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In deze verzameling columns laat Mario Rutten zien hoe zijn 
opleiding tot antropoloog zijn relatie met mensen gevormd heeft 
én hoe hij zelf weer van elke ontmoeting leert. Hij verhaalt van 
mensen uit de deelstaat Gujarat in Noord-West India die hij als 
jonge onderzoeker leerde kennen. Die Gujarati’s en hun kinderen 
blijft hij door de jaren volgen, eerst in India, maar later ook in 
Londen als ze – tijdelijk – daarheen migreren, en in Nederland, 
als ze bij hem op bezoek komen. Met enkele van hen bouwt hij zo’n 
hechte relatie op dat ze elkaar broer, zus, oom, of neef noemen. 
Daarnaast bevat deze bundel columns over zijn collega’s en over 
mensen die hij leerde kennen tijdens zijn onderzoek in Maleisië 
en Indonesië.

Die antropologische blik op de wereld rondom hem houdt niet op 
bij zijn werk, maar loopt ongemerkt door in zijn gehele dagelijkse 
doen en laten. Persoonlijke ervaringen geven voortdurend 
aanleiding tot professionele reflectie, en andersom - of het nu 
gaat om opmerkingen van zijn Indiase ‘broer’ of van zijn zoon, of 
om de kijklessen die hij opdoet als hij met een camera aan de slag 
gaat.
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Voorwoord 
 
 
 
 
Deze bundel bevat korte verhalen over mensen die ik heb ontmoet tijdens 
mijn werk als antropoloog. Sinds 1983 heb ik regelmatig lange tijd veldwerk 
gedaan in India, Indonesië, Maleisië en Engeland. Tijdens deze periodes van 
onderzoek ben ik veel mensen tegengekomen, vooral informanten en collega’s 
met wie ik vaak ook persoonlijk contact had. Deze ontmoetingen zorgden 
voor aanvullende informatie voor mijn onderzoek maar ze gaven me ook 
inzicht in mijzelf als antropoloog. 
 
Antropologen bestuderen processen van culturele diversiteit en sociale 
complexiteit in het dagelijks leven van kleine groepen en gemeenschappen. 
Tegelijkertijd bewegen antropologen zich in hun persoonlijke leven zelf ook in 
kleine groepen en gemeenschappen, zoals onder familieleden en vrienden. 
Hierbij verzamelen ze ongemerkt informatie die relevant kan zijn voor hun 
professionele werk. Je zou kunnen zeggen dat antropologen altijd in een 
omgeving verkeren die lijkt op een onderzoekssetting. Werk en vrije tijd zijn 
nauw verweven en deze verwevenheid vormt een essentieel onderdeel van het 
bestaan van een antropoloog.  
 
De belangrijkste methode van antropologisch onderzoek is participerende 
observatie. Antropologen verzamelen informatie en verkrijgen inzicht door 
lange tijd door te brengen onder de mensen die ze bestuderen; door hen te 
observeren, door hen vragen te stellen en door deel te nemen aan hun 
dagelijks leven. Meer nog dan andere sociale wetenschappers vormen 
antropologen hun eigen onderzoeksinstrument. Hierdoor hebben zij altijd 
hun onderzoeksinstrumentarium bij zich, niet alleen tijdens onderzoeks-
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periodes maar ook in hun dagelijkse interactie met familieleden, vrienden, 
kennissen en collega’s. 
 
Gezien de nauwe relatie die er bij antropologen bestaat tussen werk en vrije 
tijd – en tussen onderzoeksmethode en alledaagse observaties – is het 
verbazingwekkend dat maar weinigen gebruik maken van hun persoonlijke 
ervaringen voor professionele reflectie. Antropologen gebruiken hun 
observatievaardigheden tijdens het doen van onderzoek, maar ze beschouwen 
slechts zelden hun persoonlijke ontmoetingen met informanten, familieleden 
en wetenschappelijke collega’s als waardevol voor antropologische intro-
spectie. 
 
De verhalen in deze bundel zijn bedoeld als aanmoediging aan antropologen 
en andere sociale wetenschappers om hun professionele vaardigheden aan te 
wenden tijdens persoonlijke ervaringen. Op deze manier kunnen ze 
reflecteren op hun wetenschappelijk werk en daarmee meer inzicht verkrijgen 
in hun studie-onderwerp. Daarnaast zijn de verhalen zo geschreven dat ook 
niet-sociale wetenschappers deze, naar ik hoop, zullen waarderen. 
 
De verhalen zijn tussen 2006 en 2015 als afzonderlijke columns gepubliceerd 
in het studententijdschrift CUL van de opleiding Culturele Antropologie/ 
Ontwikkelingssociologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze gaan elk over 
één persoon en vertellen iets over de antropologie of het doen van veldwerk. 
Ik heb voor deze publicatie slechts kleine veranderingen in de tekst van de 
oorspronkelijke columns aangebracht om de bundel tot een eenheid te 
maken. Om de privacy van mensen te beschermen heb ik besloten om in een 
paar gevallen gebruik te maken van pseudoniemen. De verhalen zijn 
gegroepeerd rond verschillende thema’s, maar kunnen onafhankelijk van 
elkaar worden gelezen. 
 
Het eerste deel van de bundel gaat over familie. Sommige van deze columns 
gaan over familieleden die mij hebben begeleid tijdens mijn onderzoek. Hun 
reacties gaven mij aanleiding tot reflectie op mijn rol als antropologisch 
veldwerker. De andere columns gaan over mensen in India waarmee ik in de 
afgelopen dertig jaar een zeer nauwe band heb opgebouwd. Deze verhalen 
geven aan hoe wij bijna familie van elkaar zijn geworden, maar ook dat dit zijn 
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beperkingen heeft en ik uiteindelijk toch ‘slechts’ een geadopteerd familielid 
blijf. 
 
De columns in deel twee gaan over de ervaringen van migranten. Mijn 
onderzoek naar internationale migratie vanuit India heeft mij in contact 
gebracht met Indiase migranten in verschillende delen van Europa en Azië. 
Deze verhalen beschrijven hun dagelijks leven en ervaringen: hun hoop, strijd 
en wanhoop. Ze geven ook inzicht in het doen van antropologisch veldwerk. 
 
Deel drie bevat columns over wetenschappelijke collega’s in Nederland en 
Azië. Door de jaren heen heb ik intensief contact gehad met collega’s in mijn 
eigen universiteit en in het buitenland. In de marge van samenwerkings-
projecten en conferenties kon ik hun gedrag observeren en kwam ik veel te 
weten over hun levensgeschiedenis en hun dagelijkse ervaringen. Deze 
verhalen geven een reflectie op het wetenschapsbedrijf van binnenuit.  
 
De columns in het laatste deel bespreken verschillende thema’s. Eén verhaal 
betreft de relatie tussen de sociale achtergrond van informanten en van mij als 
onderzoeker, een ander verhaal gaat over het arrangeren van huwelijken en 
mijn verschuivende rol daarin door de jaren heen. De twee laatste columns 
gaan over visuele antropologie, met name over de relatie tussen het maken van 
een film en het doen van antropologisch onderzoek. 
 
Bij het schrijven van de oorspronkelijke columns waren Rienke van den Berg 
en Sanderien Verstappen steeds bereid mij inhoudelijke en redactionele 
suggesties te geven. Hoewel ze niet verantwoordelijk zijn voor eventuele 
fouten, wil ik Rienke en Sanderien hartelijk bedanken voor hun adviezen en 
opmerkingen door de jaren heen. 
 
In de laatste fase namen José Komen, Sanderien Verstappen, Willem van 
Schendel, Willy Sier en Rosanne Rutten het op zich het manuscript in 
boekvorm uit te brengen. Ik wil hen heel hartelijk bedanken voor al hun 
inspanningen en voor hun vriendschap door de jaren heen. 
 
Mario Rutten 
September 2015  
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Rienke met Santudas’ vrouw Kokila op een bruiloft in Gujarat, India. 
 

 
Lisa op oudejaarsavond in Gujarat, India. 
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Daan met Santudas’ broer Guru en schoonzus Jaishri in Gujarat, India. 
 

 
Huib op het platteland van Gujarat, India.  
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mijn vrouw Rienke 
 
 
 
 
‘We gaan geen Gujarati’s of Patels opzoeken, hoor!’, zo waarschuwt mijn 
vrouw Rienke me wanneer we in 2014 uit San Francisco wegrijden voor een 
reis langs de westkust van Amerika.  
 
Gujarat is een van de deelstaten in India waar vandaan veel mensen naar het 
buitenland zijn gemigreerd, met name naar Engeland en Amerika. Een deel 
van deze Gujarati-migranten behoort tot de Patel-kaste. In de afgelopen 
vijftien jaar heb ik regelmatig onderzoek gedaan naar deze gemeenschap in 
Engeland, maar het is er nog niet van gekomen hen ook in Amerika te 
bestuderen. 
 
Rienke en ik zijn in Amerika om onze dochter Lisa op te zoeken die als 
uitwisselingsstudente een semester in San Francisco studeert. We gaan daarna 
ruim twee weken door Amerika reizen. Hoewel Rienke vele malen in Azië is 
geweest en er regelmatig vrienden uit India bij ons logeren, maakt zij er een 
punt van om vooral tijdens vakanties onderzoek en privé strikt gescheiden te 
houden. Het liefst gaat ze naar die landen op vakantie waar de kans om Indiërs 
tegen het lijf te lopen klein is. De waarschuwing van Rienke aan het begin van 
onze reis is dan ook duidelijk: we zijn hier op vakantie en jij gaat niet met 
iedere Indiase migrant een praatje aanknopen om informatie te verzamelen! 
Ik kon op dat moment niet vermoeden dat juist zij degene zou zijn waardoor 
ik voor het eerst in contact zou komen met Gujarati-migranten in Amerika. 
 
Tijdens ons bezoek aan het Yosemite National Park vraagt een ouder echtpaar 
aan Rienke om een foto van hen te maken bij een waterval. Nadat Rita en Shri 
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zich hebben voorgesteld vraagt Rienke of ze misschien uit India komen en uit 
welke deelstaat dan wel? Rita vertelt dat ze afkomstig is uit Gujarat en in 1971 
naar Amerika kwam voor een masteropleiding in Nebraska. Daar ontmoette 
ze Shri die aan dezelfde universiteit studeerde. Kort na hun huwelijk brachten 
ze een bezoek aan hun familie in India en wisten op dat moment dat hun 
toekomst in Amerika zou liggen: ‘We waren toen al zo gewend aan het leven 
in Amerika en zagen het niet zitten om weer in India te gaan wonen waar 
iedereen zich met je bemoeit en je alleen via contacten iets voor elkaar kunt 
krijgen.’ 
 
Wanneer we aan het eind van ons gesprek namen en adressen uitwisselen kom 
ik erachter dat Rita’s meisjesnaam Patel is. Haar geboortedorp blijkt zelfs te 
liggen naast het dorp waar ik al sinds 1983 onderzoek doe. We komen erachter 
dat ik haar neef ken en het duurt niet lang of Rita en Shri nodigen ons uit bij 
hen in Los Angeles langs te komen aan het eind van onze reis. Tot mijn 
verbazing neemt Rienke het aanbod direct aan. Later besef ik dat ze het als een 
prachtige gelegenheid zag om tijdens onze reis ook Los Angeles te bezoeken, 
iets dat we oorspronkelijk niet van plan waren.  
 
Als we aan het eind van onze vakantie twee dagen bij Rita en Shri logeren valt 
het me op dat niets in hun huis aan India of Gujarat doet denken. Er zijn geen 
voorwerpen of foto’s uit India en ook in hun kleding en eten zijn bijna geen 
Indiase invloeden te ontdekken. Rita vertelt hoe zij hun drie dochters heel 
bewust een Amerikaanse opvoeding hebben gegeven. Hiertoe hadden ze 
besloten in 1972 na een gesprek met de dochter van een vriendin van Rita. 
Deze jonge vrouw was als kind met haar ouders naar Amerika geëmigreerd en 
vertelde dat ze in India ging studeren. ‘Waarom doe je dat?’, had Rita haar 
gevraagd, ‘Je kunt toch beter in Amerika studeren, de opleidingen zijn hier 
veel beter!’ De dochter van haar vriendin had geantwoord dat ze naar India 
terug wilde omdat daar de mensen haar wel begrepen, terwijl ze zich in 
Amerika niet thuis voelde. 
 
‘Dat kwam omdat mijn vriendin haar dochter een traditionele Indiase 
opvoeding had gegeven. Shri en ik hebben toen tegen elkaar gezegd: wij willen 
niet dat onze kinderen zich hier niet thuis voelen. We hebben daarom van het 
begin af aan besloten onze dochters als Amerikaanse kinderen op te voeden. 
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Thuis spraken we alleen maar Engels en we gingen bijna nooit naar 
bijeenkomsten van de Gujarati-gemeenschap. Ik vond die bijeenkomsten 
verschrikkelijk: mannen en vrouwen zaten apart, waarbij de vrouwen vooral 
praatten over de laatste mode uit India, terwijl de mannen voortdurend aan 
America bashing deden en benadrukten wat voor een ‘verderfelijke’ invloed er 
uitgaat van de Amerikaanse samenleving op de Indiase cultuur onder de 
jongere generatie.’ 
 
Door Rienke kwam ik tijdens onze vakantie voor het eerst in contact met 
Gujarati-migranten in Amerika en logeerde ik zelfs bij hen. Tot dan toe had ik 
vooral onderzoek gedaan onder Gujarati-migranten in Engeland die in gedrag 
en houding erg met India verbonden waren gebleven. De keuze van Rita en 
Shri om volledig op te gaan in de Amerikaanse samenleving was daarom voor 
mij extra interessant.  
 
De houding van Rienke om werk en privé zoveel mogelijk gescheiden te 
houden staat haaks op wat ik als student leerde tijdens mijn studie. Voor het 
vak onderzoeksmethodologie moesten wij destijds de klassieker The 
Sociological Imagination (1959) van C. Wright Mills lezen. Hierin beschrijft 
Wright Mills dat het doen van onderzoek niet alleen intellectueel 
vakmanschap vereist, maar ook een levenswijze waarin geen scheiding is 
tussen werk en privé. Een onderzoeker maakt in zijn/haar intellectuele werk 
veelvuldig gebruik van persoonlijke ervaringen en doet altijd onderzoek, is 
altijd bezig informatie te verzamelen. Het heeft even geduurd, maar ik ben blij 
te merken dat Rienke deze opvatting nu toch ook lijkt te ondersteunen! 
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mijn broer Santudas 
 
 
 
 
‘Mario, waar blijf je?’  
 
Het is half zeven in de avond als Santudas (63 jaar) mij vanuit zijn dorp 
opbelt. Ik ben vanmorgen op de scooter naar de nabijgelegen stad gereden om 
teruggekeerde migranten te ontmoeten. Het begint al donker te worden op het 
platteland van Gujarat, India en zonder verlichting op de binnenwegen wordt 
het dan erg gevaarlijk. In de afgelopen dertig jaar ben ik eraan gewend geraakt 
dat niemand zich hier aan verkeersregels houdt en dat je je voortdurend in het 
verkeer moet invechten. Waar ik echter maar niet aan kan wennen is dat alle 
auto’s en vrachtwagens ’s avonds met groot licht rijden. Vooral op het 
platteland wordt je dan als tegenligger steeds even verblind. Dat is niet alleen 
vervelend, maar ook gevaarlijk omdat er voortdurend voet-gangers en fietsers 
zonder licht onverwachts voor je opduiken. Wanneer ik in het donker naar 
het dorp terugrij probeer ik vaak achter een riksja (driewieler taxi) aan te 
hangen in de hoop dat de chauffeur hier meer ervaring mee heeft. Santudas is 
daarom altijd ongerust als ik niet voor het donker thuis ben. 
  
Ik ken Santudas al vanaf mijn eerste bezoek aan India in 1983. Sindsdien 
woon ik altijd bij hem thuis als ik voor onderzoek op het platteland van 
Gujarat ben. Samen met de familie van zijn broer en hun vader woont 
Santudas met zijn familie in één huis aan de rand van het dorp. Een paar jaar 
geleden heeft Santudas besloten in het kantoortje van hun vloertegelfabriek te 
gaan slapen en ik ben met hem mee verhuisd. Het kantoor is niet alleen klein, 
maar de wasruimte is oud en smerig. Meerdere malen heb ik Santudas 
aangeboden de ‘badkamer’ te laten opknappen op mijn kosten, maar hij ziet 
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daar de noodzaak niet van in. In 2012 heb ik hem eindelijk kunnen overhalen 
een deel van de nabijgelegen schuur tot een kamer voor mij te laten 
ombouwen met een eigen wasruimte en toilet. Toen ik dit jaar (2014) 
aankwam bleek er echter nog niets te zijn gebeurd. Vorige week heeft Santudas 
een aannemer langs laten komen die een offerte heeft gemaakt. Ik heb een 
voorschot betaald en tot mijn verbazing zijn ze eergisteren begonnen met het 
stucen van de muren. Niet dat dit betekent dat het allemaal goed komt, maar 
we zijn wat verder. 
 
Iedere keer als ik bij Santudas woon voelt hij zich voor mij verantwoordelijk 
en ziet hij mijn onderzoek ook als zijn project dat succesvol moet worden 
afgesloten. Voordat ik aankom heeft hij mijn oude scooter laten repareren en 
een extra bed in zijn kantoor klaar gezet. Ook dient hij mij regelmatig van 
advies. Hij wil dat ik mijn papieren netjes opberg en iedere keer als ik een 
lezing moet geven op een van de instituten in de buurt, maant hij mij om mijn 
overhemden en broeken te laten strijken in het dorp, want ‘zo kun je echt niet 
naar de stad, Mario.’ En soms geeft hij mij ongevraagd extra eten als hij het 
idee heeft dat ik weer probeer lunch of avondeten over te slaan. 
 
Regelmatig zit ik ’s avonds met Santudas op de veranda van zijn kantoortje en 
vertel ik hem wat ik die dag heb gedaan en wat voor informatie ik heb 
verzameld. Hij geeft dan commentaar en tussendoor vertelt hij over zijn leven. 
Hij was vroeger een lastige jongen die al op z’n vijftiende door zijn vader naar 
een oom in het zuiden van Gujarat werd gestuurd. Hij was in die tijd thuis niet 
meer te handhaven na meerdere malen van school te zijn gestuurd.  
 
