasten’ als 

minderwaardig werden beschouwd, als mensen met wie men niet mag omgaan? 

Ambedkar was ervan overtuigd dat de segregatie kon worden opgeheven door het 

gedrag van mensen te veranderen. Hun gedrag kon worden veranderd door de 

hervorming van hun ideeën, zo meende hij. Het kernprobleem lag daarom in de religie. 

Omdat die doorslaggevend is voor hoe mensen over de samenleving denken, wilde 

Ambedkar zich een eigen oordeel over de diverse religies vormen. In zijn (omvangrijke) 

gepubliceerde werken behandelde hij de grote religies uitvoerig. Tegelijk zocht hij naar 

een religieus tehuis waar de mensen die tot zijn eigen gemeenschap behoorden, een 

waardig onderdak zouden kunnen vinden. 

Om religies te kunnen beoordelen moest hij zich een oordeel vormen over de 

relatie tussen religie en samenleving. Hij ontwikkelde zijn visie erop vanuit de gedachte 

dat religie een bepaalde sociale orde legitimeert die ze voorstelt als een ideaal schema van 

goddelijk bestuur (ideal-scheme-of-divine-governance). Volgens Ambedkar is het eerste doel 

van religie om de samenleving een blauwdruk voor een bepaalde ordening te 

verschaffen. Het tweede doel is om die ordening, die de sociale cohesie zouden 

garanderen, religieus te legitimeren. Vanwege het enorme maatschappelijke belang van 

religie ging hij na of de verschillende religies wel een rechtvaardige structuur voor de 

samenleving boden. Onder rechtvaardigheid verstond Ambedkar gelijkheid, vrijheid en 

broederschap—waarbij hij in tegenstelling tot de Franse Revolutie—gelijkheid voorop 

stelde en tevens de religieuze achtergrond van de leus benadrukte. 

In zijn visie lag de relevantie van religie dus in haar sociale betekenis en haar nut 

voor de samenleving. Vanuit dit (reductionistische) gezichtspunt wilde hij de waarde 

van de diverse tradities bepalen. Zijn studie van de Indiase religies beoogde tweeërlei: 

de wortels van de sociale ongelijkheid blootleggen, en nagaan hoe de specifieke religies 

de samenleving willen ordenen. Op grond van zijn beschouwing van de geschiedenis 
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van religie en samenleving stelde hij twee normen vast om religies te beoordelen: nut en 

rechtvaardigheid. Hij maakte duidelijk dat de religie in de drie fasen van de evolutie van 

religie en samenleving—oorspronkelijk, antiek en modern—uiteenlopende doeleinden 

heeft gediend: bescherming van het leven, bescherming van de samenleving en 

bescherming van het individu. Deze eerste twee waarden noemde hij nut en de laatste 

rechtvaardigheid. Het nut—bescherming van het leven—gedurende de eerste twee fasen 

was van belang voor de overleving van de menselijke soort, terwijl de bescherming van 

het individu van belang was om de mens tot een vrij en gelijkwaardig wezen te maken. 

Dàt is rechtvaardigheid. Deze normen paste Ambedkar toe in zijn evaluatie van het 

ideal-scheme-of-divine-governance van religies. 

 De keerzijde van deze religietheorie was dat het goddelijke er geen rol in 

speelde. In de ogen van Ambedkar was zijn benadering rationeel. Religies die vanuit 

deze criteria tekort schoten, moesten worden hervormd zodat hun ideale schema voor 

het besturen van de samenleving rechtvaardig zou worden en nuttig voor het volk: 

goede religie stimuleert gelijkheid, vrijheid en broederschap. Wanneer eerst de religie is 

hervormd, wordt ook de herordening van de samenleving mogelijk. Aldus Ambedkars 

uitgangspunt voor sociale verandering. Andere aspecten van religie zijn esoterisch en 

metafysisch. 

