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Dutch Summary 

(Nederlandse Samenvatting)

∂
De interesse onder Indiase studenten die afkomstig zijn uit de Indiase midden klasse 
om in het buitenland te gaan studeren is enorm. In het bijzonder is Australië daarbij 
een steeds belangrijkere bestemming geworden. Aan het begin van 2009 telde 
Australië zo’n 97,000 Indiase studenten waarmee het land de VS definitief inhaalde 
als belangrijkste bestemming. Zoals studies als die van Bob Birrell (2006) en mijzelf 
(Baas 2006, 2007) eerder al lieten zien, Indiase studenten komen niet alleen naar 
Australië voor het kwalitatief hoogwaardige onderwijs dat het land aanbiedt maar 
ook omdat ze van de mogelijkheid gebruik willen maken na afloop van hun studie een 
verblijfsvergunning te bemachtigen. Deze dissertatie gaat over dit fenomeen en stelt 
de vraag hoe Indiërs dit migratie proces ervaren waarbij ze zowel student als migrant 
zijn.

Om deze vraag te beantwoorden stelt deze dissertatie drie met elkaar verbonden 
concepten centraal: verbeelde mobiliteit, aankomstmomenten, en ‘ertussen in vallen’. 
Verbeelde mobiliteit gaat over de manier waarop jonge, hoogopgeleide migranten het 
zichzelf verbeelden dat ze op een bepaald moment transnationaal mobiel zullen zijn. 
Een Indiaas paspoort wordt hierbij vaak als een belemmering ervaren omdat men voor 
veel (vooral westerse) landen lange en ingewikkelde visa procedures moeten doorstaan 
om de grens over te steken. Een Australische verblijfsvergunning zou het antwoord 
kunnen zijn op dit probleem. Dit impliceert dus ook dat Australië niet specifiek als 
eindbestemming wordt gezien maar meer als springplank naar nog betere landen 
zoals Groot Brittannië en de Verenigde Staten.

Om beter te begrijpen hoe jonge Indiase studenten/migranten zich dit proces 
van transnationaal mobiel worden kijken, is het tweede concept van aankomstmomenten 
belangrijk. Dit zijn imaginaire momenten in de toekomst waarvan migranten zichzelf 
verbeelden dat ze dan bereikt hebben wat ze wilden bereiken door een bepaald 
migratietraject te kiezen. Zulke aankomstmomenten functioneren als fata morganas: 
ze lijken bereikbaar maar gedurende het proces gebeuren er allerlei zaken waardoor 
het einddoel toch nooit helemaal bereikt kan worden. Door dit concept centraal te 
stellen zijn we beter in staat te begrijpen hoe migranten succes en falen ervaren 
terwijl ze bezig zijn hun doelen te realiseren. 

Het derde concept van ertussen in vallen schetst daarbij het grote dilemma 
waar deze studenten mee te maken hebben. Zij ze nu student of migrant, of allebei? 
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In deze studie zijn ze zowel bezig te studeren en te migreren. Ze zijn dus nog niet 
transnationaal mobiel. En ze hebben dus ook nog niet hun ideale aankomstmoment 
bereikt. Ze zijn alleen al wel vertrokken van huis. Ze zijn uit India weggegaan met 
het idee dat ze uiteindelijk een Australische verblijfsvergunning zullen bemachtigen. 
Het concept van ‘ertussen in vallen’ gaat dus vooral over onderweg zijn, een proces 
ondergaan, en dus ook een transformatie.