Toen ik Santudas in 1983 voor het eerst ontmoette ging het de familie voor de 
wind. Ze hadden een landbouwbedrijf, een vloertegelfabriek en in 1989 kwam 
daar een groot koelhuis voor aardappelen bij. Na een aantal jaren van grote 
verliezen in de handel in aardappelen is de financiële situatie van de familie 
echter problematisch geworden. Tijdens mijn verblijf in 2014 lag de fabriek stil 
omdat ze geen cement op krediet konden krijgen. Toen ik Santudas een keer 
aanbood hem wat geld te lenen, weigerde hij dat resoluut. ‘Als mensen vragen 
“wie is Mario?”, dan zeg ik: Mario is mijn broer. Ik neem geen geld van je aan, 
we kennen elkaar al dertig jaar en ik wil niet onze relatie op het spel zetten 
door geld van je te lenen.’ 
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Soms probeer ik Santudas’ gedrag te beïnvloeden. Hij drinkt graag whiskey en 
dat in grote hoeveelheden tegelijk. Gujarat is de enige drooggelegde deelstaat 
in India, hetgeen betekent dat er wel degelijk wordt gedronken, maar dan 
stiekem en vaak in hoog tempo. Regelmatig komen er mensen uit het dorp 
naar de fabriek om whiskey te drinken en vaak leidt dit tot heftige discussies 
over van alles en nog wat. Af en toe wijs ik Santudas erop dat hij op zijn 
leeftijd echt moet minderen, maar daar wil hij niets van weten. Temidden van 
het drinkgelag van Santudas en zijn vrienden probeer ik iedere avond mijn 
aantekeningen uit te werken.  
 
Zo houden Santudas en ik elkaar in de gaten als ik hier ben, maar het is een 
ongelijke strijd. Hij beschouwt mij als zijn broer, maar wel als zijn jongere 
broer. Als jongere broer kan ik hem geen geld lenen en slaat hij mijn advies 
over zijn drankgebruik in de wind, maar ik moet wel doen wat mijn oudere 
broer zegt, en ’s avonds voor het donker thuis zijn! 
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mijn dochter Lisa 
 
 
 
 
‘Het lijkt wel of ik twee vaders heb: één zoals je in Nederland bent en één zoals 
je in India bent.’  
 
Die opmerking maakte mijn dochter Lisa (21 jaar) aan het eind van onze reis 
naar India in 2011. Ik had Lisa tijdens de kerstvakantie meegenomen om haar 
mijn onderzoeksgebied in Gujarat te laten zien. Door de jaren heen had ze veel 
mensen uit India bij ons thuis ontmoet, maar ze was er nog nooit zelf geweest. 
Als jonge studente die geniet van het uitgaansleven in Amsterdam had ik 
verwacht dat India haar in verwarring zou brengen. Dat gebeurde ook, maar 
op een andere manier dan ik had gedacht. 
  
Met een open blik had Lisa twee weken in India rondgelopen. Ze genoot van 
alle nieuwe ervaringen, zowel bij vrienden in Bombay als in de kleinere steden 
en dorpen waar we logeerden. Ze was vooral getroffen door de grote 
tegenstellingen in India, met name tussen arm en rijk, maar ook tussen het 
moderne en traditionele leven.  
 
Tijdens onze reis vierden we oudejaarsavond in het dorp in Gujarat waar ik al 
sinds 1983 kom. Vishal (27 jaar), de neef van mijn beste vriend Santudas, had 
ons gevraagd mee te gaan naar het feest dat hij samen met tien vrienden had 
georganiseerd in een fabriek aan de rand van het dorp. Er waren ook zes 
zussen en nichten van de jongens uitgenodigd. Lisa genoot met volle teugen 
van het gezelschap. Alle meisjes waren modern gekleed en hadden zich 
prachtig opgemaakt. 
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‘Het was net alsof ik in Amsterdam was met mijn vriendinnen’, vertelde Lisa 
later op de avond. ‘We hadden het over kleding en uitgaan, en we maakten 
grapjes over het sullige gedrag van de jongens. Weet je nog dat op een gegeven 
moment een paar jongens in een riksja (driewielige scooter taxi) aan kwamen 
rijden met het eten? De meisjes moesten toen erg lachen en zeiden tegen mij: 
“Dit zijn duidelijk geen hifi boys (moderne jongens) want die zouden met hun 
eigen motor zijn gekomen.” Het voelde net als in Nederland, waar we soms 
ook zo moeten lachen om het gedrag van jongens.’  
 
Maar toen we gingen eten wist Lisa weer meteen dat we niet in Amsterdam 
waren maar in een dorp in India: ‘Ik vond het zo gek dat we als meisjes apart 
gingen eten terwijl de jongens aan de andere kant van de schuur gingen zitten. 
En toen de muziek aanging, dansten we niet samen, maar dansten alleen de 
jongens met elkaar en zaten wij als meisjes ernaar te kijken. Dan merk je dat 
het toch weer heel anders is dan in Nederland.’ 
  
Lisa was vooral gefascineerd door de manier waarop mensen in India 
moderniteit en traditie met een schijnbare vanzelfsprekend in hun dagelijks 
leven combineerden. ‘Mensen zijn hier soms net zo gehaast als in Nederland, 
maar ze nemen wel de tijd om iedere dag even tot zichzelf te komen. De vader 
en moeder van Vishal bidden iedere ochtend uitgebreid voor hun huisaltaar, 
terwijl anderen ’s avonds aan yoga doen. Ik heb aan de ene kant het idee dat ik 
hier in de Fata Morgana van de Efteling loop, met al die traditionele kleding 
die mensen hier dragen, en aan de andere kant heb ik weer het idee dat ik in 
Nederland ben als ik zie hoe modern sommigen hier gekleed gaan.’ 
 
Deze combinatie van moderniteit en traditie beschouwde Lisa niet als een 
probleem maar als een interessante ervaring. Wat ze wel als een probleem zag 
waren de tegenstrijdigheden in mijn gedrag. Ze wees me daar voor het eerst op 
tijdens ons verblijf in het dorp bij mijn vriend Santudas, de oom van Vishal. 
Hun familie bestaat uit vier generaties met in totaal dertien mensen die 
allemaal in één huis wonen. Lisa verbaasde zich erover dat ik iedereen bij 
naam kende en ook voor iedereen een kadootje had meegebracht. Santudas 
werd tijdens ons verblijf 63 jaar en ik had speciaal voor hem slingers, vlaggetjes 
en andere feestartikelen uit Nederland meegenomen. ‘Je hebt hier alle tijd 
voor familie en je vindt het zelfs leuk om mee te gaan naar huwelijken en 
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ceremonies, terwijl je in Nederland soms geen zin hebt in verjaardagen van 
familieleden. Je kent in het dorp iedereen bij naam terwijl je in Nederland 
soms zelfs de namen van neven en nichten niet meer weet’, zo gaf Lisa aan.  
  
Op mijn vraag aan het eind van onze reis, wat haar het meest had verbaasd in 
India, gaf Lisa dan ook geen uiteenzetting over de tegenstelling tussen 
moderniteit en traditie in India, maar zei direct: ‘Hoe anders jij in India bent 
dan in Nederland.’ Ik had Lisa meegenomen om haar iets te leren over de 
Indiase samenleving, maar zij leerde mij iets over de rol die een antropoloog 
inneemt wanneer hij onderzoek doet. In ieder methodologisch handboek 
wordt ingegaan op de dubbelrol van een antropoloog die zowel participeert als 
observeert tijdens onderzoek, en die zich zowel vanuit een emic als etic 
perspectief verhoudt tot zijn informanten. Waar echter veel minder aandacht 
aan wordt besteed is hoe anders een antropoloog zich soms gedraagt bij ‘zijn 
familie’ in zijn onderzoeksgebied dan thuis bij zijn eigen familie. Daar wees 
mijn dochter Lisa mij in niet mis te verstane woorden op. 
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mijn neef  Vishal 
 
 
 
 
Ik ken Vishal al vanaf zijn geboorte in 1984 toen ik voor mijn master-
onderzoek in zijn dorp in Gujarat woonde. Vishal (24 jaar) is de jongste zoon 
van een rijke boerenfamilie. In 2006 ging hij na zijn bacheloropleiding 
computerwetenschappen naar Australië om een masteropleiding te volgen. 
‘Australië was wel leuk, maar studeren is niets voor mij’, zo gaf hij aan. Na een 
half jaar was hij weer terug in India. 
 
Ondertussen had hij wel telefonisch vanuit Australië een huwelijksaanzoek 
gedaan aan zijn vriendin Komal die hij tijdens zijn bacheloropleiding in 
Gujarat had ontmoet. Komal woonde op dat moment al in Engeland waar zij 
op een studentenvisum naartoe was gegaan. Van het begin af aan was het niet 
echt haar bedoeling geweest te studeren. Ze wilde een tijdje in het buitenland 
wonen en wat geld verdienen. Ze schreef zich daarom in op een kleine 
universiteit in Londen die haar vooral aantrok vanwege het lage collegegeld.  
 
Tijdens een kort bezoek aan India in 2007 trouwden Vishal en Komal voor de 
wet en kon Vishal op een dependent visum mee naar Engeland. Komal had al 
een kamer voor hen geregeld in een huis met tien andere Gujarati-jongeren. 
Na eerst een tijdje in een supermarkt te hebben gewerkt, vond Vishal een baan 
in een broodjeszaak van een in Engeland geboren zoon van een Gujarati- 
migrant. Daar had hij het direct prima naar zijn zin. 
 
Vishal geniet van zijn werk en van de nieuwe dingen die hij leert. Hij is er trots 
op dat hij nu belegde broodjes en Italiaanse pasta’s kan maken en de klanten 
verschillende soorten koffie kan voorzetten. ‘Ik vind het heerlijk om voedsel te 
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bereiden en mensen te bedienen’, zo gaf hij aan toen ik hem voor het eerst in 
zijn zaak opzocht. ‘En zoals je ziet zijn de mensen erg aardig. De meesten van 
hen zijn Engelsen, ze zeggen steeds “Dank je wel” als je eten of koffie geeft. Dat 
gebeurt in India nooit. Als ik terugga naar India, dan wil ik ook een 
broodjeszaak beginnen in Gujarat en dan wil ik dat daar dezelfde service aan 
klanten wordt gegeven als hier in Engeland.’  
 
Niet alleen geniet Vishal van zijn werk in Londen, hij geniet ook van het leven 
met Komal. Na hun werk zijn ze de hele tijd samen; op straat lopen ze altijd 
hand in hand en in de keuken zitten ze vaak bij elkaar op schoot. ‘Thuis is dat 
niet mogelijk’, vertelde hij meerdere malen. ‘Je weet toch hoe het is in India, 
we zijn daar nooit alleen, er zijn altijd familieleden of vrienden om ons heen 
en op straat is het niet gepast om elkaars hand vast te houden.’ 
 
Ook in een ander opzicht is er veel veranderd in Vishal’s leven sinds hij in 
Londen is. De relatie met zijn oudere broer Darshan, die kort na hem ook in 
Londen aankwam en in hetzelfde huis woont, explodeerde meerdere malen in 
de afgelopen jaren. Darshan had in de eerste maanden van zijn verblijf in 
Engeland moeite passend werk te vinden, wat hem financieel afhankelijk 
maakte van zijn jongere broer Vishal. Voor Vishal betekende die situatie een 
omkering van hun relatie: zijn hele leven lang in India had hij naar zijn oudere 
broer Darshan moeten luisteren, die hem voortdurend vertelde wat hij moest 
doen. Sinds hij in Engeland is kan hij doen en laten wat hij wil en in het begin 
was hij zelfs degene aan wie zijn oudere broer om geld moest vragen. 
 
Na een paar maanden vond Darshan alsnog een kantoorbaan. Zijn 
zelfvertrouwen groeide en hij probeerde zijn positie als oudere broer weer in 
te nemen. Hij begon Vishal ongevraagd van advies te dienen en hem te 
vertellen wat hij moest doen en laten. Vishal was echter niet van plan deze 
terugkeer naar de eerdere situatie te accepteren en sprak dit keer openlijk zijn 
ongenoegen uit: ‘Darshan blijft maar zeuren. Hij vindt dat ik te laag geschoold 
werk doe omdat ik in een broodjeszaak werk. Hij zegt dagelijks dat ik ook een 
kantoorbaan moet zoeken, zoals hij. Maar dat vind ik onzin. Ik heb het naar 
mijn zin en ben van plan om na terugkomst in India net zo’n broodjeszaak te 
beginnen, maar dat vindt Darshan maar niks. Werken in de bediening is 
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beneden onze stand, zegt hij, en er is geen carrière te maken want je kunt niet 
hogerop.’ 
 
De broers voerden bovendien dagelijks ruzie over geld. Darshan vond dat 
Komal en Vishal teveel geld uitgaven: ‘Je hebt na je periode in Australië een 
tweede kans gekregen in Londen, verpest die niet.’ Vishal vond dat Darshan 
doorsloeg in zijn spaarzucht: ‘Hij heeft geen leven hier in Londen, hij werkt 
alleen maar en probeert zo weinig mogelijk geld uit te geven. Natuurlijk wil ik 
sparen, maar ik wil ook van het leven in Londen genieten.’ 
 
Uiteindelijk liepen de ruzies zo hoog op dat Vishal en Komal besloten om op 
eigen houtje een ander huis te huren, samen met twee andere stellen uit 
Gujarat. Zonder het vooraf aan Darshan te vertellen, vertrokken ze op een 
gegeven moment naar hun nieuwe huis. 
 
Darshan was erg teleurgesteld in Vishal’s beslissing en lichtte meteen hun 
moeder in Gujarat in. Die kon niet meer doen dan luisteren en haar twee 
zonen vragen veel contact met elkaar te blijven houden. Darshan belde ook 
mij op om te vertellen hoe ellendig hij zich voelde. Gezien de ernst van de 
situatie besloot ik een week naar Londen te gaan om hen op te zoeken. 
 
Ik sprak tijdens die dagen vele malen met Darshan en met Vishal. Darshan 
benaderde mij daarbij als zijn Indiase ‘oom’. ‘Jij kent onze familie goed en je 
weet dan ook dat wat Vishal heeft gedaan echt niet kan.’ Ik liet blijken dat ik 
begrip had voor zijn situatie, maar vertelde hem ook dat hij Vishal wat ruimte 
moest geven om zichzelf te ontwikkelen, ‘en dan zal hij uiteindelijk wel weer 
naar je luisteren.’  
 
Vishal benaderde mij die dagen vooral als zijn Nederlandse ‘oom’: ‘Jij begrijpt 
hoe ik me voel en weet dat Darshan mij niet steeds moet gaan vertellen wat ik 
moet doen. Ik wil mijn eigen leven leiden zoals jullie dat hier in Europa doen 
en niet steeds naar mijn broer moeten luisteren.’ Ik steunde ook Vishal en gaf 
aan dat ik me goed kon voorstellen dat hij meer vrijheid wilde, maar vroeg 
hem wel contact met Darshan te blijven houden. 
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En zo bleek maar weer: niet alleen Vishal en Darshan hebben moeite de 
Indiase en Westerse cultuur te verenigen, ook ik heb als antropoloog moeite 
met mijn dubbelrol als Westerse én Indiase ‘oom’ van mijn twee ‘neven’. 
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mijn zoon Daan 
 
 
 
 
‘Kijk, nu ziet Daan ook eens het moderne India en niet alleen de dorpen in 
Gujarat waar jij hem mee naartoe neemt’, merkte Pranav lachend op. Zijn 
vrouw Parul en hij hadden ons een avond mee uitgenomen naar Hard Rock 
Café Mumbai (Bombay). Het was december 2006. Voor mijn zoon Daan (17 
jaar) was het zijn eerste bezoek aan India en tijdens de paar dagen in Bombay 
logeerden we bij Pranav en Parul. Hij kende hen nog van de keren dat ze bij 
ons in Nederland waren geweest. Meerdere malen hadden ze al aangegeven 
dat ik Daan eens mee moest nemen naar India. De kerstvakantie in zijn 
examenjaar leek mij een mooie gelegenheid hem mijn onderzoeksgebied te 
laten zien. Het idee was dat hij door zo’n reis nieuwe ervaringen zou opdoen 
en een geheel andere wereld van dichtbij zou leren kennen. Waar ik echter 
geen rekening mee had gehouden was dat ook ik nieuwe ervaringen op zou 
doen en door hem scherper inzicht in de antropologie zou krijgen. 
 
Tijdens de twee weken in India paste Daan zich uitstekend aan. Nieuwe 
ervaringen nam hij met een schijnbare vanzelfsprekendheid in zich op. Hij at 
alles wat hem werd voorgezet en had het duidelijk naar zijn zin. Als onderdeel 
van de jongere generatie kon hij goed opschieten met zijn leeftijdsgenoten, 
vaak zonen en dochters van vrienden die ik al vele jaren kende. Ze praatten 
over muziek, over hun toekomstplannen en over uitgaan. Soms namen ze 
hem mee op sleeptouw en heel soms mocht ik ook mee. 
 
Bij binnenkomst in Hard Rock Café Mumbai werd mij meteen duidelijk dat ik 
tot de weinige mensen behoorde die de veertig al waren gepasseerd. Zelfs op 
deze doordeweekse avond was het bomvol met meer dan tweehonderd jonge 
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Indiërs. Een blik op de menukaart leerde dat de meeste van hen een hoog 
inkomen moesten hebben. De goedkoopste cocktails kostten € 5,50 per stuk, 
een vermogen in een land waar het loon van een arbeider vaak ver onder de 
€	1,00 per dag ligt.  
 
In de loop van de avond ontmoetten we een paar vrienden van Pranav en 
Parul. Ze waren allemaal begin dertig en werkzaam in de ICT sector of, net als 
Pranav en Parul, in de aandelenhandel. Beide sectoren zijn enorm gegroeid na 
de liberalisering van de Indiase economie begin jaren negentig. De salarissen 
en bonussen zijn soms zeer hoog, zelfs voor Nederlandse begrippen. ‘Maar het 
werk is zwaar en we maken lange dagen’, zo gaf één van de vrienden aan. De 
meeste van hen hebben weinig vrije tijd, maar als het even kan gaan ze ieder 
jaar een paar keer kort op vakantie. Vaak gaat het om vakantiebestemmingen 
in India, soms om landen in de regio, zoals Thailand of Maleisië, en eens in de 
paar jaar gaan ze naar familieleden in Europa of Amerika. 
 
Het zijn jonge mensen als Pranav en Parul die het gezicht vormen van het 
nieuwe India. Globalisering en de recente rijkdom van de middenklasse in 
Bombay heeft geleid tot de komst van Hard Rock Café Mumbai in september 
2006, het eerste Hard Rock Café in Zuid-Azië. Ook de locatie van het café is 
nauw verbonden met India’s economische liberalisering. Hard Rock Café 
Mumbai is namelijk gevestigd in een voormalige fabriekshal van de Bombay 
Dyeing Mill, één van de grotere textielbedrijven van India, opgericht in 1879. 
Tot 1980 waren meer dan 300.000 mensen werkzaam in de textielindustrie in 
Bombay. Op dit moment is nog maar een klein deel van de textielfabrieken 
over en is het totaal aantal arbeiders gedaald tot 25.000. 
 
Goedkope concurrentie uit China en Vietnam, die als gevolg van de 
liberalisering toegang tot de Indiase markt kregen, leidde aan het eind van de 
twintigste eeuw tot een snelle neergang van de textielindustrie. Onwil van de 
ondernemers om eerder verkregen winsten in nieuwe technologie te 
investeren was de onderliggende oorzaak. Een massale staking aan het begin 
van de jaren tachtig, die meer dan achttien maanden duurde, kon het tij niet 
keren. Het overgrote deel van de arbeiders werd zonder enige vorm van 
compensatie ontslagen. De eigenaren daarentegen hielden enorme bedragen 
over aan de verkoop van de grond en de gebouwen. Op de meeste 
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fabrieksterreinen kwamen dure appartementencomplexen te staan, terwijl in 
de oude fabrieksgebouwen veelal kunstgaleries, restaurants en bedrijven op 
het gebied van media en ICT werden gevestigd. 
 