Deze lijn van denken is zowel interessant als problematisch. Een van de 

problemen ligt in het dilemma van nut en rechtvaardigheid. Er zijn immers situaties 

waarin het collectieve belang van de samenleving niet overeenkomt met het belang van 

een individuele persoon, en omgekeerd. Ambedkar heeft deze zwakheid in zijn visie 

niet goed doordacht. Ook had hij geen verklaring voor de weerstand van gelovigen 

om—in hun eigen belang— van religie te veranderen. Zelfs een wet die in hun eigen 

belang was, is in 1951 door het Indiase parlement afgestemd: de Hindu Code. Zijn 

manier om te proberen deze weerstand te overwinnen, was om zijn ideeën duidelijk op 

schrift te stellen in de hoop dat de lezers erdoor zouden worden overtuigd om de religie 

en de samenleving te hervormen. 

Maar laten we nu terugkeren naar zijn beoordeling van religies. Zijn werkwijze  

om een religie te beoordelen was eerst om bloot te leggen hoe ze de sociale 

werkelijkheid stempelde. Daartoe analyseerde Ambedkar de rituelen en praktijken van 

de diverse religies—niet hun leerstellingen. Wat was het doel van het ritueel? Het 

ritueel sacraliseert een sociale ordening. Die ordening kan hiërarchisch zijn of egalitair. 

Voor Ambedkar bestond rechtvaardigheid uit twee dingen: ten eerste moest de sociale 

ordening alle mensen vrijheid, gelijkheid en broederschap garanderen; ten tweede 

moesten ongelijke mensen door de wet niet eenvormig worden behandeld. Dalit zijn 

achtergesteld en moeten hun achterstand inhalen; daarvoor moeten programma’s 
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worden vastgesteld (wat feitelijk voor sommige dalit groepen—Scheduled Castes—is 

gebeurd). Individuele personen moeten worden beschermd—in overeenstemming met 

zijn gedachte dat wat goed is voor een individu ook goed is voor de samenleving. Zo 

meende hij de spanning tussen nut en rechtvaardigheid te overbruggen. In de religie 

staat niets voor altijd vast behalve de principes van de bescherming van de samenleving 

en van het individu. 

Op dit punt gekomen, kan ik al drie bevindingen van  mijn doordenking van 

Ambedkars theorie van religie kort weergeven. Ten eerste, dat het conflict van de beide 

doeleinden van religie een dilemma schept; ten tweede, dat religie aan de ongelijkheid 

in een samenleving een sterke basis verschaft; ten derde, dat het moeilijk is om de 

samenleving te veranderen door religie alleen. Voor de beoordeling van religies is nog 

een andere onderscheiding van Ambedkar van belang. Hij onderscheidde tussen 

wetreligies en religies van principes of beginselen. Onderworpen aan regels en wetten 

handelen mensen zonder nadenken, maar geleid door principes moeten mensen er zelf 

over nadenken waarom en hoe ze zullen handelen. Alleen zo nemen mensen 

verantwoordelijkheid voor hun handelen. Hiermee kunnen we Ambedkars lijn van 

denken nauwkeuriger weergeven. 

Mensen worden geboren en sterven in de samenleving zoals die feitelijk is. 

Onmiskenbaar zijn mensen op elkaar aangewezen en zijn ze voor wat ze nodig hebben 

van elkaar afhankelijk. Maar onvermijdelijk ontstaat er in de loop van de tijd sociale en 

economische ongelijkheid. Die loopt uit op het ontstaan van klassen en kasten, 

gebaseerd op economie, beroep, gender, taal, etniciteit en huidskleur. Sommige mensen 

worden dominant, anderen worden ondergeschikt. Deze onrechtvaardigheid leidt tot 

de onderwerping van de zwakken en tot wetteloosheid van de sterken. De meerderheid 

stelt de wet vast en kan de wet gebruiken al naar gelang het haar uitkomt—waardoor 

ongelijkheid, onderdrukking, verwerping, exploitatie en uitsluiting voortduren.  