Indiase studenten zijn pas sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw als 
groep in opkomst in Australië. Daarvoor ging het steeds maar om een paar honderd. De 
toename van het aantal Indiase studenten in Australië heeft twee redenen. In de eerste 
plaats is met de groei van de kapitaalkrachtige Indiase midden klasse, die zich vooral 
inzette na de liberalisering van de Indiase economie in 1991, een grote nieuwe markt 
potentiële buitenlandse studenten ontstaan. Australische universiteiten, die sinds de 
midden jaren tachtig steeds meer te maken kregen met korting op hun budgetten en 
daardoor aangespoord werden om buitenlandse studenten binnen te halen, begrepen 
dit maar al te goed. Middels organisaties als IDP, een van de grootste wervers van 
buitenlandse studenten voor Australische universiteiten, werd er stevig ingezet met 
agressieve marketing campagnes op de Indiase markt. Daarnaast speelden Indiase 
banken ook een rol in dit gebeuren. Zij begonnen al snel studentenleningen tegen 
competitieve rente tarieven, die naadloos aansloten bij de studenten visum eisen van 
Australië, aan te bieden. Hierdoor werd studeren in Australië voor een zeer grote groep 
midden klasse Indiërs een optie.

Buiten deze ontwikkelingen om vond er nog een andere plaats. Steeds meer 
jonge Indiërs die zich bezig waren te verdiepen in studeren in het buitenland in 
het algemeen kwamen erachter dat Australië een groot voordeel bood ten opzichte 
van andere landen en dat was dat na afloop van de studie een verblijfsvergunning 
aangevraagd kon worden. De regels hiervoor waren duidelijk en overzichtelijk en de 
slagingskans leek maar van een beperkt aantal zaken afhankelijk. Zo moest men beneden 
de 30 jaar zijn, een Engelse taaltest succesvol doorstaan en als laatste afstuderen in 
een vakgebied dat Australië geoormerkt had als eentje waar veel vraag naar was. In 
eerste instantie waren dit vooral studies in bijvoorbeeld computer programmeren, 
maar later veranderde dit en kwam de focus meer te liggen op accounting, sociaal 
werk en kapper.

Onder de lokale Indiase gemeenschap, die naar Australië kwam vanaf de jaren 
zeventig nadat de White Australia Policy afgeschaft werd, hebben deze studenten dan 
ook de naam gekregen van profiteurs. Ze maken gebruik van regelgeving op een manier 
waarvoor dat niet bedoeld is, zo stelt men. De lokale Indiase gemeenschap heeft dan 
ook de neiging om op deze studenten neer te kijken. Ze zien zichzelf als geslaagde 
migranten die als hoogopgeleiden naar Australië kwamen en daar een respectabel 
bestaan opbouwden waarvan zij zich verbeelden dat Australiërs ze daarmee ook 
associëren. Indiase studenten bedreigen dit imago door baantjes te nemen in functies 
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zoals taxi chauffeur, schoonmaak werk, achter de kassa van kleine lokale supermarktjes 
of bij pompstations. Daar komt nog bij dat veel Indiase studenten zwart werken. Ze 
hebben hier voor twee redenen. Aan de ene kant maakt dit het mogelijk om meer dan 
het toegestane twintig uur per week te werken, en daarnaast hoeft de werkgever 
dan geen rekening te houden met het minimum loon dat ze anders moeten betalen. 
Opmerkelijk genoeg werken veel Indiase studenten juist voor Indiase werkgevers 
(eigenaars van restaurantjes, lokale supermarktjes en autowasserettes) en lijken die 
er niet veel moeite mee te hebben Indiase studenten tegen elkaar uit te spelen en 
degene in te huren die het laagste uurtarief vraagt. Indiase studenten hebben daarom 
zelf ook een ambivalente relatie met de lokale gemeenschap omdat dat deel van de 
gemeenschap waar zij mee in aanraking komen (winkel en restaurant eigenaren) juist 
degene zijn waar de Indiase gemeenschap zichzelf niet mee associeert. Zij zien zich 
eerder als dokters, tandartsen en geslaagde zakenmensen. Lokale organisaties die de 
belangen behartigen van Indiërs in Australië reflecteren dit ook; de leidende figuren in 
dit soort organisaties zijn bijna allemaal dokters.