In dezelfde fabriekshal waar bijna een eeuw lang weefmachines een 
oorverdovend geluid maakten klinkt nu een even grote hoeveelheid decibels 
aan rock & roll. Globalisering heeft gezorgd voor een welvarende klantenkring 
voor het Hard Rock Café, maar het heeft ook geleid tot grote armoede onder 
de arbeiders en hun gezinnen. Toen ik daarover een opmerking maakte tegen 
één van de vrienden van Pranav en Parul keek deze mij vol ongeloof aan. ‘Dat 
heeft niets met elkaar te maken’, zei hij en veranderde snel van onderwerp.  
 
’s Avonds op weg naar Pranav en Parul’s huis wees ik Daan op deze 
tegenstrijdigheid in de ontwikkeling van India en op het feit dat de midden-
klasse daarmee niet graag wordt geconfronteerd. Hij luisterde aandachtig, 
maar ging er verder niet op in. De volgende ochtend kwam hij er op terug, 
maar op een manier die ik niet had verwacht. ‘Weet je wat volgens mij de 
definitie van een antropoloog is?’, gaf hij aan tijdens het ontbijt. ‘Een antro-
poloog is iemand die bij mensen in huis woont, heel aardig tegen ze doet, alles 
van ze krijgt, en dan achteraf kritische dingen over hen zegt en schrijft.’ 
 
Ik sputterde eerst nog wat tegen, maar besefte later dat hij eigenlijk wel een 
beetje gelijk had. Of misschien wel meer dan een beetje. Zijn opmerking deed 
me denken aan een uitspraak van André Köbben, die tot aan het begin van de 
jaren zeventig als hoogleraar antropologie aan onze afdeling was verbonden. 
In zijn boek De Weerbarstige Waarheid (1991) schrijft hij dat een antropoloog 
niet altijd eerlijk en oprecht is in het doen van veldwerk: ‘List en bedrog horen 
tot de standaarduitrusting van de antropoloog, dat wil zeggen: pia fraus, 
vróóm bedrog. Wat dat betreft is hij net een mens.’ Die conclusie had Daan 
ook al getrokken. 
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mijn zus Utpala 
 
 
 
 
Vlak nadat ik geland ben in Ahmedabad (India) in 2012, krijg ik een 
telefoontje van Utpala (58 jaar). ‘Ik ben onderweg’, zegt ze. ‘Blijf wachten 
nadat je uit de terminal bent gekomen, dan kom ik daar zo aanrijden.’  
 
Het is leuk Utpala weer te zien na een jaar, maar ze heeft dit keer weinig tijd 
voor beleefdheden. Ik zit nog maar net naast haar in de auto of ze begint al te 
praten over de ellendige periode die haar gezin het afgelopen jaar heeft 
doorgemaakt. ‘Het was een hel, we hebben zoveel geleden, het was 
verschrikkelijk. Ik was zo blij met je telefoontje in november want toen zag ik 
het echt niet meer zitten. Maar nu is het eindelijk voorbij.’ 
 
De hele avond praat Utpala over bijna niets anders dan de problemen rond 
het huwelijk van haar zoon Rakesh. Haar man Dilip is twee dagen op reis voor 
zijn werk en komt pas morgen thuis. De ellende van de afgelopen twee jaar 
heeft hem zo aangegrepen dat zijn gezondheid eronder heeft geleden. Hij wil 
er eigenlijk niet meer over praten en Utpala gebruikt daarom de eerste avond 
om mij uitgebreid op de hoogte te brengen van wat er allemaal is gebeurd. 
Morgen is Dilip er weer en kunnen we er niet meer zo open over praten. 
 
Utpala en Dilip zijn beiden hoog opgeleid en hebben op vrij late leeftijd hun 
enig kind Rakesh gekregen. Al vanaf zijn vroege jeugd heb ik gezien hoe 
Rakesh het niet altijd even gemakkelijk had aan de verwachtingen van zijn 
ouders te voldoen. Het kostte hem vooral moeite om onder de vleugels van 
zijn dominante moeder Utpala tot een zelfstandig individu uit te groeien. Een 
paar jaar na zijn afstuderen kreeg Rakesh een baan in Surat, een stad op zo’n 
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vier uur reizen van Ahmedabad. Iedere keer als ik in Surat ben probeer ik hem 
op te zoeken. Hij heeft het daar duidelijk naar zijn zin; het zelfstandig wonen 
doet hem goed, hoewel hij nog wel regelmatig naar huis komt.  
 
Niet lang nadat Rakesh naar Surat was verhuisd, begonnen Utpala en Dilip 
druk op hem uit te oefenen om te trouwen. ‘Rakesh is al 26 jaar en dan is het 
in India echt tijd om te trouwen’, zo vertelde Utpala me destijds. Via via 
werden ze door een familie uit Ahmedabad benaderd die een echtgenoot voor 
hun dochter zocht. De dochter, Sujata, woonde op dat moment in Hyderabad 
en was volgens haar moeder daar erg eenzaam. De ouders wilden graag dat ze 
weer in de buurt kwam wonen en hoopten dat via een huwelijk met Rakesh te 
bereiken. De families bezochten elkaar over en weer en na een korte 
kennismakingsperiode trouwden Rakesh en Sujata.  
 
‘Ik was zo gelukkig’, vertelt Utpala. ‘Toen we Rakesh kregen zeiden vrienden 
dat we een tweede kind moesten nemen omdat het zo heerlijk is om ook een 
dochter te hebben. Maar ik wilde geen tweede kind. Waarom zou ik opnieuw 
al die pijn van de bevalling moeten doorstaan om een dochter te krijgen die 
dan later toch trouwt en bij haar schoonfamilie intrekt? Nee, zei ik altijd: ik 
krijg later vanzelf een dochter wanneer Rakesh trouwt. Na het huwelijk heb ik 
Sujata daarom een bijzondere ketting gegeven die ik nog van mijn moeder heb 
gehad.’ 
 
Maar vlak na de huwelijksplechtigheid ging het al mis. Tijdens hun 
huwelijksreis in Goa kwam Rakesh erachter dat Sujata er gewoontes op 
nahield die in zijn familie nooit van meisjes getolereerd werden: ze bleek te 
roken en alcohol te drinken. Rakesh was geschokt, maar besloot het niet aan 
Utpala en Dilip te vertellen, wetende dat zijn ouders dit niet zouden bevatten. 
Stilletjes dacht hij nog dat Sujata zou veranderen, maar dat bleek ijdele hoop. 
Sterker nog, ze bleek in Hyderabad een vriend te hebben waarop ze nog steeds 
verliefd was. Rakesh kwam daar achter toen hij een keer stiekem haar dagboek 
las. Daaruit bleek ook dat ze onder zware druk van haar ouders met Rakesh 
was getrouwd, haar vader had zelfs met zelfmoord gedreigd als ze zou 
weigeren. Toen Sujata kort na het huwelijk aangaf zwanger te zijn, besloot 
Rakesh alles aan zijn ouders te vertellen en werd na lang wikken en wegen 
besloten een echtscheiding aan te vragen. 
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‘Vanaf dat moment zijn we door een hel gegaan’, zo geeft Utpala aan. ‘Sujata’s 
familie stelde ons officieel in staat van beschuldiging. Rakesh werd 
beschuldigd van zwaar psychologisch geweld tegen haar, Dilip werd 
beschuldigd van het vragen van een bruidsschat, en ik van poging tot moord 
op mijn schoondochter via vergiftiging van de thee omdat haar familie de 
bruidsschat niet zou willen betalen. Het was verschrikkelijk want vooral als het 
om bruidsschatten gaat zit de politie er bovenop. Meerdere malen werden we 
op het politiebureau langdurig ondervraagd. Mensen die we tot dan toe als 
vrienden hadden beschouwd trokken hun handen van ons af. Ze bleken steeds 
‘toevallig’ een andere afspraak te hebben als we hen vroegen met ons mee te 
gaan naar het politiebureau.’ 
 
De spanning werd vooral Dilip te veel. Hij raakte in een depressie en verdween 
zelfs meerdere dagen van huis. Gelukkig vond Utpala uiteindelijk een goede 
advocaat die er voor zorgde dat de poging tot dowry death uit het dossier 
verdween. Na vele maanden kwam via de rechtbank een schikking tot stand. 
Na het betalen van 150.000 roepies (€	2.500) als compensatie voor de kosten 
van levensonderhoud van Sujata ging haar familie met de scheiding akkoord. 
Sujata had inmiddels de zwangerschap via een abortus laten onderbreken. 
 
Utpala is enorm opgelucht dat het allemaal voorbij is. Ze geeft aan dat ze 
beseft Rakesh in het vervolg meer ruimte te moeten geven: ‘Ik hoef geen 
dochter meer, maar wil een schoondochter. Het gaat er niet om of wij haar 
mogen maar dat Rakesh met haar gelukkig is.’  
 
Rakesh heeft intussen een nieuw meisje leren kennen en het lijkt serieus te 
zijn. Ondanks haar goede voornemens kan Utpala het toch niet laten zich er 
voortdurend mee te bemoeien. Ze blijft vasthouden aan haar idee dat 
huwelijken toch uiteindelijk het beste door ouders kunnen worden geregeld. 
Ze bestookt haar zoon voortdurend met allerlei adviezen en vragen over de 
achtergrond van de familie van het meisje. Aan mij vraagt ze of ik tijdens mijn 
bezoek aan Surat Rakesh vooral op het hart wil drukken dat hij zijn ouders 
toestaat om meer informatie over de familie van het meisje in te winnen voor 
hij een beslissing neemt.  
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Een paar dagen later vraag ik Rakesh om niet overhaast te trouwen, maar kan 
het niet over mijn lippen krijgen hem te vragen zijn ouders op meer directe 
wijze bij zijn beslissing te betrekken. Uiteindelijk is een huwelijk voor mij toch 
een relatie tussen twee individuen. Niet alleen Utpala zit ‘gevangen’ in haar 
‘tradities’, ook ik als antropoloog kan me toch niet echt losmaken van mijn 
culturele achtergrond. 
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mijn broer Huib 
 
 
 
 
Ik heb nog nooit zo vaak de rug van mijn broer Huib gezien als tijdens onze 
reis naar India in januari 2008. Huib is fotograaf en al vele jaren waren we van 
plan een fotoboek over globalisering in India en Nederland te maken. Begin 
januari vertrokken we naar India voor het eerste deel van ons project. Drie 
weken lang bezochten we steden en dorpen waar ik de afgelopen vijfentwintig 
jaar regelmatig voor onderzoek was geweest. Het was Huib’s eerste bezoek aan 
India. Vanaf het begin keek hij zijn ogen uit en liep de hele dag te fotograferen. 
Mijn taak bestond uit het vinden van geschikte locaties, het leggen van 
contacten en het daarna vooral zoveel mogelijk proberen uit beeld te blijven. 
Vaak stelde ik me achter hem op en keek over zijn schouders mee. Na verloop 
van tijd gaf Huib er soms de voorkeur aan zelf rond te lopen op een locatie, 
terwijl ik ergens achteraf ging zitten om achterstallig leeswerk in te halen. 
 
Het was niet alleen gezellig om een aantal weken intensief met mijn broer op 
te trekken, maar ook erg leerzaam. Hoe langer onze samenwerking duurde, 
hoe meer mij de overeenkomsten in werkwijze opvielen tussen een fotograaf 
en een antropoloog. Huib bracht een groot deel van zijn tijd wachtend door, 
wachtend op het juiste moment om het juiste beeld te kunnen vastleggen. 
Hoewel er in vrijwel geen enkel methodologisch handboek aandacht aan 
wordt besteed, is wachten een van de belangrijkste tijdsbestedingen van een 
antropoloog tijdens veldwerk: wachten om toegang te krijgen, wachten tot een 
informant tijd voor je heeft, wachten tot je in een lang gesprek eindelijk de 
voor je onderzoek relevante informatie te pakken krijgt.  
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Huib maakte gedurende onze drie weken in India honderden foto’s per dag 
die ’s avonds op de computer werden opgeslagen. Ter voorbereiding van het 
vele werk dat hem nog thuis in Nederland te wachten stond – het selecteren 
van de foto’s, het uitsnijden en bijwerken ervan – bekeek Huib iedere avond 
het materiaal van die dag. Op basis van zijn analyse maakten we dan een plan 
voor de volgende dagen. Soms keek ik hierbij over Huib’s schouder mee. Huib 
voelde zich daar duidelijk ongemakkelijk bij. ‘Dit materiaal krijgt nooit 
iemand te zien’, zo gaf hij meerdere malen aan. ‘Anderen krijgen alleen de 
foto’s te zien die ik heb geselecteerd en die bewerkt zijn. De foto’s die jij nu 
ziet zijn niet voor anderen bestemd. Er zitten veel foto’s bij waarvan ik op het 
moment dat ik de knop indruk al weet dat ze niet goed zijn. Ik maak ze om 
mensen vertrouwd te maken met de camera of om het licht te testen. 
Uiteindelijk zullen wij van al deze duizenden foto’s die hier op de computer 
staan maar een paar voor ons project kunnen gebruiken’, zo benadrukte hij. 
 
Ik moest op dat moment direct denken aan de vele dozen met interviews en 
aantekeningen in mijn kamer op de UvA, waarvan uiteindelijk maar een heel 
klein deel in mijn boeken en artikelen terecht is gekomen. Zoals Huib een 
enorme hoeveelheid foto’s nodig heeft om een goede selectie te kunnen 
maken, heb ik een grote hoeveelheid observaties en gesprekken nodig om een 
interessant betoog te kunnen opbouwen. En net als bij Huib is de 
oorspronkelijke vastlegging van die informatie niet altijd bestemd om door 
anderen gezien te worden. Een deel schrijf ik op als vingeroefening, veel 
gegevens en gedachten die ik noteer blijken op basis van latere informatie niet 
juist te zijn, terwijl sommige opmerkingen meer tegen mezelf zijn gericht dan 
tegen een toekomstige lezer. 
 
Tijdens onze reis maakte Huib vaak de mooiste foto’s als hij over goede 
contacten beschikte. In zulke situaties was hij in staat heel dicht bij de mensen 
te komen en lang genoeg rond te kunnen hangen om het juiste beeld vast te 
leggen. Dit bleek het duidelijkst toen wij bij mijn vriend Santudas in zijn dorp 
verbleven. 
 
Vlak na onze aankomst had Santudas besloten dat Huib dezelfde hulp nodig 
had voor zijn werk als hij mij destijds bij mijn onderzoek voor mijn master-
scriptie had gegeven. Het leek wel alsof ook Santudas direct de overeenkomst 
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had gezien tussen de werkwijze van een antropoloog en een fotograaf. Hij 
legde gedurende ons verblijf de noodzakelijke contacten zodat Huib de foto’s 
kon maken die hij wilde. Zoals ik van Santudas gewend was had hij al snel 
Huib’s fotoproject tot zijn persoonlijke project gemaakt, dat hij vol trots aan 
anderen wilde laten zien. Hij nam hem overal mee naartoe en zonder 
uitzondering werd Huib daarbij geïntroduceerd als ‘de beroemde 
internationale fotograaf uit Nederland.’  
 
Santudas’ hulp had echter ook een keerzijde die ik herkende van eerdere 
bezoeken. Santudas helpt graag, maar gaat daarin soms iets te ver. Als je niet 
oppast, bepaalt hij wie moet worden geïnterviewd, wat er moet worden 
gevraagd en als het even kan geeft hij zelf ook nog de antwoorden. Bij een 
bezoek aan een ziekenhuis in het naburige stadje werd ook Huib met deze 
kant van Santudas’ hulpvaardigheid geconfronteerd.  
 
Tijdens onze wandeling door de gangen van het ziekenhuis zag Huib een mooi 
beeld in een van de zalen. Rond het bed van een zieke jongen zat een familie 
van tien mensen. Er heerste een ongedwongen sfeer waarin iedereen zijn eigen 
gang ging: een paar familieleden zaten op een stoel en praatten wat met de 
patiënt, anderen zaten iets verderop te eten uit bakjes die ze zelf hadden 
meegebracht, twee kinderen speelden onder het bed, terwijl een ouder 
familielid een dutje deed op de grond. Het geheel had meer weg van een 
huiskamer dan van een ziekenzaal en Huib wilde daarvan graag een foto 
maken.  
 
Santudas bleek het echter heel anders te zien. Hij zag een ongeorganiseerde 
groep mensen die niet poseerde en wilde ons helpen. Voordat Huib zijn lens 
had scherp gesteld schoot hij langs hem heen en begon iedereen naast elkaar te 
zetten. Huib probeerde Santudas nog op andere gedachten te brengen maar 
zag al snel in dat er geen redden meer aan was. Vol trots keek Santudas in 
Huib’s richting in afwachting van de foto die hij zou gaan maken. Ondanks 
zijn teleurstelling maakte Huib een paar foto’s van dit door Santudas in scène 
gezette tafereel. 
 
Deze foto’s halen de eindselectie zeker niet. Ze behoren tot de grote hoeveel-
heid materiaal die een fotograaf (zoals een antropoloog) nu eenmaal nodig 
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heeft om uiteindelijk te komen tot een mooi en interessant resultaat. Om dat 
te bereiken bestond mijn taak in het dorp niet alleen uit het zelf uit beeld zien 
te blijven, maar vooral ook uit het afleiden van mijn te enthousiaste vriend 
Santudas, zodat Huib de foto’s kon maken die hij nodig had voor ons project. 
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Migranten 
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Darshan en Pinal in Londen. 
 

 
Sohang in Londen. 



 
 

35 

Gujarati-jongeren voor hun huis in Londen. Van links naar rechts: Vishal, Komal, 
Jignesh, Dhruti, Pinal, Chetan, Darshan en Sohang. 
 

Sheela (vijfde van links) tijdens het Diwali-feest in Zijderveld, Nederland.  
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Darshan 

tegenstrijdige gevoelens 
 
 
 
 
Sinds 2007 is Darshan (26 jaar) in Londen. Samen met elf andere jonge 
Indiase migranten, waaronder zijn jongere broer Vishal en diens vrouw 
Komal, woont hij in een huis in Upton Park. Het is daar passen en meten met 
twaalf mensen in vijf kleine kamers, één keuken en één badkamer. Darshan 
slaapt samen met twee andere jongens op een kamer waarin met moeite drie 
bedden passen. Alle twaalf jongeren zijn afkomstig uit middelgrote steden en 
dorpen in de deelstaat Gujarat, in het noordwesten van India. Darshan komt 
uit een boerenfamilie die behoort tot de bovenlaag in hun dorp. Zijn vader en 
oom hebben samen een landbouwbedrijf en een kleine vloertegelfabriek. In 
India leven zij met negen mensen in een grootfamilie aan de rand van het 
dorp, in een woning met vijf slaapkamers, twee eetkeukens, één grote 
woonkamer en drie badkamers. 
 