Zo verandert de religie—die oorspronkelijk begon met rituele handelingen die de 

sociaal nuttige rollen van personen vastlegden—in een apparaat dat de onrechtvaardige 

orde van een bepaalde cultuur ondersteunt en heilig verklaart. Daarom moet elke 

religie worden geëvalueerd en hervormd. Betere religie zal helpen om het denken van 

de mensen te veranderen en zal het makkelijker maken om sociale rechtvaardigheid te 

realiseren. Niemand moet het belang van religie onderschatten: ten eerste, ze heeft de 

kracht om het gedrag van de meerderheid te bevestigen of te veranderen—ten nadele of 

ten voordele van de minderheden in de samenleving. Ten tweede, ze biedt een 

blauwdruk hoe de samenleving geordend moet worden—Ambedkars ideal-scheme-of-

divine-governance. Dit is een even centraal als lastig punt in zijn religietheorie, omdat hij 

twee verschillende zaken in balans moet houden: de inspiratie van religie en de 
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uitwerking van de idealen in wetten. In een land met een veelheid van religieuze 

tradities, zoals India, ontstaat een onoplosbaar probleem, dat van het communalisme. 

De uiteenlopende religies vormen verschillende collectieven van gelovigen die elk hun 

eigen ideeën over de juiste manier van leven hebben. Gegeven de diversiteit van 

religieuze gemeenschappen staat Ambedkar dus voor een volgend probleem: als de 

religie de ordening van de staat ten goede verandert, heeft de rechtvaardige staat 

eenheid van religie nodig. Hieruit valt af te leiden dat als de samenleving volgens 

Ambedkars idealen kon worden hervormd, deze staat geen alternatieve religies met 

andere maatschappelijke idealen zou kunnen tolereren. 

De sociale orde van elke religie moest dus worden geëvalueerd aan de hand van 

(feitelijk) de criteria van redelijkheid en mensenrechten. Na zijn bestudering van de 

diverse religies concludeerde Ambedkar dat het buitengewoon moeilijk zou zijn om ze 

te hervormen. De uitweg die hij uiteindelijk heeft gekozen was om zelf een religieuze 

beweging te formeren die geheel op zijn beginselen was gebaseerd. In zijn evaluatie van 

de feitelijke religies legde Ambedkar de fundamentele wortels van de ontwikkeling van 

religies gedurende enkele millennia bloot. Daartoe bracht hij zijn drie beginselen—

bewaren van het leven en van de samenleving en bescherming van de persoon—terug 

tot nut en rechtvaardigheid, die zijns inziens immers de basis van het bestuur van de 

samenleving moeten vormen. 

Ik vat samen. Een religie die nut en rechtvaardigheid legitimeert in plaats van het 

bovennatuurlijke normatief te verklaren, is redelijk. Die religie voedt het bijgeloof niet. 

Een religie die legitimeert wat nuttig, rechtvaardig en redelijk is, verschaft een goede 

blauwdruk voor de sociale orde en de beheersing van het gedrag van de mensen. Zo 

wordt in plaats van de wet de moraal de norm. Een religie die deze test zou doorstaan, 

zou de established religie van het land moeten worden. Op dit punt kan Ambedkar in 

zijn visie op de samenleving de religieuze diversiteit geen goede plaats geven in zijn 

visie. Als staatsman met de gelijkberechtiging van de dalit als voornaamste agendapunt 

, heeft hij zich de onmogelijkheid om alle religies rondom de democratische beginselen 

van gelijkheid en vrijheid te verenigen, gerealiseerd. 

Een samenleving die ernaar zou streven alle mensen vrij en gelijk te maken is pas 

een rechtvaardige samenleving. Het nut van de religie voor de samenleving ligt erin dat 

de religie het recht en de gerechtigheid behoedt en legitimeert. Het eerste impliceert 

gelijke behandeling voor de wet, het tweede solidariteit, wederzijdse 

verantwoordelijkheid en gezamenlijke zorg voor mensen. Vanuit zijn visie op recht en 

gerechtigheid had Ambedkar ontdekt dat de slagzin van de Franse Revolutie—vrijheid, 

gelijkheid en broederschap—uiteindelijk religieuze wortels heeft. 
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De Staat moet wetten voor de samenleving vaststellen, ze uitvoeren en overtreders 

straffen. Mensen moeten niet alleen in vrede leven; ook hun persoonlijke belangen 

moeten gewaarborgd zijn. De overheid moet een midden vinden tussen een gesloten 

samenleving en individuen die hun vrijheid gebruiken om alleen voor zichzelf te leven. 