Wat Indiase studenten proberen te bereiken met het behalen van een 
Australische verblijfsvergunning ligt tegelijkertijd wel degelijk in het verlengde van 
hoe de Indiase gemeenschap zichzelf verbeeld. Indiase studenten zijn vaak van jongs 
af aan geconfronteerd geweest met bepaalde positieve beelden van het buitenland. 
Veelal hebben ze zelf of hun vrienden en/of familie contacten in het buitenland, iets 
dat de wens om zich zelf ook in het buitenland te vestigen gevoed heeft. Daarnaast is 
het beeld dat er internationaal bestaat van India de laatste jaren ernstig veranderd. 
Werd het land decennia lang geassocieerd met armoede, milieu problemen, hindoe-
moslim geweld en sociale ongelijkheid, nu wordt India steeds meer gekoppeld aan 
beelden van economische groei, de IT industrie en gezien als opkomende economische 
en politieke macht. Dit heeft ook effect op hoe jonge Indiërs naar zichzelf kijken en 
de mogelijkheden die ze hebben. Steeds vaker lijkt daarbij het beeld een rol te spelen 
van de succesvolle Indiër die internationaal inzetbaar is, een verblijfsvergunning 
of paspoort elders heeft, maar daarnaast wel regelmatig teruggaat naar India, daar 
een woning en familie heeft, en zichzelf zeker ook nog als Indiër beschouwd. Onder 
Indiase studenten was dit een regelmatig terugkerend beeld dat ze opvoerden om te 
beargumenteren waarom ze voor dit proces gekozen hadden. En ook leek dat vaak 
een reden te zijn om de mindere kanten van het proces te accepteren; hard werken in 
laag betaalde baantjes, slechte leefomstandigheden en allerlei andere ongemakken. 
Het werd gezien als noodzakelijk kwaad onderweg naar een geïdealiseerd toekomstig 
bestaan.

Indiase studenten in Australië leven midden in de Australische samenleving 
maar lijken er tegelijkertijd ook volledig buiten te staan. Ze leven met andere Indiase 
studenten in kleine appartementjes, werken voor Indiase Australiërs, gaan naar 
scholen en universiteiten waar ze vooral andere Indiërs tegenkomen etc. Hoewel ze een 
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Australische verblijfsvergunning ambiëren hebben ze ook lang niet allemaal de ambitie 
om in Australië te wonen. De vergunning is wat dat betreft vaak belangrijker dan het 
verblijf. Toch hoeft de natiestaat nog lang niet failliet verklaar te worden, zoals sommige 
studies op het gebied van migratie en transnationalisme zich soms suggereren. Maar 
het is zeker wel zo dat dit soort nieuwe migranten de natiestaat confronteren ziet met 
een behoorlijke uitdaging. Waar kennismigranten vaak gezien worden als oplossing 
voor bepaalde nationale problemen, stellen ze met hun transnationale levensstijl ook 
vaak vragen bij wat de natiestaat (nog) voorstelt. Nu steeds meer commerciële actoren 
zich ook bewust lijken te zijn van de mobiliteitswensen van migranten lijkt de puzzel 
waarmee het lokale en het nationale wordt geconfronteerd steeds gecompliceerder.

Deze dissertatie laat daardoor zien dat waar het gaat om het begrijpen hoe 
mensen het ervaren om in een ander land te leven, dit vooral als proces benaderd moet 
worden. Dit proces is nog steeds gaande en het is soms moeilijk vast stellen waar dat 
proces ooit mee begonnen is. Kenmerkend voor een dergelijk proces zijn individuele 
strategieën die vooral gaan om de wens (transnationaal) mobiel te worden. Dit proces 
van individuele ‘mobilisatie’ wordt gekleurd door allerlei instituties, organisaties, 
regeringsafdelingen en commerciële actoren die er hier (vaak conflicterende) belangen 
bij hebben. Hierbij is verbeelding het centrale concept om te begrijpen hoe dit in de 
praktijk uit pakt. Daarbij moet dit verbeelden van een (transnationaal) mobiel leven 
gezien worden als een proces waar constant veranderingen zich aandienen die geënt 
zijn op de realiteit van alle dag. Dit argument stelt daardoor heel duidelijk dat mensen 
zelf bepaalde ideeën hebben over hoe ze in de toekomst minder beperkt willen worden 
in hun transnationale mobiliteit. 