Voor zijn komst naar Londen had Darshan al carrière gemaakt in India. Op 
zeer jonge leeftijd had hij het gebracht tot projectmanager bij een van de 
grootste verzekeringsbanken van India. In 2005 liet hij mij een keer zijn 
kantoor in de naburige stad zien. Vol trots had hij daarbij gewezen op de 
oorkonde aan de muur achter zijn bureau. Dat jaar was hij namelijk 
uitgeroepen tot beste verkoper van levensverzekeringen in zijn regio. 
 
Ondanks zijn snelle carrière besloot Darshan in 2006 een High Skilled 
Migration Permit voor Engeland aan te vragen. ‘Ik wilde graag in een modern 
bedrijf in het buitenland werken om zo meer managementervaring op te 
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doen, zodat ik dan later in India weer verder zou kunnen komen’, zo vertelde 
hij toen ik hem in mei 2008 voor het eerst in Londen opzocht. Met grote 
verwachtingen en hoge ambities was hij in 2007 naar Londen gekomen. Het 
liep allemaal echter anders dan hij had gepland. De eerste maanden kon hij 
geen werk vinden en zat hij het grootste deel van de week thuis. Werkloos zijn 
was niet alleen een nieuwe ervaring voor hem, ook het feit dat hij nu ineens 
financieel afhankelijk was van zijn jongere broer Vishal had hij nog niet eerder 
meegemaakt. Deze omkering van rollen tussen de oudere en jongere broer viel 
Darshan erg zwaar. Om toch wat geld te verdienen hielp hij daarom in het 
weekend soms mee in een cateringbedrijf van een kennis uit Gujarat. 
 
Na veel sollicitaties kreeg Darshan na vijf maanden eindelijk een baan. Hij 
werkt sindsdien als inkoper in een bedrijf dat auto-onderdelen verkoopt en 
eigendom is van een Indiase migrant. ‘Ik werk op kantoor en moet de 
opdrachten van vertegenwoordigers invoeren’, zo vertelde hij. ‘Ik werk erg 
hard en wil graag de beste van mijn afdeling worden. Hoewel ik blij ben met 
deze baan, is dit werk wel van een lager niveau dan wat ik in India deed.’ 
 
Tijdens mijn bezoeken aan Londen de afgelopen jaren gaf Darshan iedere keer 
aan dat zijn hoge verwachtingen over Engeland niet echt zijn uitgekomen. Zo 
is hij erg verbaasd over het niveau van werken in Londen. ‘Bij het doorsturen 
van opdrachten werken ze hier nog met een fax, terwijl ik in Anand (Gujarat) 
alles scande voor ik het doorstuurde naar het hoofdkantoor.’ Daarnaast liet 
Darshan verschillende malen weten zich gediscrimineerd te voelen. ‘De 
(blanke) Engelsen die in mijn bedrijf werken, hoeven nooit op zaterdag te 
werken. De baas weet dat het geen zin heeft hen daarvoor te vragen. Maar wij 
als Indiërs kunnen niet weigeren, wij moeten wel om de week op zaterdag 
werken maar krijgen daarvoor niet betaald. We worden uitgebuit en dat nog 
wel door een landgenoot.’ 
 
Ook in andere opzichten merkt Darshan dat hij aan de onderkant van de 
Engelse samenleving terecht is gekomen, een geheel nieuwe ervaring voor een 
jongen die afkomstig is uit de middenklasse van Gujarat. Daar behoort hij tot 
de dominante kaste en maakt deel uit van de groep succesvolle jongeren die 
vaak op luidruchtige wijze de dorpspleinen en restaurants in de naburige stad 
‘bezetten’. In Londen leeft hij meer in de marge van de samenleving, iets wat 
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vooral zichtbaar is in de achterstandswijk waar hij woont. ‘Upton Park is een 
Pakistaanse buurt met alleen maar moslims’, zo vertelde hij een keer nadat we 
thuis waren gekomen van een wandeling door Green Street. Hij trok daarbij 
een gezicht alsof hij een vieze smaak in zijn mond had. ‘Zodra ik de kans krijg 
wil ik hier weg, het liefst naar Wembley waar vooral Gujarati’s wonen.’  
 
Hoewel Darshan tijdelijk uit India is weggegaan, is Gujarat nog sterk aanwezig 
in zijn leven. Een paar keer per week belt hij naar huis, vaak duren die 
telefoongesprekken meer dan een uur. Zijn moeder stuurt hem regelmatig 
chocolademelkpoeder, kleding en eigen gemaakte pickles (fruit en groenten in 
het zuur). Iedere avond bidt hij voor zijn huistempeltje, als het even kan 
maakt hij geld over naar zijn familie en draagt hij bij aan de kosten van 
religieuze rituelen in zijn geboortedorp. 
 
Niet alleen in geld en goederen blijft Darshan sterk verbonden aan Gujarat, 
ook in zijn gedrag lijkt hij Gujarat naar Londen te hebben meegenomen. Na 
een tijdelijke terugslag aan het begin van zijn verblijf, heeft hij zijn positie als 
‘oudste broer’ ten opzichte van zijn jongere broer weer kunnen innemen. 
Sterker nog, hij fungeert steeds vaker ook als een oudere broer voor vijf andere 
jongens in huis. Zo heeft Darshan een van hen aan een baan geholpen in het 
bedrijf waar hij werkt. Tijdens hun dagjes uit op zondag heeft hij de leiding. 
Voor zijn vriend Budo, die uit hetzelfde dorp komt en illegaal in Londen 
verblijft, betaalt hij dan het eten en drinken. In ruil daarvoor verricht Budo 
allerlei hand- en spandiensten, maar nog belangrijker, hij geeft status aan 
Darshan in Londen. 
 
‘Ondanks alle problemen ben ik toch blij dat ik naar Londen ben gekomen, 
maar ik wil hier niet lang blijven’, vertelde Darshan op een avond. Deze 
ambivalente houding geeft aan dat Darshan’s beslissing om tijdelijk naar 
Londen te komen hem zowel sociale stijging als sociale daling heeft gebracht. 
Hij woont in een kleiner huis en in een mindere buurt dan thuis en doet werk 
dat van een lager niveau is dan hij in India gewend was. Tegelijkertijd oogst hij 
veel waardering van zijn familie en vrienden in Gujarat. Thuis volgt iedereen 
zijn verrichtingen met trots, zo merkte ik tijdens mijn laatste bezoek aan het 
dorp. En ook binnen zijn groep van Gujarati-vrienden in Londen neemt hij 
een belangrijke positie in. Deze ervaring van gelijktijdige sociale daling en 
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sociale stijging is alleen te begrijpen als we Darshan in beide werelden leren 
kennen. Immers, hij is niet echt uit India weggegaan en ook niet echt in 
Londen aangekomen.  
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Pinal 

vasthoudendheid 
 
 
 
 
Pinal (26 jaar) woont sinds februari 2009 in Londen. In december 2008 
ontmoette ik haar voor het eerst in India. Ze stond op het punt met Darshan 
te trouwen en wij waren naar Gujarat gekomen om hun huwelijk voor ons 
filmproject vast te leggen. ‘Ik heb er altijd al van gedroomd naar Londen te 
gaan’, vertelde ze toen. ‘Ik ben sinds de middelbare school verliefd op Darshan 
en wil heel graag bij hem in Engeland zijn. We zullen vanaf nu altijd bij elkaar 
zijn.’ 
 
Lange tijd zag het er niet naar uit dat het huwelijk tussen Pinal en Darshan er 
ooit zou komen. De families van Pinal en Darshan behoren weliswaar tot 
dezelfde kaste van Patels, maar ze zijn afkomstig uit hetzelfde dorp. Binnen de 
Patel-gemeenschap betekent dit dat een huwelijk uitgesloten is. Beide families 
waren daarom zeer fel gekant tegen een mogelijk huwelijk. Toen Pinal’s 
ouders erachter kwamen dat hun dochter verliefd was op een jongen uit hun 
eigen dorp waren ze woedend. Ze verboden haar met hem om te gaan en 
controleerden haar gangen voortdurend. Nadat een familielid Pinal en 
Darshan samen had gezien in de naburige stad, besloten Pinal’s ouders haar in 
huis op te sluiten totdat ze zou inzien dat deze relatie geen kans van slagen 
had.  
 
De ouders hadden echter buiten de vasthoudendheid van hun dochter 
gerekend. Pinal besloot in hongerstaking te gaan en weigerde ieder voedsel. In 
eerste instantie dachten haar ouders dat Pinal uiteindelijk zou toegeven aan 
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hun wens om met een jongen te trouwen van buiten het dorp. Dat veranderde 
echter toen een meisje uit dezelfde gemeenschap in een naburig dorp 
zelfmoord pleegde. Dit meisje had geen toestemming gekregen van haar 
familie om met een jongen uit een andere kaste te trouwen. Pinal’s ouders 
kenden de familie en waren geschokt; zij waren bang voor wat er met hun 
eigen dochter zou kunnen gebeuren. Niet lang daarna gingen ze alsnog 
overstag en werd contact gezocht met de ouders van Darshan. Deze waren van 
het begin af aan net zo fel gekant geweest tegen een huwelijk als de familie van 
Pinal, maar ook zij gaven alsnog toestemming na de zelfmoord van het meisje. 
Nog steeds met grote tegenzin kwamen ze tot het inzicht dat het misschien 
toch beter was aan deze wens toe te geven, hoeveel schande een huwelijk 
tussen twee families uit hetzelfde dorp ook zou brengen. 
 
‘Het was een hele moeilijke beslissing voor onze ouders’, gaf Pinal aan. ‘In ons 
dorp is het nog nooit gebeurd dat een jongen en een meisje van dezelfde kaste 
van Patels met elkaar zijn getrouwd. Darshan en ik zijn de eersten. Na ons 
huwelijk ga ik naar Londen. Ik weet zeker dat ik daar een goede baan zal 
krijgen en gelukkig zal zijn.’ 
 
Dat laatste bleek echter tegen te vallen. De familie van Pinal behoort tot de 
bovenlaag in het dorp, ze hebben veel landbouwgrond en zijn mede-eigenaar 
van een groot koelhuis. Ze wonen in een nieuwe bungalow waarin Pinal een 
eigen slaapkamer met aangrenzende badkamer had. Pinal hoefde naast 
studeren niet veel te doen en reed vaak op haar scooter naar vriendinnen in de 
omgeving. 
 
Toen we Pinal een paar maanden na haar aankomst in Londen opzochten, 
klaagde ze dan ook steen en been over de omstandigheden waarin ze terecht 
was gekomen. Darshan had haar wel wat voorbereid, maar dat het zo anders 
zou zijn, had ze zich niet kunnen voorstellen. Ze vond het huis klein en smerig 
en was erg ongelukkig. Tijdens onze bezoeken in die tijd zagen we haar 
regelmatig huilen. De meer ervaren jongeren wezen haar op haar eigen 
verantwoordelijkheid, volgens hen moest ze werk zoeken. Na een tijdje kon ze 
een baan krijgen aan de kassa van een kleine winkel van een Gujarati-eigenaar, 
die haar 25 pond zwart zou betalen voor een achturige werkdag. Toen ze 
aangaf dat ze dat soort werk liever niet wilde doen en helemaal niet voor dat 
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bedrag, gaven de anderen aan: ‘Doe dat nu maar, want dan kun je in je eigen 
kosten van levensonderhoud voorzien.’ ‘Maar hoe moet ik daar dan komen?’, 
vroeg ze. ‘Met de bus’, zei Darshan, ‘want op die manier sparen we geld uit.’ 
Nadat Pinal een tijdje sip voor zich uit had zitten staren, legde zij zich 
uiteindelijk bij de situatie neer. 
 
Tijdens ons bezoek aan Londen in 2010 bleek Pinal veel opgewekter te zijn. Ze 
werkte als bejaardenverzorgster en ook haar positie in het huis was veranderd. 
Er waren in de tussentijd nieuwe jongeren uit India aangekomen en Pinal was 
opgeklommen in status van nieuweling naar ervaren migrant. Sinds kort 
woonde er een nieuw koppel in het huis dat net uit Gujarat was aangekomen. 
Het meisje, Sittal, bleek zwanger te zijn, maar ze hadden weinig geld en haar 
man had nog geen baan kunnen vinden. Pinal had zich direct over Sittal 
ontfermd, niet alleen met advies maar ook financieel. Ze keek met haar 
regelmatig de Engelse Wehkamp-catalogus door en bestelde kleertjes voor de 
aanstaande baby. In ruil daarvoor deed Sittal allerlei klusjes voor Pinal: ze 
maakte extra eten voor haar klaar en hielp haar met de was. Pinal genoot 
ervan eindelijk in Londen iemand te hebben die tegen haar opkeek en voelde 
zich meer op haar gemak. Ondanks de veel minder luxe leefomstandigheden 
in Londen, leek ze weer wat van haar eerdere zelfvertrouwen en status als 
welvarend middenklasse-meisje uit India terug te hebben gevonden. 
 
In het begin durfde Pinal geen Engels te praten maar ook dat gaat steeds beter. 
Haar man Darshan is trots op haar en ziet deze verandering vooral als zijn 
prestatie. Vlak voor mijn komst naar Londen in april 2010 belde hij op en na 
een paar opmerkingen van zijn kant gaf hij de telefoon aan Pinal. Die was 
duidelijk erg ongemakkelijk met de situatie en wist na een paar korte zinnen 
niet goed wat ze moest zeggen. Snel werd de telefoon weer aan Darshan 
teruggegeven. ‘Wat vind je ervan, Oom Mario?’, vroeg Darshan daarna vol 
trots. ‘Ze praat nu goed Engels, hè? Vroeger durfde ze niets te zeggen maar nu 
vraagt ze ieder weekend of ze met jou mag praten!’ 
 
Ja, ja, dat ken ik, dacht ik. Nadat ik vijfentwintig jaar geleden voor de eerste 
keer terugkwam uit India wilde ik in het begin nog wel eens mijn vrouw 
Rienke roepen als ik iemand aan de lijn had die ze nog kende van haar 
bezoeken aan India. ‘Zeg gewoon even wat, dat vinden ze leuk’, zei ik dan. 
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Rienke liet duidelijk blijken dat ze daar een grote hekel aan had en reageerde 
het af door heel kort aan de telefoon te zijn. Ik ben dan ook heel snel daarvan 
afgestapt. Als sindsdien iemand uit India belt kondig ik direct al aan dat 
Rienke helaas niet thuis is. Ik hoop dat Darshan ook snel tot dat inzicht komt. 
Pinal heeft er immers al eerder blijk van gegeven dat je het beter uit je hoofd 
kunt laten haar iets te laten doen wat zij niet wil.  
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Komal 

volwassen worden 
 
 
 
 
Sinds 2006 staat Komal (24 jaar) als studente ingeschreven aan een universiteit 
in Londen. In al die tijd heeft ze nog geen studiepunt gehaald. ‘Al sinds de 
middelbare school wilde ik graag naar het Westen. Ik kom uit een klein dorp 
in Gujarat en was van jongs af aan nieuwsgierig hoe mensen in het Westen 
leven. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar het trok me gewoon; het zag 
er op televisie en in films zo anders uit dan in India. Na mijn bachelor-
opleiding toegepaste computerwetenschappen in Gujarat heb ik mij inge-
schreven op verschillende universiteiten in Amerika en Engeland. Ik wilde 
eigenlijk naar Amerika, maar het bleek makkelijker een studentenvisum voor 
Engeland te krijgen.’ 
 
De eerste dagen in Londen waren een behoorlijke schok voor Komal. Via 
vrienden in India had ze voor de eerste dagen een pension in Oost-Londen 
gevonden. Ze moest direct haar beelden over het Westen bijstellen. Ze had 
gedacht in Londen alleen maar grote wegen te zullen vinden met daaraan 
grote winkelcentra waar alleen maar blanke mensen zouden komen. ‘Die 
eerste dagen had ik helemaal niet het idee dat ik in Londen terecht was 
gekomen. Ik dacht dat de piloot een verkeerde bocht had genomen’, vertelde 
ze lachend. ‘Het leek wel of hij mij had afgezet in Mangal Bazaar (een markt 
voor kleding in een van de middelgrote steden van Gujarat). Ik zag alleen 
maar kleine straten met Aziatische winkeltjes. Op straat zag ik bijna geen 
blanke maar vooral mensen uit India en Pakistan.’ 
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Nadat ze de schok van de eerste dagen had verwerkt zag Komal al snel ook de 
voordelen van die Indiase aanwezigheid in Oost Londen. Ze kon daardoor 
gemakkelijk aan speciale kruiden en allerlei andere Indiase ingrediënten voor 
het eten komen. Van even groot belang: het gaf haar de mogelijkheid om snel 
een bijbaantje te vinden. 
 
Komal’s familie behoort tot de meer welvarende boerenfamilies in het dorp. 
Het collegegeld voor het eerste jaar kreeg ze van haar vader, met wat geld voor 
de eerste maanden. Vanaf het begin wist Komal dat ze daarna zelf met werk in 
haar levensonderhoud zou moeten voorzien. Vlak na haar aankomst vond ze 
een parttime-baantje in een cateringbedrijf van een Gujarati-eigenaar. Ieder 
weekend werkte ze daar in de bediening op bruiloften en andere feesten van 
Indiase migranten die al vele jaren, soms meerdere generaties, buiten India 
woonden. 
 
Op een van die feesten kwam ze in contact met een vrouw uit haar eigen dorp, 
Navli, die als Brits staatsburger in Londen woonde. Zij bood Komal aan om 
bij haar in huis te komen wonen voor 45 pond huur per week inclusief eten. 
‘Ik nam dat aanbod direct aan. Zij vroeg tien pond minder dan ik tot dan toe 
had betaald voor de huur van mijn kamer. En het leek me ook verstandiger 
om bij iemand in huis te wonen die uit ons eigen dorp komt, dat is altijd 
veiliger en je wordt meer geholpen.’ 
 
Dat laatste viel echter tegen. De vrouw bleek Komal in huis te hebben gehaald 
om haar te helpen bij het runnen van haar huis waarin nog vijf andere 
huurders woonden. ‘Ik werd uitgebuit. Ik moest afwassen voor al die mensen, 
de was ophangen en ook nog iedere dag chapati´s (Indiaas brood) maken. Ik 
had altijd gedacht dat Indiërs elkaar helpen, vooral als ze in het buitenland zijn 
en uit dezelfde streek afkomstig. Maar hier in Londen heb ik gemerkt dat 
Indiërs met een Brits paspoort vaak arrogant zijn en neerkijken op mensen 
zoals ik die net uit India komen en een Indiaas paspoort hebben. Ze maken 
misbruik van ons. Wij weten in het begin nog niet hoe het hier toe gaat.’ 
 
Tijdens de ellendige periode in het huis van die vrouw, miste Komal haar 
familie nog meer dan anders. ‘In Navli wonen we in een grootfamilie met elf 
mensen: mijn ouders, mijn broer en zusje, mijn grootouders en een oom en 
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tante met hun kinderen. Ik miste hen verschrikkelijk en lag vaak ‘s avonds in 
bed te huilen.’ Na een paar maanden veranderde de situatie toen ze verhuisde 
naar een woning met tien jongeren uit Gujarat. ‘Ik had het gevoel weer in een 
grootfamilie te wonen, het was gezellig en iedereen hielp elkaar.’ 
 