Hier ligt de reden waarom  Ambedkar juist aan religie zo’n belangrijke rol toekent: 

religie houdt de belangen van de persoon en van het geheel bij elkaar. Maar omdat 

religies ook onrechtvaardige wetten en visies op het leven kunnen legitimeren, moeten 

religies worden getoetst. 

Ambedkar was dus van mening dat religie het gezag heeft om wetten te 

sanctioneren, zoals de dharma, de dhamma en het evangelie feitelijk hebben gedaan. 

Eenmaal gesanctioneerd, wordt deze ideologieën zelf ook heilig verklaard. Een religie 

die deze status heeft verworven, gaat na verloop van tijd haar waarheid als 

onbetwistbaar verkondigen. Daardoor is het mogelijk dat een religie sociale 

ongelijkheid legitimeert; dit geldt onder andere van het kastenstelsel. Daarom moet elke 

religie worden onderworpen aan een toetsing op het aambeeld van rechtvaardigheid. We 

hebben al gezegd dat deze methode van beoordeling van religies de complexiteit van 

religie geen recht doet. Maar laat ik nu Ambedkars evaluatie van de verschillende 

religies in India weergeven. 

1. De oorspronkele religies : Omdat ze sterk ritualistisch georganiseerd waren, 

boden ze een vaste structuur om de zichtbare en onzichtbare machten die het leven 

bedreigen, het hoofd te bieden. Dit waren primitieve wetreligies. In hun praktijken zag 

Ambedkar al aanzetten tot onaanraakbaarheid. Een persoon die als besmet werd 

beschouwd, bleef dat totdat de vereiste rituelen om hem/haar weer in de samenleving 

op te nemen, waren uitgevoerd. Hoewel het nuttig was om de aard van de primitieve 

samenleving en oorspronkelijke religies te bestuderen, concludeerde Ambedkar dat 

deze religies niet geschikt zijn om mensen op de moderniteit voor te bereiden.  

2. De hindoes: Als grote hinderpaal van de hindoes zag Ambedkar het 

kastenstelsel met zijn sociale stratificatie. Deze, zo stelde hij vast, is vastgelegd in de 

dharma; daardoor is deze religie een wetreligie geworden. Volgens de regels van de 

dharma wordt de samenleving in vier kasten geordend: onder de hoogste kaste, de 

brahmanen (priesters) zijn de andere kasten, in afnemende graad van zuiverheid: de 

kshatiya (strijders), de vaishya (zakenmensen) en de shudra (bedienden); de overige 

bevolking valt als onrein (en dus on-aanraakbaar) buiten het kastenstelsel. Het 

kastenstelsel wordt door de dharma gelegitimeerd. Talloze mensen hebben de gevolgen 

van deze ongelijkheid—isolatie, discriminatie en onderdrukking—ondergaan. De 

mensen die het meest onder deze gebrokenheid hebben geleden zijn de dalit.  
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3. De moslims: Ondanks hun religieuze ideaal van gelijkheid behandelden 

moslims hun medegelovigen niet als gelijken. Ambedkar wijst bijvoorbeeld op de 

indeling van de samenleving in Bengalen. Daar kenden de moslims een indeling van 

hoger naar lager geplaatsten: van ashraf via ajlaf naar arzal. Deze indeling komt met het 

kastenstelsel overeen, met deze nuancering dat men op beperkte schaal wel huwelijken 

tussen leden van de diverse groepen toestond. De islamitische traditie met haar sterke 

nadruk op de sharia (de religieuze regelgeving) met daarnaast een vorm van het 

kastenstelsel, was een wetreligie en geen religie van (morele) principes. Als gevolg 

daarvan hebben mensen ernstig geleden onder onvrijheid, ongelijkheid en gebrek aan 

sociale omgang met elkaar.  

4. De christenen: Vrij van de traditie van religieus wetticisme is het christendom 

een religie van principes. Maar ondanks de hoge idealen van gelijkheid, vrijheid en 

broederschap spelen kastenverschillen toch ook in de christelijke gemeenschappen een 

rol. Daarbij komt dat het christendom in India politiek zwak en getalsmatig 

onbeduidend was (en is). 