Nadat ze voor een korte periode was teruggegaan naar Gujarat om te trouwen 
met haar schoolvriend Vishal, kwam deze ook naar Londen. Haar universi-
taire studie had ze toen al opgegeven. Voor haar visum moest ze echter wel op 
een universiteit ingeschreven blijven en ze koos dan ook voor een nieuwe 
universiteit met een lager collegegeld. Die universiteit heeft ze nooit van 
binnen gezien. Al haar dagen gingen op aan werken. Via via vond ze een baan 
als verzorgster bij een bureau voor thuiszorg. Ze werkt daar sindsdien 
parttime, maar is door de ongunstige uren hier vaak zeven dagen per week 
mee bezig. 
 
Ondanks alle problemen heeft Komal het naar haar zin in Londen. Ze geniet 
vooral van de vrijheid die ze hier heeft om te doen wat ze wil. Ze vindt het leuk 
om uit te gaan, om te winkelen, naar een film te gaan of in een restaurant te 
eten. Het is vooral tijdens die uitstapjes naar het centrum van Londen en naar 
toeristische attracties aan de kust, dat ze het gevoel heeft in Engeland te zijn. 
‘Dan lopen Vishal en ik samen tussen al die blanke mensen en zeggen 
grappend tegen elkaar: Zie je wel, we zijn toch echt in Londen!’ 
 
Regelmatig laat Komal weten uiteindelijk naar India terug te willen gaan. Ze 
beseft echter ook dat ze in dat geval een deel van haar vrijheid zal moeten 
opgeven en vraagt zich af of ze daarvoor niet teveel is veranderd. ‘Als ik terug 
in Gujarat ben kan ik niet zomaar alleen de straat op gaan om iets te kopen, 
dan moet er altijd iemand mee. Ik zal de meeste tijd in de keuken bij de 
moeder van Vishal doorbrengen. Ik weet niet of ik dat kan. Ik ben veranderd 
door mijn tijd in Engeland. Ik ben nu bijvoorbeeld gewend om alleen met het 
openbaar vervoer te reizen, iets dat ik in India nooit deed. Ik heb nieuwe 
ervaringen opgedaan en ben zelfstandiger geworden.’ 
 
‘Toen ik in de thuiszorg begon te werken durfde ik eerst geen vlees aan te 
raken’, vertelde ze toen ze een keer in de keuken stond te koken. ‘Wanneer ik 
in die tijd voor de cliënt een broodje moest maken trok ik plastic hand-
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schoenen aan, want ik wilde niet met mijn handen de ham aanraken. Maar nu 
ben ik eraan gewend’, zei ze lachend. ‘Ik vind het leuk om nieuwe ervaringen 
op te doen. Ik wil wel terug naar India, maar ik weet niet of dat snel zal 
gebeuren.’  
 
Komal mag dan in vier jaar tijd geen studiepunt hebben gehaald, ze heeft wel 
degelijk veel geleerd in Londen. 
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Sohang 

terug naar huis 
 
 
 
 
Na anderhalf jaar in Londen te hebben gewoond ging Sohang (23 jaar) begin 
december 2008 terug naar zijn geboortedorp in India. ‘Ik heb het niet 
makkelijk gehad in Londen, maar ik heb ook veel geleerd’, zo vertelde hij ons 
in Londen vlak voor zijn vertrek. ‘Ik kwam hier vorig jaar in augustus (2007) 
aan en in februari (2008) besloot ik om aan het eind van dit jaar al terug te 
gaan, hoewel ik een visum had gekregen voor twee jaar.’ 
 
In India was Sohang een kleine handelaar in aandelen. Om naar Londen te 
komen moest hij in totaal 3.000 pond betalen aan bemiddelingskosten en een 
vliegticket. De eerste weken in Londen kon hij geen werk vinden en leefde hij 
van zijn spaarcenten uit India. Uiteindelijk vond hij een baan als klusjesman 
in een verzorgingstehuis. ‘Toen ik de eerste dag op mijn werk kwam vertelde 
mijn baas dat ik de tuin van het tehuis moest opruimen. In India had ik nog 
nooit dat soort werk gedaan; schoonmaken doen andere mensen in ons dorp. 
Ik ben naar het toilet gegaan en heb minutenlang zitten huilen. Een paar 
dagen later kreeg ik de opdracht de binnenmuren van een kamer te schilderen. 
In India huren we zes mensen in als ons huis geschilderd moet worden en ik 
dacht dan ook steeds tijdens het schilderen: Wat doe ik hier, ben ik hiervoor 
naar Engeland gekomen?’ 
 
Na een paar maanden kreeg Sohang een baan in de keuken van het 
verzorgingstehuis. Sindsdien bestaat zijn werk uit het dekken van de tafels, het 
opwarmen van het eten, het helpen van bewoners die niet zelf kunnen eten, 
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het afruimen van de tafels en het schoonmaken van de vloer in de eetkamer. 
Hoewel Sohang het langzamerhand meer naar zijn zin heeft gekregen op zijn 
werk, moet hij soms discriminerende opmerkingen van bewoners aanhoren. 
Een keer schoot hij echt uit zijn slof, zo vertelde hij. Een blanke bewoner die 
op zijn eten zat te wachten begon hem uit te schelden: ‘Jullie Aziaten doen je 
werk niet goed’, zei hij, ‘jullie werken niet hard genoeg, waarom zijn jullie 
hiernaartoe gekomen?’ Sohang kon zich niet inhouden en antwoordde: ‘Heeft 
u hier blanken gezien die jullie verzorgen? Er werken hier alleen Aziaten en 
Afrikanen. Als wij er niet waren, kon u niet verzorgd worden. In het afgelopen 
jaar is niemand u komen opzoeken, maar wij zijn er wel om met jullie te 
praten en jullie te verzorgen.’ Hoewel deze bewoner een klacht tegen Sohang 
indiende bij het management, werd er verder geen actie ondernomen. Achter 
de schermen was men het met Sohang eens, maar hem werd wel gevraagd zich 
in het vervolg niet meer te laten gaan. 
 
Meerdere malen gaf Sohang aan dat hij in eerste instantie naar Londen was 
gekomen om geld te verdienen, maar dat hem dat behoorlijk was tegen-
gevallen. ‘In India verdiende ik 25.000 roepies (390 euro) per maand met mijn 
handel in aandelen en had ik verder geen kosten omdat ik thuis woonde. Hier 
in Londen houd ik aan het eind van de maand 30.000 roepies (465 euro) over 
na aftrek van al mijn kosten. In de afgelopen periode heb ik vaak gedacht: ben 
ik nu helemaal naar Londen gekomen om dit soort werk te doen voor slechts 
5.000 roepies (75 euro) per maand? Ik ben daarom heel blij dat ik binnenkort 
terug ga naar India.’ 
 
Ondanks alle problemen gaf Sohang op andere momenten aan ook mooie 
ervaringen te hebben gehad in Londen. Samen met elf andere jongeren uit zijn 
geboortestreek in India woont hij in een huis, waar ze ’s avonds en in het 
weekend veel plezier hebben. Soms gaan ze in het weekend naar een park of 
een bezienswaardigheid, op andere dagen vieren ze een verjaardag of een 
Hindoe-feestdag. 
 
Daarnaast heeft hij ervaringen opgedaan waar hij vooraf geen rekening mee 
had gehouden. ‘Thuis in India ben ik de enige zoon en hoefde ik helemaal 
niets te doen. Ik ging zitten als het eten klaar was en na afloop pakte mijn 
moeder mijn bord van tafel en waste dat af. Als ik thee wilde vroeg ik dat aan 
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mijn moeder. Ik wist zelfs niet hoe ik thee moest zetten of borden moest 
afwassen voor ik naar Londen kwam. Ik wist ook niet hoe ik de was moest 
doen of hoe ik moest strijken. Wij gaven gewoon de was aan de bediende en 
als die klaar was bracht ik mijn kleren naar de istriwala die ze de volgende dag 
dan gestreken bij ons thuis afleverde. Hier in Londen moest ik leren alles zelf 
te doen. Ik heb geleerd thee te maken, de was te doen, te strijken en zelfs kan 
ik nu koken als het nodig is. Ik weet nu dat ik ook voor mijzelf kan zorgen, 
daar ben ik trots op en dat is een belangrijke ervaring die ik uit Londen 
meeneem.’ 
 
Sohang vertelde dat hij ook onder de indruk was van het feit dat in Londen 
mensen in principe gelijk zijn. ‘Hier wordt geen onderscheid gemaakt op basis 
van beroep, zoals bij ons in India. Wij geven bijvoorbeeld de kapper bij ons 
thuis eten op een speciaal bord en hij krijgt water in een speciaal glas dat wij 
daarna apart afwassen en apart wegzetten. En als de kapper ons uitnodigt voor 
een feest bij hem thuis, dan gaan we er wel heen maar we blijven niet eten. We 
geven hem ons cadeau en zeggen dat we net hebben gegeten en daardoor niet 
kunnen blijven voor de lunch of het avondeten. Daarna gaan we naar huis om 
alsnog te eten. De kapper weet dat, maar dat zijn nu eenmaal onze gewoontes. 
In India zijn mensen niet gelijk en kijken we neer op beroepen zoals kapper of 
schoonmaker.’ 
 
‘Maar als ik straks in India terugben ga ik wel bij de kapper eten als hij een 
feest geeft. Ik heb in Londen geleerd dat alle beroepen belangrijk zijn, want als 
sommige taken niet worden uitgevoerd moet je het zelf doen. Als de kapper 
ons haar niet knipt, moeten wij zelf ons haar knippen. En als de schoonmaker 
onze vloeren niet schoonmaakt, moeten we dat ook zelf gaan doen. Schoon-
maken en bedienen is belangrijk werk en hier in Londen wordt niet op zo’n 
manier neergekeken op de mensen die dat doen zoals bij ons. Ik ben me daar 
nu veel meer van bewust door mijn verblijf in Londen en het werk dat ik hier 
heb moeten doen. Dat heeft me veranderd en het is een ervaring die ik mee 
terugneem naar India.’  
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Sohang 

veranderde plannen 
 
 
 
 
‘Ik ben nu drie weken terug in India maar wil eigenlijk zo snel mogelijk weer 
naar Londen’, zo vertelde Sohang (23 jaar) toen we hem eind december 2008 
in zijn geboortedorp opzochten. Eind november had hij in Londen nog vol 
trots zijn ticket naar India laten zien. ‘Ik heb een enkele reis gekocht want ik 
ben niet van plan terug te komen’, zo benadrukte hij toen. ‘Ik heb genoeg van 
het soort werk dat ik in Londen moet doen en ik mis het sociale leven in India. 
Ik mis mijn familie en vooral ook mijn vrienden met wie ik een bedrijfje in 
aandelen heb. We waren altijd samen, ook ’s avonds na het werk en in het 
weekend.’ Drie weken later echter, te midden van zijn vrienden in hun 
kantoortje, vertelde hij dat hij weer naar Londen terug wilde. Hoe had die 
omslag zo snel kunnen gebeuren? 
 
Sohang’s familie behoort tot de middenklasse in het dorp. Zijn vader heeft een 
administratieve baan in een tabaksbedrijf, zijn moeder is huisvrouw, terwijl 
zijn zus nog studeert. Het gezin bewoont twee kamers op de begane grond van 
een oud huis dat nog door Sohang’s overgrootvader is gebouwd. Hun grootste 
bezit is een stuk landbouwgrond dat vlak langs de nieuwe snelweg ligt en 
daardoor zeer gewild is bij projectontwikkelaars. Een belangrijke reden voor 
Sohang om anderhalf jaar geleden naar Londen te gaan was om voldoende 
geld te verdienen zodat hij een nieuw huis voor zijn familie zou kunnen laten 
bouwen, voorzien van alle luxe en een moderne inrichting. Samen met de 
verkoop van het stuk grond bij de snelweg hoopte hij dan genoeg geld te 
hebben voor het uithuwen van zijn zus en voor zijn eigen huwelijk, terwijl er 
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waarschijnlijk nog geld over zou zijn voor een auto en een mooie aanvulling 
op het pensioen van zijn vader. Uiteindelijk bleek het allemaal heel anders uit 
te pakken. 
 
In Londen kon Sohang geen goedbetaalde baan vinden en hield hij, door de 
hoge kosten van levensonderhoud, minder over dan hij had gehoopt. Uit-
eindelijk was hij door zeer zuinig te leven er in geslaagd met ongeveer 500.000 
roepies (7.700 euro) spaargeld terug te keren naar zijn geboortedorp. Hij had 
gehoopt dat dit toch voldoende zou zijn om zijn plannen te verwezenlijken, 
vooral als zij het stuk land zouden verkopen en hij ook weer over de 
inkomsten uit zijn aandelenhandel zou beschikken. Door zijn sterke drang om 
zo snel mogelijk naar India terug te gaan, bleek Sohang geen rekening te 
hebben gehouden met het feit dat de gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis 
inmiddels ook zijn geboortedorp hadden bereikt. 
 
‘In Londen hoorde ik natuurlijk wel over de kredietcrisis, maar had ik er 
weinig last van’, zo vertelde hij. ‘Ik verdiende niet veel, maar het was wel een 
vast bedrag per maand. Ik was zo blij dat ik weer naar huis zou gaan dat ik 
dacht dat het allemaal wel mee zou vallen en dat ik mijn oude leventje weer 
zou kunnen oppakken. De afgelopen drie weken ben ik erachter gekomen dat 
de aandelenhandel volledig is ingestort. En nu blijkt het ook nog erg moeilijk 
te zijn ons stuk grond bij de snelweg te verkopen. Een paar maanden geleden 
wilden projectontwikkelaars er nog heel veel voor betalen, maar door de 
kredietcrisis durven ze het niet meer aan. Ze zeggen dat als ze daar nu huizen 
zouden bouwen het zeer onzeker is of ze die wel kunnen verkopen. Daarom ga 
ik weer terug naar Londen. Ik zie er niet naar uit, maar ik heb geen keuze.’ 
 
Sohang’s ouders gaven aan bedroefd te zijn hem weer te moeten laten gaan en 
bleken geen idee te hebben van het harde leven dat hem in Londen te wachten 
stond. ‘Als ik mijn ouders vanuit Londen belde, vertelde ik altijd dat het goed 
met me ging. Het had geen zin ze ongerust te maken door over mijn 
problemen te praten. Als mijn moeder vroeg of ik goed at, zei ik altijd dat ik 
net had gegeten, terwijl ik misschien die hele dag nog geen echte maaltijd had 
gehad maar alleen een paar boterhammen.’ 
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Tegen zijn jongere zus vertelde Sohang wel meer over zijn problemen in 
Londen sinds hij terug was in India. ‘Mijn zus wil heel graag naar Engeland, ze 
denkt dat het leven daar prachtig is en dat je veel geld kunt verdienen. Ik weet 
nu wel beter en vertel haar dat Engeland helemaal niet zo mooi is en dat 
mensen zoals wij daar laaggeschoold werk moeten doen, weinig geld 
verdienen en met zijn twaalven in een klein huis moeten wonen. Maar ze wil 
niet luisteren, net als alle jongeren in India denkt zij dat Engeland het paradijs 
is.’ 
 
Een week na ons eerste bezoek zochten we Sohang nog een keer op in zijn 
dorp om afscheid te nemen van hem en zijn familie voor we terug naar 
Nederland zouden gaan. Tot onze verbazing bleken zijn plannen weer 
gewijzigd te zijn. Opgelucht vertelde hij dat ze waarschijnlijk toch een koper 
voor hun stuk grond hadden gevonden en dat hij daarom in India zou kunnen 
blijven. ‘Ik heb nu genoeg geld voor een mooi huis, voor het huwelijk van 
mijn zus, voor mijn eigen huwelijk, voor een auto en voor alles wat ik verder 
nog wil doen. Ik hoef gelukkig niet meer terug naar Londen, want ik zou daar 
alleen heen gaan om geld te verdienen en dat is niet meer nodig.’ Toen we 
aangaven dat hij toch wel erg snel van gedachten veranderde, zei hij: ‘Ik 
verander niet iedere week van gedachten, maar vaak iedere dag of soms zelfs 
ieder uur.’ 
 
Vier weken later bleek het inderdaad weer helemaal anders te liggen. Terug in 
Nederland probeerde ik met Sohang contact te leggen via email en telefoon, 
maar zonder succes. Net toen ik me begon af te vragen wat er was gebeurd 
hoorde ik via een van zijn vrienden dat hij weer terug was in Londen. Aan de 
telefoon vertelde Sohang dat hij zijn stuk grond toch niet had kunnen 
verkopen en daarop besloten had alsnog naar Londen terug te gaan. Hij had 
nog een half jaar visum over en was op zoek naar werk. In maart 2009 
ontmoetten we hem weer in Londen en in juli is hij alsnog definitief terug 
naar India gegaan, vlak voor zijn visum zou aflopen. 
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Dhruti 

dromen verwezenlijken 
 
 
 
 
In 2006 kwam Dhruti (25 jaar) naar Londen om haar droom te verwezen-
lijken: samen te zijn met haar vriend Jignesh. ‘Ik ben naar Engeland gegaan 
voor Jignesh. Als ik in India was gebleven hadden mijn ouders mij gedwongen 
met iemand anders te trouwen. Ik heb hen daarom verteld dat ik naar 
Engeland wilde om verder te studeren, maar eigenlijk wilde ik gewoon bij 
Jignesh zijn.’ 
 
In India volgde Dhruti een bacheloropleiding microbiologie in een kleine stad 
op ongeveer vijftig minuten afstand van haar woonplaats Baroda. Iedere dag 
reisde ze met de trein op en neer samen met andere jongeren uit Baroda. Een 
van hen was Jignesh, die een bacheloropleiding bedrijfskunde volgde. ‘Ik vond 
hem direct leuk, maar dat moest ik geheim houden voor mijn ouders want 
love marriages zijn nog steeds ongebruikelijk in India. De meeste huwelijken 
worden geregeld door de familie en vinden plaats binnen dezelfde kaste. 
Jignesh en ik behoren tot een andere kaste en dat is dus een probleem. Vooral 
voor mijn vader, want hij houdt erg vast aan tradities en ik wist zeker dat hij 
onze relatie niet zou goedkeuren.’ 
 
Na zijn bacheloropleiding schreef Jignesh zich in voor een masteropleiding in 
Londen. ‘Jignesh’s vader steunde zijn idee om in Londen te studeren, maar 
eigenlijk deed Jignesh het vooral om indruk te kunnen maken op mijn vader. 
In India bewonderen ze alles wat uit het Westen komt. Ouders willen graag 
een jongen die in het Westen heeft gestudeerd als huwelijkspartner voor hun 
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dochter. Jignesh dacht dat als hij in Londen zou studeren en een goede baan 
zou krijgen, mijn vader onze relatie wel moest goedkeuren.’ 
 