5. De sikhs: Ook voor sikhisme geldt dat het als religie van principes toch door het 

kastenstelsel is besmet. Een voorbeeld van de ongelijkheid onder de Sikhs waren de 

Ramdasi gemeenschappen—gelovige Sikhs, die als ‘Scheduled Caste’ zijn aangemerkt 

en zo onder de voorkeurswetgeving vielen. 

6. De joden: De joden vormen een oude en belangwekkende gemeenschap in India. 

Hoewel het jodendom een wetreligie is, heeft het zich aan de moderne samenleving 

aangepast. In Indiase context was de gemeenschap op een kaste-achtige manier in gora 

(blanke) en kala (zwarte) joden verdeeld. Voor een aantal aspecten van zijn theorie van 

religie was Ambedkar geïnteresseerd in de joodse geschriften, maar hij heeft nooit 

overwogen om zich tot het jodendom te bekeren.  

In feite vond Ambedkar na zijn beoordeling van deze religies in India dat geen ervan 

geschikt was als huis voor de dalit.  

7. De boeddhisten: Hij bekeerde zich tot boeddhisme—de andere religies hebben 

zijn toetsing niet doorstaan. Zoals bekend zijn er veel stromingen binnen het 

boeddhisme, maar geen enkele daarvan vond Ambedkar relevant voor de dalit. 

Instinctief ertoe aangetrokken, is hij, toen hij door zijn langdurig slechte gezondheid aan 

het einde van zijn leven kwam, tot het besluit gekomen om zich te bekeren tot een 

beweging die hij zelf vanuit zijn eigen idealen vorm kon geven. Hij herschreef 

boeddhistische geschriften volgens de lijnen van de evangeliën, zowel in de weergave 

van het leven van de Boeddha  als wat betreft de ethiek. Verhalen die hij als irrationeel 

ervoer, heeft hij geschrapt, zoals het verhaal van Gautama’s ontmoetingen met een 

oude, een zieke en een dode man. In feite kwam hij tot een afgeknotte vorm van 
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boeddhisme, die hij Navyana, neo-boeddhisme, noemde. De dhamma van de 

rechtvaardigheid werd gelegitimeerd als norm voor een rechtvaardige samenleving. Op 

deze manier vond hij tenslotte zijn religie van beginselen. 

Zoals we hebben gezien waren de centrale formuleringen aan de hand waarvan 

Ambedkar religie als een sociale constructie kon voorstellen, zijn definitie van religie als 

een ideal-scheme-of-divine-governance en zijn twee normen, nut en rechtvaardigheid. Dat 

was zijn maatstaf ter beoordeling van de godsdiensten. We kunnen dit Ambedkars  

reductionistische methode noemen. Als gevolg van deze reductionistische methode liep 

zijn beschouwing van de religies op enkele innerlijke tegenspraken uit en stond zijn 

uiteindelijke beslissing tot bekering op gespannen voet met hetgeen waarvoor hij zich 

had ingezet. Zijn consequente benadering van religie mag dan helder lijken, maar ze 

ontnam hem het zicht op de breedte en de complexe aard van religie, die zich niet in de 

begrippen nut, rechtvaardigheid en rationaliteit laat vangen. Hij elimineerde wat buiten 

de reikwijdte van zijn normering viel, vooral de transcendentie. Deze reductionistische 

benadering doet de feitelijke werkelijkheid van religie geen recht. Maar hij was zo 

overtuigd van de sociale betekenis van religie dat hij de verschillen tussen de diverse 

religieuze stromingen verwaarloosde en aan de feitelijke religieuze pluraliteit in de 

samenleving voorbijging. Als zijn reductionistische beoordeling van religies erin 

geslaagd zou zijn om een einde te maken aan de rituelen, de geloofsvoorstellingen en 

morele systemen van de diverse religieuze stromingen, dan was ook hun 

samenbindende functie voor de diverse religieuze gemeenschappen verloren gegaan. 