Vlak voordat Jignesh vertrok vroeg hij Dhruti ten huwelijk. ‘Hij durfde het 
niet rechtstreeks aan me te vragen, maar belde me vanaf het vliegveld op, vlak 
nadat hij was ingecheckt en op het punt stond aan boord te gaan. “Wil je met 
me trouwen?”, vroeg hij, “wacht dan op me, ik kom over anderhalf jaar 
terug.” Ik heb toen niet direct geantwoord, maar hem gezegd dat hij zich op 
zijn studie moest concentreren en dat ik hem later zou terugbellen. Twee 
dagen later belde ik hem in Londen en heb “ja” gezegd. Vlak daarna besloot ik 
ook een studentenvisum aan te vragen om op die manier bij hem in Londen te 
kunnen zijn.’ 
 
In het begin had Dhruti nog gehoopt in Londen een masteropleiding te volgen 
of werk te vinden dat zou aansluiten bij haar opleiding. Al snel bleek dat 
echter niet mogelijk. ‘Ik had heel graag een vervolgstudie microbiologie in 
Londen gedaan, maar dat kon niet want we hadden geld nodig voor de huur 
en onze andere uitgaven, en om Jignesh’s studie te kunnen betalen. Ik moest 
daarom direct werk vinden en had geen tijd ook nog te studeren. Ik heb in het 
begin nog wel geprobeerd een baan te krijgen in een laboratorium of als 
leerling-verpleegkundige in een ziekenhuis, maar dat was helaas niet mogelijk 
omdat ik een tijdelijk studentenvisum heb.’ 
 
Dhruti kwam er in Londen snel achter dat ze met laaggeschoold werk haar 
geld moest verdienen. De eerste twee jaar werkte ze in een McDonald’s-
vestiging, daarna kreeg ze een baan in een koffieshop van Starbucks. Hoewel 
Dhruti het daar erg naar haar zin had, hoopte ze nog steeds een vervolg-
opleiding te kunnen doen. 
 
Meerdere malen vertelde Dhruti dat ze in India met erg veel plezier had 
gestudeerd. Vol enthousiasme liet ze een keer een foto uit India zien van 
zichzelf en haar medestudenten tijdens een laboratoriumpracticum. Met 
weemoed vertelde ze over haar studietijd en hoe interessant ze het had 
gevonden microbiologie te studeren. Sommige medestudenten hebben 
intussen een masteropleiding gevolgd, terwijl anderen direct na hun studie 
werk hebben gevonden als laborante in een ziekenhuis of farmaceutisch 
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bedrijf. ‘Wanneer ik ze bel, dan zeggen ze dat ik geluk heb omdat ik in Londen 
ben. Maar ik zeg tegen hen dat zij geluk hebben, want ze werken als laborante, 
terwijl ik hier mijn droom om dat soort werk te doen niet kan verwezenlijken.’ 
 
Hoewel Dhruti heel blij was eindelijk met Jignesh samen te zijn, viel het haar 
ook zwaar tegen haar ouders te moeten liegen. Iedere week belde ze naar huis 
om te horen hoe het met de familie ging. Haar ouders vroegen dan vaak naar 
haar studie en hoe haar examens waren gegaan. ‘Ik vond het dan altijd 
verschrikkelijk om te moeten liegen en moest altijd huilen nadat ik de telefoon 
had neergelegd.’ 
 
Over haar relatie met Jignesh kon Dhruti natuurlijk helemaal niet praten met 
haar vader en moeder. Toen wij voor ons filmproject haar ouders in Gujarat 
opzochten vertelde haar vader dat ze enorm blij waren dat Dhruti aan een 
universiteit in Londen studeerde. ‘In Londen zijn de beste universiteiten van 
de wereld. Dhruti werkt ook wel in Starbucks, maar dat is niet het belang-
rijkste. Ze is naar Londen gegaan om te studeren en we zijn erg trots op haar.’ 
 
In 2008 hebben Dhruti en Jignesh even overwogen in Engeland te trouwen, 
maar besloten dat niet te doen vanwege het verdriet dat ze hun ouders zouden 
aandoen als ze zouden trouwen zonder hun toestemming. Op een gegeven 
moment besloten ze naar India te gaan om te zien of ze hun ouders zouden 
kunnen overtuigen alsnog toestemming voor hun huwelijk te geven. Vlak 
daarvoor hadden ze tijdens meerdere lange telefoongesprekken aan de oudere 
zus van Dhruti en de oudere broer van Jignesh verteld over hun relatie en hun 
wens om te trouwen. Die hadden daarop gezamenlijk met hun partners in een 
restaurant een lang gesprek gevoerd en waren tot de overtuiging gekomen dat 
ze Dhruti en Jignesh moesten helpen. Voorzichtig en via tussenkomst van 
vertrouwenspersonen in de familie werden de ouders ingelicht. De vader van 
Dhruti bleek de grootste problemen te hebben met het voorgenomen 
huwelijk, maar na lang aandringen van Dhruti’s oudste zus en haar moeder 
gaf ook hij uiteindelijk toestemming nadat hij met de familie van Jignesh had 
kennisgemaakt. 
 
Dhruti hoorde van haar vader’s toestemming toen ze nog in Londen was en 
kon haar geluk niet op. Vanaf dat moment hoefde ze niet meer geheimzinnig 
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te doen over haar relatie met Jignesh. Tijdens hun korte bezoek aan India 
trouwden Dhruti en Jignesh voor de wet, gevolgd door een ceremonie in 
kleine kring bij Jignesh thuis. Het plan is om op een later tijdstip een meer 
volledige huwelijksplechtigheid in India te houden. 
 
Dhruti’s tijdelijke migratie naar Engeland heeft het mogelijk gemaakt met 
toestemming van haar ouders te trouwen met de man van haar keuze, iets dat 
waarschijnlijk niet mogelijk was geweest als ze in India was gebleven. Haar 
droom om voor altijd met Jignesh samen te zijn is werkelijkheid geworden, nu 
nog haar droom om iets te kunnen doen met haar opleiding. 
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Jignesh 

toekomstplannen 
 
 
 
 
Jignesh (25 jaar) is een rustige jongen die in een groep niet snel als eerste iets 
zal zeggen. Wanneer je met hem alleen bent praat hij graag over zijn plannen 
en blijkt dat hij met een duidelijk doel voor ogen in 2006 naar Londen is 
gegaan. ‘Ik ben naar Engeland gekomen om te studeren, om werkervaring op 
te doen en om geld te verdienen zodat ik meer kans heb op een goede 
toekomst als ik terugga naar India.’ Het is allemaal niet zo eenvoudig gelopen 
als Jignesh vooraf had gehoopt, maar hij laat zich niet gemakkelijk uit het veld 
slaan als het een keer tegenzit. 
 
Toen we Jignesh in 2008 voor het eerst ontmoetten vertelde hij vol trots dat hij 
als enige van de twaalf jongeren in hun huis een masteropleiding in Engeland 
heeft afgerond. ‘De meesten zijn op een studentenvisum naar Londen 
gekomen, maar in dit huis studeert eigenlijk niemand, iedereen werkt.’ 
 
In India had Jignesh een bacheloropleiding bedrijfskunde gevolgd aan een 
lokale universiteit, waarna hij was toegelaten tot een masteropleiding 
bedrijfskunde aan een universiteit in Londen. Zijn ouders namen een lening 
om een deel van zijn studie te kunnen betalen. ‘Jignesh wilde al lange tijd naar 
het Westen om te studeren’, vertelden zijn ouders toen we hen in Gujarat 
opzochten. ‘Hij geniet van Londen en is ook wel veranderd sinds hij daar 
woont. In Gujarat deed hij weinig op school, maar in Londen studeert hij erg 
hard en werkt er ook nog bij. Hij heeft zijn haar laten groeien zoals alle 
jongeren in Europa doen, en hij spreekt ook veel beter Engels. In het begin 
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schreef hij zelfs brieven naar ons in het Engels, maar we hebben hem verteld 
dat hij daarmee moest ophouden.’ 
 
In Londen heeft Jignesh zijn plannen om via studie en werk vooruit te komen, 
moeten bijstellen. ‘Zelfs mensen met een masterdiploma bedrijfskunde doen 
hier laaggeschoold werk’, vertelde hij eens. Tijdens zijn eerste jaar in Engeland 
werkte hij naast zijn studie als krantenbezorger, daarna kreeg hij een parttime- 
baan bij een benzinestation en bij een pizza-afhaalservice. Zijn familie en 
vrienden in India hadden dit allemaal vol ongeloof aangehoord. ‘Dhruti en 
mijn ouders konden hun oren niet geloven. In India zijn krantenbezorgers en 
pompbediendes jongens die uit arme families komen en tot een lagere kaste 
behoren. Ze hadden niet gedacht dat ik dit soort werk moest doen als 
masterstudent.’ 
 
Na zijn afstuderen wilde Jignesh graag langer in Londen blijven om 
werkervaring op te doen, zijn schulden af te betalen en om geld te sparen voor 
na zijn terugkeer in India. Op basis van een Post-Study Work visum kon hij 
na zijn afstuderen een jaar in Engeland blijven om te werken. Na een paar 
maanden kreeg hij een baan in het magazijn van een bedrijf voor auto-
onderdelen. Dat werk bestond uit het invoeren van voorraadgegevens in de 
computer en sloot daarmee qua niveau niet aan bij zijn opleiding. Toch 
diende Jignesh op basis van deze baan een verzoek in voor een meerjarig High 
Skilled Migration Permit. Dat verzoek werd afgewezen op grond van een te 
laag jaarinkomen, waardoor Dhruti en hij ruim 900 euro verloren aan 
visumkosten en honorarium voor de tussenpersoon. Maar nog belangrijker, 
ze leken daarmee geen kans meer te hebben langer in Engeland te blijven om 
zo voldoende geld te verdienen voor een geslaagde terugkeer naar India. 
 
Tijdens onze bezoeken aan Londen legde Jignesh meerdere malen uit hoe 
belangrijk het voor hem en Dhruti was om langer in Londen te kunnen 
blijven. ‘Ik ben naar Engeland gekomen om uiteindelijk naar India terug te 
gaan en het daar beter te hebben, maar dat is niet zo gemakkelijk. De meeste 
jongeren hier in huis komen uit families die landbouwgrond of een eigen 
bedrijf hebben. Als zij terug gaan naar India, kunnen ze in het familiebedrijf 
gaan werken; zij hoeven zich nergens zorgen over te maken. Dat geldt niet 
voor mij. Mijn vader werkt voor een bedrijf, maar we hebben geen bezit in 
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India. Als ik terug ga zonder goede werkervaring en zonder veel geld te hebben 
gespaard, moet ik in India helemaal onderop beginnen. Ik wil in Londen 
werkervaring opdoen en geld verdienen voor onze toekomst in India, en om 
mijn studieschuld terug te betalen.’ 
 
Uiteindelijk werd Jignesh’s her-aanvraag voor een High Skilled Migration 
Permit alsnog goedgekeurd nadat zijn tussenpersoon een manier had 
gevonden om Jignesh’s jaarinkomen kunstmatig te verhogen. Jignesh en 
Dhruti konden daardoor tenminste twee jaar langer in Londen blijven. Vlak 
daarna besloten zij om samen met twee andere stellen het huis te verlaten 
waarin zij sinds hun aankomst in Engeland als kostgangers hadden gewoond. 
Samen huurden ze een huis en leken daarmee uiting te willen aangeven aan 
hun wens als meer gevestigde migranten in Londen te leven. Deze nieuwe fase 
in hun verblijf in Engeland kreeg voor Jignesh een extra dimensie toen hij 
promotie maakte in zijn werk. Van een administratieve functie in het 
magazijn kreeg hij een administratieve positie op de verkoopafdeling in het 
hoofdkantoor. Hoewel hij er in salaris niet op vooruit is gegaan ziet Jignesh 
deze verandering toch als een stap vooruit in Londen. 
 
Na vier jaar Londen heeft Jignesh een deel van zijn gestelde doelen bereikt. Hij 
heeft een masteropleiding afgerond en een visum gekregen voor een langer 
verblijf in Engeland. Hij heeft nog niet veel met zijn opleiding kunnen doen en 
ook het sparen van geld blijkt lastiger dan gedacht. Het blijft dan ook onzeker 
of Jignesh’s beslissing om naar Londen te gaan zijn kans op een succesvolle 
toekomst in India echt heeft vergroot. 
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Haresh 

blik op het Oosten 
 
 
 
 
‘Dit is mijn zwager Haresh uit Londen’, zegt Gopal als ik op zaterdagavond bij 
hen aanschuif in het restaurant van de Singapore Cricket Club. Samen met zes 
andere familieleden vieren ze dat Haresh even terug is in zijn geboorteland. 
Ieder jaar brengen Haresh en zijn vrouw hun vakantie door in Singapore, het 
diner in de cricketclub vormt traditioneel het begin van hun verblijf.  
 
‘Ik vind het heerlijk om weer in Singapore te zijn’, zegt Haresh nadat ik naast 
hem ben gaan zitten. ‘Het is hier rustig en veilig op straat en er wordt hard 
opgetreden als je je niet aan de wet houdt. Er is geen corruptie in Singapore en 
geen verzorgingsstaat die mensen lui maakt. Singapore heeft de toekomst, als 
je vooruit wilt komen moet je hier naartoe verhuizen. In Engeland ben ik een 
groot deel van mijn salaris kwijt aan belasting en wat krijg ik ervoor terug? Het 
begint steeds meer op een derdewereldland te lijken. Diefstal, geweld en zelfs 
corruptie nemen er hand over hand toe. Ik heb bijna mijn hele leven in 
Engeland gewoond, maar voel me er steeds minder op mijn gemak.’ 
 
Haresh was tien jaar toen zijn vader hem samen met zijn twee zusjes en hun 
moeder naar Londen liet overkomen. Zijn vader, geboren in India in 1932, 
was in 1954 naar Singapore geëmigreerd. Zijn komst was onderdeel geweest 
van de afspraken rond zijn huwelijk met de moeder van Haresh, een dochter 
van een Indiase familie die al drie generaties in Singapore woont. Met grote 
verwachtingen had de vader van Haresh India voor Singapore ingeruild. Hij 
had in India de middelbare school met succes afgerond, maar zag voor zichzelf 
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geen toekomst in zijn geboorteland. In Singapore hoopte hij meer kans te 
maken op werk dat paste bij zijn opleiding. 
 
Na een aantal jaren verschillende baantjes te hebben gehad, bleek hij ook daar 
echter niet meer dan laaggeschoold werk te kunnen krijgen. ‘In die dagen was 
corruptie aan de orde van de dag in Singapore. Om een goede baan te krijgen 
had je geld of contacten nodig’, zo had Haresh’s vader hem meerdere malen 
verteld. De schoonfamilie van zijn vader bleek echter over geen van beide te 
beschikken. Daarbij werd Singapore in die tijd gekenmerkt door grote sociale 
en politieke problemen. Geweld en onlusten aan het begin van de jaren zestig 
leidden uiteindelijk tot de afsplitsing van Singapore uit de Maleisische 
federatie en daarmee tot grote onzekerheid over de politieke en economische 
toekomst. 
 
Toen de vader van Haresh in 1967 via een familielid de mogelijkheid kreeg 
naar Engeland te gaan, aarzelde hij geen moment. Hij zag het als een prachtige 
kans op een betere toekomst voor hem en zijn gezin. Engeland was nog steeds 
een rijk en machtig land waar je een baan kon krijgen op basis van je 
capaciteiten en niet op basis van de contacten van je familie, zo vertelde 
Haresh’s vader later. Na enig zoeken vond hij inderdaad een baan bij de 
overheid en kon hij in 1970 zijn gezin laten overkomen. In de daaropvolgende 
jaren hielp hij veel familieleden uit India en Singapore die zich maar al te 
graag in Engeland wilden vestigen. Zijn zoon Haresh slaagde erin om na zijn 
middelbare school een vervolgopleiding te volgen. Na zijn studie vond hij 
werk op het vliegveld Heathrow bij het onderdeel grondpersoneel van British 
Airways, waar hij uiteindelijk zou opklimmen tot afdelingshoofd. 
 
In 1979 trouwde Haresh met een dochter van een Indiase familie uit 
Singapore. In die tijd waren, voor families met deze achtergrond, jonge 
mannen van Indiase afkomst met een Engels paspoort nog een gewilde 
kandidaat-schoonzoon. Met de opkomst van Singapore in de jaren die 
volgden veranderde dat snel, zo gaf Haresh aan. Regelmatig bezocht hij met 
zijn gezin zijn schoonfamilie in Singapore en zag hij hoe het land zich 
ontwikkelde tot een van de snelst groeiende economieën in de wereld. Terwijl 
zijn vader Singapore altijd is blijven zien als een ontwikkelingsland waarheen 
hij nooit van plan was definitief terug te keren, kreeg zijn zoon Haresh door de 
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jaren heen steeds meer het idee dat zijn kinderen wellicht een betere toekomst 
in Azië zouden hebben. Mede om die reden heeft zijn vrouw nooit haar 
Singaporese nationaliteit opgegeven. 
 
‘Singapore is een van de veiligste en welvarendste landen ter wereld. Hier is 
alles prima geregeld’, zo benadrukt Haresh aan het eind van de avond. ‘Mijn 
zwager heeft het goed voor elkaar hier. Hij heeft een succesvol bedrijf en is 
sinds kort lid geworden van de Singapore Cricket Club, een elite club met 
ongeveer drieduizend leden die al meer dan honderdvijftig jaar bestaat. Mijn 
vader had destijds geen mogelijkheid vooruit te komen in India en zag voor 
zichzelf ook geen toekomst in Singapore.’ 
 
‘Het is vreemd om het te moeten zeggen, maar ik heb het gevoel dat tijdens 
mijn leven alles op zijn kop is komen te staan. Lange tijd werden wij als het 
succesverhaal van de familie gezien. Toen ik jong was, keek onze familie in 
Singapore erg tegen ons op. Mijn neven en nichten waren jaloers op mij en 
wilden graag naar Engeland emigreren. Nu is het net andersom. In Londen 
hebben we meer en meer te maken met werkloosheid, geweld en corruptie, 
zaken waarvoor mijn vader Azië juist was ontvlucht. Voor de jonge generatie 
zijn er op dit moment veel minder kansen in Europa terwijl de economie van 
Singapore nog steeds enorm groeit. Mijn zoon is vier jaar geleden 
afgestudeerd, maar kan geen geschikt werk vinden in Engeland. Hij heeft het 
er vaak over hoe succesvol mijn zwager en zijn twee zonen zijn en denkt er 
serieus over naar Singapore te verhuizen. Ik geef hem groot gelijk; als ik jong 
was zou ik geen moment aarzelen, zelfs India is nu in opkomst. Het is gedaan 
met Europa, ze leven daar in het verleden: Azië heeft de toekomst!’ 
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Maruthani 

dagelijks de grens over 
 
 
 
 
Tijdens mijn verblijf van drie maanden op de Nationale Universiteit van 
Singapore in 2006 waren Maruthani en ik vaak de eersten die om acht uur ’s 
ochtends het instituut binnenkwamen. Maruthani had dan al een lange 
bustocht achter de rug vanuit haar woonplaats in het zuiden van Maleisië. Zes 
dagen in de week staat ze om halfvijf op. Voordat ze vertrekt maakt ze het 
ontbijt klaar voor haar drie kinderen, daarna loopt ze twintig minuten naar de 
bushalte. Na een busreis van twee uur, met daarin een oponthoud aan de 
grens met Singapore, komt ze dan om acht uur op de universiteit aan. Aan het 
eind van de dag maakt ze de lange weg weer terug naar Maleisië en is om 
zeven uur thuis. Ze kookt dan voor haar kinderen, maakt het huis aan kant en 
gaat vaak direct daarna naar bed om de volgende ochtend weer vroeg op te 
staan. 
 