Daarmee was heel de structuur van de Indiase samenleving kapot gemaakt. Maar 

zonder wat de mensen samenbond, had ook zijn religie, het ideal-scheme-of-divine-

governance, niet meer kunnen werken, want dan zou de bevolking in talloze kleine, 

onverbonden eenheden uiteen zijn gevallen. 

Hoe dit ook zij, op 14 oktober 1956 begon Ambedkar in Nagpur de nieuwe 

boeddhistische stroming waarvan hij het eerste lid werd; 300,000 mensen volgden hem 

ter plekke en bekeerden zich tot het neo-boeddhisme. Zo slaagde hij erin om volgens 

zijn reductionistische concept een nieuwe religieuze gemeenschap te formeren. Deze 

gemeenschap zou niet uiteen mogen vallen in diverse stromingen met verschillende 

ideeën en praktijken. In theorie mag dit wellicht een organisatie met een hoge graad 

van eenheid zijn, maar in zo’n homogene gemeenschap zouden  mensen met 

afwijkende opvattingen en afwijkend gedrag ongetwijfeld gemarginaliseerd worden.  

Door een vorm van neo-boeddhisme te creëren vond Ambedkar een weg om aan 

de Indiase nationale identiteit trouw te blijven, terwijl hij toch afscheid nam van de 

religie die de cultuur van het land bepaalt. Hij deed wat hij publiekelijk had 

aangekondigd: hij nam afscheid van het hindoeïsme, maar hij bleef de nationale roots 
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trouw door zich niet tot een foreign religie te bekeren. Met de beslissing om een neo-

boeddhistische beweging te vormen, liet Ambedkar zijn ideaal van een egalitaire 

‘religie voor iedereen’ vallen. Zijn bekering staat haaks op zijn ideaal om een 

rechtvaardige samenleving te vestigen die door een egalitaire religie zou worden 

ondersteund. Deze tegenspraak tussen ideaal en feitelijke gedrag laat zich alleen vanuit 

zijn reductionistische opvatting van religie verklaren. 

Laten we proberen te begrijpen hoe het mogelijk was dat hij in deze valkuil 

terecht kon komen. De reden is dat voor de opbouw van een plurale samenleving de 

vraagstelling—wat is de beste religie?—niet deugt. Ik denk dat heel de exercitie om de 

waarde van een religie boven alle andere te bewijzen geen mens ervan zou overtuigen 

zich tot die ‘beste’ religie te bekeren. De werkelijke vraag is hoe we in een religieus 

diverse samenleving tot een algemeen aanvaarde morele standaard kunnen komen. Dit 

is een centrale vraag voor de staat want die is verantwoordelijk voor het samenleven 

van mensen met uiteenlopende overtuigingen in één land. Mensen van allerlei religies 

en ideologieën moeten met een gemeenschappelijke morele standaard instemmen. De 

staat vooronderstelt sociale consensus en sociale cohesie, maar kan die zelf niet 

bewerkstelligen en garanderen. Maar als er een morele consensus is bereikt, kunnen de 

diverse religieuze groeperingen hun leden van deze morele standaard overtuigen, want 

zij kunnen op de loyaliteit van hun gemeenschap rekenen. Ambedkar zocht deze 

samenwerking niet; in plaats daarvan ging hij ertoe over om voor zijn eigen 

gemeenschap een religie te stichten die gelijkheid voorop stelde 

Naar mijn mening kan een gedeelde morele consensus alleen in interreligieuze 

dialoog worden bereikt. Dialoog is een ontmoeting van mensen uit alle religies en 

ideologieën waarin ieders stem—afwijkend of niet—wordt gehoord. Dit proces vergt 

heel wat: de nederigheid om te willen leren van anderen en hun overtuiging met 

respect tegemoet te treden; gevoeligheid voor de gevoelens van anderen; vertrouwen in 

de eigen geloofstraditie; en het vermogen om verschillen op een beleefde manier onder 

woorden te brengen. Niettemin is het mogelijk om tot een gedeelde morele standaard te 

komen en een waardesysteem te ontwikkelen dat voor alle groeperingen acceptabel is. 

Dat waardestelsel kan als burgerlijke moraal dienen, dat is: als het hart en geweten van 

de samenleving. 