Maruthani is 35 jaar oud en sinds een jaar via een Maleisisch bedrijf als 
schoonmaakster op de Nationale Universiteit van Singapore werkzaam. 
Regelmatig maakten we ’s morgens op de gang of in de keuken een praatje, 
waarbij Maruthani steeds schichtig om zich heen bleef kijken of de opzichter 
van het schoonmaakbedrijf niet onverwachts binnenkwam. Tijdens die 
gesprekken vertelde ze over de geschiedenis van haar familie en over haar 
toekomstverwachtingen voor haar kinderen. Haar grootouders waren aan het 
begin van de twintigste eeuw uit Zuid-India geëmigreerd om als 
plantagearbeiders in Maleisië te werken. Een paar jaar geleden was ze na veel 
ellende van haar man gescheiden en had hem sindsdien niet meer gezien. Haar 
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belangrijkste taak vanaf dat moment was ervoor te zorgen dat haar drie 
kinderen de middelbare school zouden afmaken. Omdat ze in haar 
woonplaats niet aan een baan kon komen had ze een jaar geleden gekozen 
voor schoonmaakwerk in Singapore. Haar oudste zoon van vijftien paste 
sindsdien voor en na schooltijd op zijn twee jongere zusjes, waarbij de buren 
een oogje in het zeil hielden. De lange reis iedere dag maakte het werk voor 
Maruthani extra zwaar, maar ze had weinig keuze. Als werkneemster van een 
Maleisisch bedrijf verdiende ze slechts € 300 per maand, aanzienlijk minder 
dan ze voor hetzelfde werk zou hebben gehad bij een schoonmaakbedrijf uit 
Singapore.  
 
Maruthani is een van de vele buitenlandse werknemers in Singapore. In 2006 
was meer dan dertig procent van de beroepsbevolking in deze stadstaat van 4,5 
miljoen inwoners van buitenlandse afkomst. Het internationale karakter van 
de samenleving is goed zichtbaar in het dagelijks leven. Op straat, in het 
openbaar vervoer, in winkels, bedrijven en instellingen, en in woonwijken 
kom je voortdurend buitenlanders tegen die voor korte of langere tijd in 
Singapore werkzaam zijn. Het gaat daarbij om Europeanen, Amerikanen, 
Australiërs, maar ook om mensen uit andere delen van Azië zoals Japan, 
Maleisië, Indonesië, India, Sri Lanka en de Filipijnen. 
 
Tijdens een lunch in de kantine sprak een Vietnamese collega vol 
bewondering over het internationale karakter van Singapore. ‘Singapore is het 
voorbeeld van ontwikkeling en globalisering’, zo gaf hij aan. ‘Het is hier zeer 
luxe, schoon en veilig. Er bestaan geen grote verschillen tussen de mensen en 
er is geen sociale onrust. Niemand is arm, iedereen woont in mooie 
appartementen, vaak met allerlei sportfaciliteiten en soms zelfs een zwembad. 
Het land lijkt net één groot vijfsterrenhotel, de airconditioning staat altijd aan 
en voortdurend komen er mensen uit de hele wereld die voor een paar 
maanden of een paar jaar inchecken en daarna weer uitchecken om naar hun 
eigen land terug te gaan.’ 
 
Diezelfde middag kwam Maruthani even mijn kamer binnen. Ze had die 
ochtend iets vervelends meegemaakt en was daar duidelijk nog ontdaan over. 
Tijdens haar schoonmaakwerk op een andere afdeling had ze een gesprek 
opgevangen tussen twee Singaporese vrouwen, een van Chinese afkomst, de 
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andere een Malay. Een paar dagen geleden had ze deze twee vrouwen iets in 
het bahasa malayu gevraagd. De vrouwen hadden echter geweigerd met haar 
in die taal te praten, en in het Engels geantwoord. ‘Ze weten dat ik dat niet 
spreek en doen het alleen maar om mij te laten merken dat Indiërs eigenlijk 
minder zijn dan zij’, zo gaf Maruthani aan. ‘Vanochtend hoorde ik hen met 
elkaar in bahasa malayu praten over Kuyila (een van haar collega 
schoonmaaksters uit Maleisië). Ze gaven aan het belachelijk te vinden dat 
Kuyila make-up op had. Een van hen zei dat het geen nut heeft voor Indiase 
vrouwen om make-up te dragen want dat zie je toch niet door hun donkere 
huid. Ze lachten er allebei hard om’, zo vertelde Maruthani met woede in haar 
stem. 
 
Nadat Maruthani mijn kamer had verlaten moest ik denken aan de 
vergelijking die mijn Vietnamese collega even daarvoor had gemaakt tussen 
Singapore en een vijfsterrenhotel. Hoewel hij met die vergelijking blijk gaf een 
wel erg eenzijdig beeld van Singapore te hebben, besefte ik steeds meer dat zijn 
beeldspraak niet eens zo slecht was gekozen, maar op andere gronden dan hij 
misschien oorspronkelijk had bedoeld.  
 
Het leven in Singapore vertoont inderdaad veel overeenkomsten met het leven 
in een vijfsterrenhotel, maar dan moet je ook de positie van de schoon-
maaksters, de vrouwen in de huishouding en de bouwvakkers in de verge-
lijking meenemen. Hoewel deze groep van laag- en ongeschoold personeel 
bijna negentig procent uitmaakt van het totaal aan buitenlandse werknemers 
in Singapore, is zij veel minder zichtbaar dan de rijkere gasten van het hotel. 
Schoonmaaksters als Maruthani komen via de dienstingang Singapore binnen 
en verdwijnen na verloop van tijd ook weer via deze achterdeur. Ze werken 
vaak lange dagen voor een laag loon en op tijdelijke contracten in de kelder 
van het hotel, zonder enig recht op sociale voorzieningen. Het overgrote deel 
van deze mensen aan de onderkant van Singapore behoort tot specifieke 
ethnische groepen en heeft dagelijks te maken met allerlei vormen van discri-
minatie. 
 
Van verschillende mensen op de universiteit kreeg ik tijdens mijn verblijf te 
horen dat onderzoek naar die kant van het vijfsterrenhotel door de overheid 
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niet op prijs wordt gesteld. Zou dat misschien het ontbreken van een 
antropologie-opleiding in Singapore verklaren? 
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Sheela 

bewogen bestaan 
 
 
 
 
Sheela (51 jaar) ontmoette ik voor het eerst in oktober 2010. Vijfentwintig jaar 
daarvoor was ze als antropologe aan de Universiteit van Amsterdam 
afgestudeerd. Ik kwam haar en haar familie tegen in het dorp Zijderveld 
tijdens een bijeenkomst van de vereniging van Oegandese Hindoes in 
Nederland. De vereniging bestaat uit migranten van Indiase afkomst die in 
1972 uit Oeganda zijn gevlucht. In totaal ging het destijds om zestig gezinnen, 
waarvan er op dit moment nog ongeveer dertig in Nederland wonen. De 
meeste van deze families komen oorspronkelijk uit de Indiase deelstaat 
Gujarat. Als gevolg van het spreidingsbeleid dat de Nederlandse regering in die 
tijd hanteerde zijn ze in verschillende delen van Nederland terecht gekomen. 
Door zijn centrale ligging, bijna precies in het midden van Nederland, is 
Zijderveld daarom een prima locatie voor de jaarlijkse viering van het Diwali-
feest van de vereniging van Oegandese Hindoes in Nederland. 
 
In 1958 was Sheela’s vader vanuit Gujarat naar Jinja, Oeganda gekomen, waar 
zijn oudere broer en diens familie woonden. Daar trouwde hij met Sheela’s 
moeder die in Oeganda was geboren als dochter van een Gujarati-migrant die 
al in de jaren dertig India had verlaten. Sheela’s vader werkte vervolgens als 
elektrisch ingenieur in een suikerfabriek in Lugazi, in het binnenland van 
Oeganda, waar hij tot 1972 met zijn vrouw en vier kinderen woonde. 
 
‘We woonden in een bungalow in een Indiase wijk en ik herinner me nog hoe 
mooi het daar was’, vertelde Sheela. ‘Maar toen Idi Amin via een militaire 
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staatsgreep aan de macht kwam veranderde alles. Oeganda was in 1962 
onafhankelijk geworden. Idi Amin vond dat de Aziatische bevolking in 
Oeganda te veel economische macht had en zag dat als de oorzaak van de 
armoede onder de Afrikaanse bevolking. De sfeer werd steeds grimmiger en 
geweldadiger. Op 4 augustus 1972 besloot Idi Amin dat alle Aziaten binnen 90 
dagen het land moesten verlaten. Mijn moeder was geboren in Brits Oeganda 
en beschikte daarom over een Brits paspoort. Mijn vader besloot dat mijn 
moeder beter met ons [kinderen] naar Engeland kon gaan. In Londen 
kwamen we bij een van zijn familieleden terecht; daar hebben we uiteindelijk 
drie maanden met ons vijven in de woonkamer gelogeerd. Ik weet nog goed 
dat ik dacht: is dit nu onze toekomst, is dit nu het prachtige London waarover 
we altijd leerden op school?’ 
 
Sheela’s vader bleef in Oeganda achter. In de daaropvolgende weken 
verslechterde de situatie snel. Sheela’s vader had een Oegandees paspoort en 
kon daarom niet naar Engeland. Uiteindelijk kwam hij in een vluchtelingen-
kamp in Oostenrijk terecht. Via hulp van de Verenigde Naties werd hij 
ingedeeld bij een groep van Indiase vluchtelingen uit Oeganda die door 
Nederland zouden worden opgenomen. In november 1972 kwam hij met de 
eerste groep in Nederland aan. 
 
‘Mijn vader twijfelde eerst of hij ons naar Nederland zou halen of dat hij toch 
zou proberen zich via Nederland bij ons in Engeland te voegen. Tijdens zijn 
verblijf in Oostenrijk belde hij ons een paar keer op in Engeland. Hij sprak 
toen ook met de zoon van zijn oudere broer die al langer in Engeland woonde. 
Die raadde hem aan met zijn gezin naar Nederland te gaan. De sfeer was erg 
grimmig in Engeland in die tijd als gevolg van de stroom van Aziatische 
vluchtelingen uit Oeganda en andere delen van Afrika. Het rechtse National 
Front kreeg steeds meer aanhang en er waren verschillende incidenten van 
racisme. Mijn vader besloot dan ook dat het beter was dat wij ons als gezin in 
Nederland zouden vestigen.’ 
 
In het vluchtelingenkamp in Apeldoorn hadden de Gujarati-families aan de 
Nederlandse overheid gevraagd om bij elkaar gehuisvest te worden, maar dat 
verzoek werd afgewezen. De zestig Gujarati-families uit Oeganda werden over 
heel Nederland verspreid. Sheela’s familie kwam in Spijkenisse terecht. Daar 
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vond haar vader een baan als elektriciën bij een raffinaderij. Een groot deel 
van zijn werk vond in de buitenlucht plaats. Tijdens de eerste winter liep hij 
een longontsteking op en kwam in de ziektewet terecht. Via een Gujarati- 
kennis uit het kamp in Apeldoorn kon hij een baan krijgen in een Philips-
vestiging in Almelo, waarna de familie daarheen verhuisde. 
 
‘De grond viel onder mijn voeten vandaan toen ik in Nederland aankwam’, 
vertelde Sheela. ‘Ik kende niemand en moest een hele nieuwe taal leren. Door 
heel hard te werken lukte het me het VWO af te maken en ben ik antropologie 
gaan studeren. Ik ben getrouwd met een Hindoestaanse man van Surinaamse 
afkomst en onze twee kinderen zijn in Nederland geboren en zitten nu allebei 
op het VWO.’ 
 
Eind 2012 was het veertig jaar geleden dat de Gujarati-families naar Nederland 
waren gekomen. Sheela had het initiatief genomen om voor deze gelegenheid 
een boek uit te brengen en was druk bezig de ervaringen van de verschillende 
generaties op papier te zetten. ‘Nu ik daar mee bezig ben, merk ik dat ik zelf 
dubbele gevoelens heb over onze geschiedenis. Als mijn vader destijds niet 
voor Nederland maar voor Engeland had gekozen, had mijn leven er anders 
uitgezien, alles hangt af van dat soort beslissingen. De Nederlanders hebben 
ons enorm geholpen toen we hier aankwamen, maar uiteindelijk word je hier 
toch nooit echt helemaal geaccepteerd. Zelfs nu nog als ik voor mijn werk 
trainingen verzorg, komt er regelmatig na afloop iemand naar mij toe die mij 
complimenteert met mijn Nederlands. Dat zou in Engeland nooit zijn 
gebeurd. Uiteindelijk zijn ze hier in Nederland niet echt gewend om mensen 
uit andere landen op te nemen; het gaat hier niet vanzelfsprekend, je blijft toch 
altijd een buitenstaander. Ik zie het aan mijn zus die na naar huwelijk naar 
Engeland is gemigreerd. Er wonen daar veel meer mensen uit allerlei delen van 
de wereld, zodat je je daar nooit een vreemde voelt. Ze zijn daar meer gewend 
om mensen te beoordelen op hun capaciteiten en niet op waar ze vandaan 
komen.’ 
 
Door de interviews voor haar boek is Sheela steeds meer gaan beseffen hoezeer 
de ervaringen van haar familie rond de vlucht uit Oeganda haar hebben 
beïnvloed. ‘In de opvoeding van mijn kinderen heb ik altijd de nadruk gelegd 
op het halen van diploma’s. Je kunt wel een goede baan hebben en een huis, 
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maar als er iets gebeurt kun je die niet meenemen. Je onderwijs kunnen ze 
nooit afpakken. Ik heb mijn kinderen altijd geleerd dat de wereld je thuis moet 
zijn. Regelmatig reizen we met ze naar een ander deel van de wereld, zodat ze 
zich overal thuis kunnen voelen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze altijd 
ergens anders heen kunnen om hun kansen te grijpen, want je weet maar 
nooit wanneer je je huidige woonplaats moet inruilen voor een andere, waar je 
dan weer helemaal opnieuw moet beginnen.’ 
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Dixit 

verlangen naar zelfstandigheid 
 
 
 
 
‘De eerste weken nadat ik uit Engeland terugkwam, ergerde ik me aan alles en 
iedereen in India’, zo merkte Dixit (29 jaar) op toen ik begin 2014 twee dagen 
bij hem en zijn ouders logeerde. ‘Ik kon er maar niet aan wennen dat niemand 
zich hier aan de regels houdt. De eerste dagen na mijn terugkomst reed ik met 
mijn vader in de auto en zat ik alleen maar te schelden op de andere 
weggebruikers. Mijn vader zei: “Als je je zo blijft opwinden krijg je iets aan je 
hart, mensen in India gaan echt niet veranderen, in nog geen honderd jaar!” 
Maar ik was kwaad. Ik vond de mensen in India onbeschoft, kon er niet aan 
wennen dat niemand “Dank je wel” of “Sorry” zei, iets dat in Engeland 
normaal is. En het stoorde me nog het meest dat je hier in India alleen maar 
iets voor elkaar krijgt via corruptie.’ 
 
Ik ken Dixit zo’n zes jaar en zijn ooms ken ik al vanaf 1986 toen ik hen in hun 
dorp interviewde voor mijn PhD-onderzoek. Twintig jaar geleden is Dixit’s 
vader met zijn gezin naar de nabijgelegen stad Anand verhuisd. Wanneer ik in 
India ben woon ik bij mijn vriend op zijn fabrieksterrein in Dixit’s dorp, waar 
ik een kamer in een opslagloods heb laten bouwen. Bij elk bezoek vragen Dixit 
en zijn ouders mij om bij hen te komen logeren. Ze begrijpen niet waarom ik 
in de fabriek in het dorp woon, terwijl zij in hun huis meerdere lege kamers 
met badkamer hebben. Na veel aandringen had ik deze keer hun aanbod 
aangenomen.  
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Dixit komt uit een middelgrote boerenfamilie, die via de landbouw en handel 
welvarend is geworden. Dixit’s vader heeft met name met de aan- en verkoop 
van landbouwgrond de afgelopen jaren veel geld verdiend. Vol trots heeft hij 
mij al meerdere malen meegenomen naar een onroerendgoed-project waarin 
de familie in ruil voor hun grond meerdere bungalows heeft gekregen met een 
waarde van 100.000 euro per stuk. Het gemeenschappelijke zwembad, de bar, 
de fitness-ruimte en het restaurant vormen altijd het hoogtepunt van onze 
bezoekjes. 
 
Van jongs af aan wilde Dixit naar Engeland. Toen wij zijn familie in 2008 
bezochten voor onze documentaire Living Like a Common Man, vertelde zijn 
vader ons: ‘Ik heb maar één zoon. Wanneer ik hem vertel dat hij hier moet 
blijven en ik hem verbied naar Londen te gaan is hij heel teleurgesteld en 
wordt hij heel boos. Mijn zoon wil hoe dan ook naar Londen of Amerika.’  
 
In 2009 lukte het Dixit naar Londen te gaan op een studentenvisum. Hij 
studeerde daar niet, maar deed eenvoudig en laagbetaald werk en woonde in 
een klein huis met elf andere jongeren. In september 2011 moest hij terug naar 
India omdat zijn visum afliep.  
 
Sinds hij terug is in India geeft Dixit aan dat hij veel heeft geleerd in Engeland. 
Zijn ouders bevestigen dat iedere keer als ik ze ontmoet. Toen ik zijn moeder 
een keer vroeg of Dixit is veranderd door zijn verblijf in Engeland, zei zij: 
‘Dixit is meer zelfstandig geworden en spreekt nu veel beter Engels. Hij heeft 
meer zelfvertrouwen, is meer gedisciplineerd, meer georganiseerd in zijn 
leven. Hij weet wat hij wil en blijft ’s morgens niet meer lang in zijn bed 
liggen.’ Ook zijn vader vertelde dat Dixit met zijn zelfverdiende geld uit 
Londen het ouderlijk huis had laten schilderen. Gezien de rijkdom van zijn 
ouders was het niet nodig geweest dat Dixit dat betaalde, maar hij wilde het 
graag en zijn vader spreekt daar nu nog met trots over. 
 
Drie jaar na zijn terugkomst heeft Dixit echter nog steeds moeite weer in India 
te wonen. Naast het feit dat niemand zich aan regels houdt, heeft hij het 
meeste moeite met het weer afhankelijk zijn van zijn ouders. Hij kan er maar 
niet aan wennen steeds geld te moeten vragen aan zijn vader als hij iets voor 
zichzelf wil kopen.  
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Dixit’s vader begrijpt het probleem niet van zijn zoon: ‘Toen ik jong was 
deelden mijn broers en ik alles met mijn ouders, en dachten wij alleen maar 
hoe we ons kapitaal konden doorgeven aan de volgende generatie. De 
jongeren van nu denken heel anders. Ze willen graag iets nieuws opzetten en 
laten zien dat ze het zelf kunnen. Dat was vroeger niet zo.’ Dat laatste is niet 
helemaal waar. Dixit’s vader vergeet gemakshalve dat zijn broer, Dixit’s oom, 
al 45 jaar geleden naar Oost-Afrika is vertrokken, niet zozeer omdat daar een 
economische noodzaak toe was, maar meer omdat hij zelf iets wilde opzetten 
en niet meer afhankelijk wilde zijn van zijn oudere broers. 
 