In de Indiase samenleving zien we dat de verschillende gemeenschappen en 

kasten naast elkaar bestaan zonder zich voor elkaar te interesseren. Zelfs als betere 

wetgeving het leven voor de dalit eenvoudiger zouden maken, zou dit mensen uit de 

vier kasten er niet toe brengen om met dalit om te gaan. Voor sociaal gedrag over de 

grens tussen kasten en kastelozen heen, is nodig dat de mensen die onrecht hebben 

moeten verduren zich verzoenen met de mensen die hen dit onrecht hebben aangedaan. 
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Initiatieven voor zulke processen van verzoening kunnen niet bestaan in vage 

compromissen, want wederzijdse acceptatie houdt in dat degenen die onrecht is 

aangedaan voortaan zichzelf kunnen zijn (selfhood). Selfhood is een positieve emotionele 

staat van een mens. Ze blijkt uit zelf-vertrouwen en –achting, die zichtbaar is in 

iemands geestelijk en fysiek welzijn. Dan bloeien mensen op.  

Rechtvaardigheid mondt niet vanzelf in sociale integratie uit. In de Indiase 

samenleving, met haar verschillende geïnstitutionaliseerde gemeenschappen, kan 

verzoening alleen worden bereikt door mensen met verschillende achtergronden bijeen 

te brengen. In zulke ontmoetingen moet de nadruk op het gedeelde mens-zijn vallen, 

ongeacht religieuze en culturele verschillen. Een gemeenschappelijke morele standaard 

voor de samenleving als geheel kan helpen om rechtvaardige wetgeving met een breed 

proces van verzoening te verbinden. Dan komt de weg vrij om innerlijke wonden te 

helen en de gebroken selfhood van mensen te herstellen. 

Ondanks de tekortkomingen van Ambedkars houding tegenover de 

verschillende religies, blijft zijn eis dat geloof wordt beoordeeld op het aambeeld van 

rechtvaardigheid overeind staan. Hoeveel miljoenen mensen er ook onder de excessen 

van het kastenstelsel hebben geleden, maar weinig mensen hebben erop gereageerd 

zoals Ambedkar. Zelden heeft iemand het doordacht op het niveau dat hij, in zijn tijd, 

heeft bereikt. We leren van hem dat ons geloof in wat onze religies ons leren, moet 

helpen om een rechtvaardige maatschappij te vestigen waarin mensen gelijkwaardig en 

vrij zijn. Als onze religie ons dit niet leert, dan moeten we inderdaad een andere 

zoeken. Zijn doel was om elk onderdeel van religie te gebruiken om gerechtigheid en 

kwaliteit van leven te bevorderen: voor allen. Zijn visie is belangrijk in een periode 

waarin de opleving van de Indiase identiteit niet op gerechtigheid maar op de 

‘gezamenlijke’ cultuur wordt gebaseerd. Vanuit de verbondenheid van cultuur en 

religie heeft de religie de cultuur inderdaad gelegitimeerd, waardoor de heersende 

culturele en sociale normen onnadenkend worden geaccepteerd. In deze tijd klinkt 

Ambedkars boodschap helder en duidelijk: gerechtigheid is de belangrijkste bouwsteen 

van de samenleving en niet de gegroeide cultuur. 

Ironisch genoeg heeft Ambedkar, degene die naast Mahatma Gandhi de 

moderne democratische staat India heeft gevestigd, na zijn overlijden in Mumbai geen 

staatsbegrafenis mogen ontvangen. Hoewel op zijn uitdrukkelijk verzoek de 

Ashokchakra (het blauwe wiel in het hart van de nationale vlag van India) aan zijn laatste 

rituelen was toegevoegd, was zijn lichaam er niet in gehuld. Bij zijn begrafenis werd hij 

niet geëerd met eenentwintig saluutschoten en de Last Post. Maar sinds 1956 komen er 

wel elk jaar miljoenen mensen naar Chaityabhoomi in Mumbai om hem te eren. Dit laat 
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zien dat de dalit zich hem herinneren en zich nog lange tijd door zijn daden en 

gedachtegoed zullen laten inspireren. 

 

 

 