Dixit’s eigen vertrek naar Engeland kwam niet zozeer voort uit economische 
motieven, maar was vooral gedreven door een drang naar zelfstandigheid. 
Drie jaar na terugkomst geeft Dixit aan nog steeds graag terug te willen naar 
Engeland. In India heeft hij samen met zijn vader veel landbouwgrond en 
meerdere vastgoedprojecten. Toch zou hij het liefst naar Londen gaan om 
daar een eigen buurtwinkel of Subway-restaurant te beginnen. ‘Ik wil graag 
mijn eigen bedrijf opzetten, iets van mezelf’, zo vertelde hij me meerdere 
malen.  
 
Terwijl Dixit naar Engeland gaat om zelfstandig te kunnen opereren, geniet ik 
juist in India van het afhankelijk zijn van anderen. Hoewel antropologisch 
onderzoek doen betekent dat je afhankelijk bent van informanten en hun 
bereidheid je toegang of informatie te verschaffen, betekent die afhanke-
lijkheid in een samenleving als India vaak ook dat mensen je willen helpen en 
van alles voor je willen doen. 
 
Aan die afhankelijkheid van anderen tijdens mijn veldwerk zit echter ook een 
andere kant, zo merkte ik tijdens mijn logeerpartij bij Dixit en zijn ouders. 
Toen ik de eerste avond van mijn verblijf bij hen naar boven wilde gaan om te 
genieten van mijn eigen kamer met badkamer, liep Dixit achter mij aan. Ik 
nam aan dat hij en ik allebei in een eigen kamer zouden slapen, wat makkelijk 
had gekund met al die lege kamers in huis. Al snel werd mij echter duidelijk 
dat het de bedoeling was dat we samen in een tweepersoonsbed zouden 
slapen. ‘Ik kom wel bij u slapen, Oom Mario, dan bent u niet alleen’, zo gaf 
Dixit welgemeend aan. Ik wilde hem niet teleurstellen en accepteerde daarom 
zijn aanbod samen in één bed te slapen.  
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Dixit wil dan wel zelfstandig zijn, maar niet alleen, en hij kan zich niet 
voorstellen dat ik het wel prettig zou vinden alleen te slapen. Aan de andere 
kant vind ik het heerlijk om in India van anderen afhankelijk te zijn, maar stel 
er toch ook prijs op om af en toe wel alleen te kunnen slapen! 
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Collega’s 
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Amrapali (rechts) geeft advies aan bezoekers op haar veranda (foto Sanderien 
Verstappen). 
 

Erwan tijdens een workshop in Davao City, Filipijnen (foto Rosanne Rutten). 
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Jojada op de Universiteit van Amsterdam (foto Ayamus). 
 

Ambalal (rechts) met familieleden in zijn geboortedorp in Gujarat, India. 
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Hein 

een Nederlandse collegiale coach 
 
 
 
 
Het is al donker als ik in december 2005 in de metro naar Buitenveldert zit, op 
weg naar Hein Streefkerk. Hein was meer dan dertig jaar als antropoloog 
verbonden aan onze afdeling antropologie, waarbij hij zich specialiseerde op 
arbeidsverhoudingen in India. In september 2004 zou hij met vervroegd 
pensioen gaan. Een maand daarvoor echter sloeg het noodlot toe. Hij kreeg 
een infectie in zijn hersenen en raakte daardoor zijn korte-termijn-geheugen 
kwijt. Sindsdien zit hij in een verzorgingstehuis in Amsterdam. Hein was een 
zeer gewaardeerd docent en onderzoeker, en een uitstekend collega. Nu, meer 
dan een jaar later, krijgt hij nog steeds regelmatig bezoek van zijn collega’s.  
 
Als ik aankom blijkt Hein muziektherapie te krijgen. Iedere week kan hij zo 
zijn hobby drummen uitoefenen. Ik kijk door de glazen deur naar binnen. 
Hein heeft me al gezien en wenkt me. ‘Wat leuk dat je er bent’ zegt hij, maar 
hij weet niet meer precies hoe ik heet. Als ik zeg ‘Mario’, reageert hij met een 
glimlach: ‘Oh ja, Mario Rutten’ en alles komt weer boven.  
 
De lerares geeft iedere keer omslachtig uitleg, voordat ze een nummer gaan 
spelen. ‘Wanneer gaan we nu weer drummen, ik krijg het koud’, zegt Hein 
ongeduldig. Zijn geheugen mag zijn aangetast, zijn karakter is gelukkig niet 
veranderd. Hij is nog even hartelijk en soms nog even ongedurig. Tijdens 
vergaderingen kon hij een lange monoloog van een collega plotseling 
onderbreken: ‘Daar kwamen we hier niet voor, laten we het hebben over het 
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onderwerp waarvoor we hier bij elkaar zijn.’ Instemmend zag je collega’s 
knikken, ze hadden niet de moed gehad dat te zeggen. 
 
Ik geniet ervan Hein weer te zien. Als ik zeg dat het toch wel gezellig is hier 
betrekt zijn gezicht en zegt hij: ‘Mario, dit is mijn leven.’ Steeds meer realiseert 
hij zich wat er mis is met hem en dat hij misschien niet meer beter wordt. 
‘Denk je dat ik hier mijn hele leven moet blijven?’, vraagt hij dan ook 
regelmatig. 
 
De lerares blijft toch meer praten dan spelen. Hein besluit dat we maar beter 
naar zijn kamer kunnen gaan. We halen koffie en spelen een spelletje schaak. 
Zoals bijna iedere keer verlies ik ook nu weer. Tijdens het schaken vraagt hij 
hoe het thuis is. Hein heeft altijd aandacht gehad voor het persoonlijk welzijn 
van collega’s. Zo belde hij mij vaak een paar dagen van tevoren op als hij wist 
dat ik naar Azië ging. Die laatste dagen voor vertrek probeerde ik namelijk tot 
diep in de nacht nog allerlei zaken af te ronden. Hij sprak me dan vermanend 
toe: ‘Mario, zit je nog te werken? Dat kan dus niet! Het heeft geen enkele zin 
om nu nog te proberen alles af te krijgen. Je gaat zo meteen voor een lange tijd 
weg, stop er nu mee en ga de komende dagen iets leuks doen met je vrouw en 
kinderen.’ Dat had ik net nodig: ik liet vaak na zijn telefoontje het resterende 
werk liggen en ging een paar dagen later uitgerust het vliegtuig in. 
 
Als Hein hoort dat ik net van de UvA kom wil hij weten hoe het daar is en wat 
ik gedaan heb vandaag. Ik vertel hem over een discussie die ik had met een 
studente over het nut van het precies weergeven van de belangrijkste argu-
menten van een auteur voordat je je mening geeft over een tekst. Hein veert 
op: ‘Dat heb ik ze ook altijd als docent willen bijbrengen, beschrijf eerst 
nauwkeurig wat je ziet en hoort en begin dan pas met interpreteren. Dat is de 
kern van de antropologie.’  
 
Meegesleept in zijn enthousiasme vraag ik Hein of het niet interessant zou zijn 
als hij als antropoloog probeert op te schrijven wat er in het tehuis allemaal 
gebeurt. ‘Ja, dat zou interessant zijn’, beaamt hij. ‘Wat zie je hier? Je ziet twee 
mannen in een kamer die met elkaar zitten te praten en net hebben geschaakt. 
Een ervan gaat straks naar huis toe, de ander blijft hier zijn hele leven in een 
kamer van drie bij vier meter.’  
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Hein kijkt mij aan, de tranen staan in zijn ogen en ik pak zijn hand vast. Om 
hem en mij wat op te beuren laat ik de drukproeven zien van zijn boek dat 
binnenkort in India uitkomt en dat hij vlak voor zijn ziekte had afgerond. Hij 
is zeer verrast en trots, maar kan zich niet meer herinneren dat hij dat heeft 
geschreven.  
 
‘Ik vind het heel leuk dat je gekomen bent’, zegt hij bij het afscheid. Ik loop 
naar buiten met een zwaar gemoed maar met een licht hart. Ik weet dat ik 
weer een dag nodig zal hebben om bij te komen, maar ben iedere keer weer 
blij hem te zien. Over een paar weken ga ik naar Azië, ik zal voorlopig mezelf 
moeten dwingen ruim voor vertrek te stoppen met werken. 
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Carol 
een Indiase wetenschapper van  
buitenlandse afkomst 
 
 
 
 
Carol Upadhya (55 jaar) is als hoogleraar antropologie verbonden aan het 
National Institute for Advanced Studies (NIAS) in Bangalore, India. Sinds begin 
2010 leid ik samen met Carol een onderzoeksprogramma naar de invloed van 
Indiase migranten op hun thuisregio in India. Ik ontmoette haar voor het 
eerst in 1992 toen wij samen een boek redigeerden over kleinschalige 
ondernemers in Azië en Europa. Carol is van oorsprong Amerikaanse, 
geboren en opgegroeid op Aruba. Als promotiestudent in de antropologie op 
Yale University ging Carol begin jaren tachtig naar India waar ze onderzoek 
deed onder kapitalistische boeren op het platteland van Andhra Pradesh. Daar 
ontmoette ze haar man Sanjeev. Na de afronding van haar proefschrift 
trouwde ze met Sanjeev en woont sindsdien in India.  
 
In de afgelopen vijfendertig jaar is Carol volledig Indiaas geworden en in haar 
gedrag bijna niet te onderscheiden van de Indiërs. Ze spreekt vloeiend Hindi, 
maar praat ook Engels met een Indiaas accent. In haar gebruik van het Engels 
heeft ze de Indiase gewoonte overgenomen om vooral in de gebiedende wijs te 
spreken wanneer ze aan iemand iets vraagt. ‘Give me water’, zegt ze in een 
restaurant, in plaats van ‘Can I have some water (please)?’ Ze komt regelmatig 
te laat op afspraken en schijnt dat de gewoonste zaak van de wereld te vinden. 
 
Ook wat betreft haar officiële status is Carol een Indiase geworden. Ze heeft 
nog steeds een Amerikaans paspoort, maar wordt door de Indiase overheid 
gezien als iemand van Indiase afkomst. Een paar jaren geleden heeft ze een PIO 
(Person of Indian Origin) kaart gekregen en heeft daarmee dezelfde status als 
migranten van Indiase afkomst die een buitenlands paspoort hebben. 
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Collega´s in India beschouwen Carol ook als een ‘autochtoon’. Ze kan soms 
moeilijk tegen kritiek van buitenlanders op de Indiase samenleving. 
Tegelijkertijd echter is ze in staat om als buitenstaander met enige afstand naar 
de ontwikkelingen in India te kijken en vindt het soms moeilijk om stand-
punten van haar Indiase collega’s te verdedigen. 
 
Haar positie als ‘buitenlander van Indiase afkomst’ is ook zichtbaar in Carol’s 
dagelijks gedrag. Ze mag in de afgelopen vijfendertig jaar dan wel een Indiase 
zijn geworden, ze kan zich tegelijkertijd blijven verbazen dat mensen in een 
kosmopolitische stad als Bangalore zich op een ‘Indiase’ manier gedragen. Ze 
bestuurt haar auto als een ‘echte’ Indiase chauffeur: ze toetert voortdurend, 
geeft geen voorrang aan anderen, maar probeert haar auto op allerlei 
manieren tussen andere auto’s het verkeer in te duwen. Tegelijkertijd kan ze 
zich er regelmatig over opwinden als andere chauffeurs zich niet aan de 
verkeersregels houden en geen voorrang verlenen. Ook parkeert ze haar auto 
op plaatsen waar dat niet mag, maar is verbaasd dat verkeerd geparkeerde 
auto’s niet weggehaald worden. 
 
Carol geeft regelmatig aan dat ze niet begrijpt dat ik na dertig jaar onderzoeks-
ervaring in India toch probeer vast te blijven houden aan sommige Neder-
landse gewoontes. Op haar instituut eet iedereen tussen de middag een 
volledig warme maaltijd bestaande uit chapati’s, twee groentes, gevolgd door 
rijst en curry. Na zo’n lunch heb ik ’s avonds geen trek om nog een keer warm 
te eten, maar beperk ik me tot een boterham met kaas en wat salade. Carol 
vindt dat onbegrijpelijk. ‘Je kunt ’s avonds niet slechts wat snacks eten Mario, 
je hebt echt een warme maaltijd nodig’, zegt ze dan. Om ervoor te zorgen dat 
ik tijdens mijn verblijf op haar instituut toch voldoende eet, neemt ze me 
regelmatig ’s avonds uit eten. 
 
Tijdens mijn bezoek aan Carol’s instituut in 2012, hadden we voor ons 
onderzoeksprogramma een gast uit Amerika op bezoek. Carol had iedere 
avond het diner geregeld, maar door alle drukte was ze daar de laatste avond 
niet aan toegekomen. ‘Ik weet wel een restaurant’, zei ik tegen Carol toen we 
met onze gast bij haar auto stonden en zij zich afvroeg waar we zouden 
kunnen gaan eten. Carol keek wat bedenkelijk maar accepteerde mijn aanbod 
omdat ze zo snel niet iets anders kon verzinnen. Aangekomen in het 
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restaurant bekeek ze de menukaart en zei met een verwijtende blik: ‘Ze 
hebben hier helemaal geen maaltijden, Mario. Dit is geen eten, dit zijn snacks, 
er wordt niet eens rijst bij de maaltijden geserveerd.’ Met tegenzin at ze haar 
eten op, en hoewel de Amerikaanse gast en ik genoten van onze maaltijd, 
maakte Carol mij duidelijk dat dit de laatste keer was dat ze mij in India een 
restaurant zou laten uitzoeken. 
 
Regelmatig geeft Carol mij ook adviezen hoe ik mij in het guesthouse moet 
gedragen. Toen ik haar een keer aan het eind van de dag vertelde dat ik nog 
even de buurt in wilde om de was naar de dhobi (wasman) te brengen, vroeg 
ze me verbaasd: ‘Waarom breng je de was zelf naar de dhobi? Vraag gewoon 
aan iemand in het guesthouse om het te brengen en die zorgt dan dat je het 
terugkrijgt.’ Toen ik aangaf het juist leuk te vinden om de was zelf te brengen 
omdat ik op die manier een wandeling kon maken en wat meer van de buurt 
kon zien, keek ze mij vol ongeloof aan. 
 
Een week later kwam ik er echter achter dat ik er misschien toch beter aan zou 
doen af en toe Carol’s advies op te volgen. Na driemaal bij de dhobi langs te 
zijn geweest, lukte het mij pas na zes dagen mijn was terug te krijgen. Iedere 
keer had de dhobi een ander excuus waarom mijn was nog niet klaar was. 
Twee dagen voor vertrek had ik nog een extra was en was bang dat die niet op 
tijd klaar zou zijn. Ik vond het daarom toch verstandiger aan iemand van het 
guesthouse te vragen of hij mijn was naar de dhobi kon brengen. Tot mijn 
verbazing lagen mijn kleren al de volgende dag gewassen en gestreken in mijn 
kamer.  
 
Ik heb daarom besloten om tijdens mijn volgende bezoek aan Carol’s instituut 
wat meer haar adviezen op te volgen en mij wat meer te gedragen als een 
‘buitenlander van Indiase afkomst’. Zo weinig mogelijk anderen vragen iets 
voor je te doen dat je zelf ook kunt, past dan wel meer bij mijn Nederlandse 
opvoeding, maar maakt het leven niet altijd even gemakkelijk in India.  
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Keiko 
een cosmopolitische Japanse 
onderzoeker 
 
 
 
 
‘Ik heb veel aan antropologie gehad, het heeft me niet alleen veel geleerd over 
mensen ver weg, maar ook over mijn eigen familie’, zei Keiko (31 jaar) toen ik 
met haar in een restaurant in Singapore zat te eten.  
 
Keiko is een Japanse antropologe, die het grootste deel van haar leven buiten 
haar geboorteland heeft gewoond. We waren die middag naar een lezing over 
kosmopolitisme en wereldburgerschap geweest op de Nationale Universiteit 
van Singapore. Het ging daarbij vooral over internationaal opererende 
kunstenaars, diplomaten, zakenlieden en intellectuelen. De zaal had vol 
gezeten met ‘wereldburgers’; vrijwel geen van de aanwezigen was in Singapore 
geboren en de meesten zouden waarschijnlijk over vijf jaar alweer ergens 
anders op de wereld wonen. Door instemmend te knikken en door 
opmerkingen tijdens de discussie, had het publiek laten merken dat men veel 
herkende in de voorbeelden die werden gegeven. Keiko daarentegen had zich 
tijdens de lezing steeds meer zitten opwinden. Aan het eind van de discussie 
had ze een kritische kanttekening geplaatst, maar er was helaas geen tijd meer 
daar verder op in te gaan. Pas tijdens het eten ’s avonds werd het mij duidelijk 
dat haar kritische opmerking voortkwam uit een antropologische analyse van 
haar persoonlijke ervaringen. 
 
Het grootste deel van haar jeugd heeft Keiko in Europa gewoond. Haar vader 
was als scheikundige in de jaren zeventig en tachtig werkzaam op verschillende 
universiteiten en onderzoeksinstituten in Europa. Samen met zijn gezin 
woonde hij achtereenvolgens in Rusland, Duitsland, Italië, Zwitserland en 
Frankrijk. Keiko ging in die landen naar een internationale school en had 
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vriendinnen en vrienden uit de hele wereld. Haar ouders hadden door het 
werk van haar vader veel contact met wetenschappers uit allerlei landen. 
Sommigen kwamen bij hen thuis en af en toe maakten ze gemeenschappelijke 
uitstapjes.  
 
‘Het was een heerlijke tijd’, zo vertelde Keiko. ‘Ik had het goed naar mijn zin 
in Europa en dacht dat mijn ouders zich ook prima thuis voelden in de 
internationale omgeving waarin wij leefden. Maar dat bleek op een gegeven 
moment toch niet het geval te zijn. Op mijn veertiende jaar werd ik naar Japan 
gestuurd omdat ik teveel verwesterd zou zijn. Ik kan me nog goed herinneren 
hoe geschokt mijn moeder reageerde toen ze zich voor het eerst realiseerde dat 
ik niet goed met stokjes kon eten. Vlak voordat Franse collega’s van mijn 
vader zouden aankomen voor een etentje bij ons thuis, vroeg mijn moeder mij 
om de gasten voor te doen hoe ze met stokjes moesten eten. Toen ik aangaf 
dat ik dat niet kon doen omdat ik zelf niet goed wist hoe dat moest, schrok 
mijn moeder enorm. Ze kon het niet geloven. Ondanks het feit dat wij thuis 
nooit met stokjes aten, was ze ervan uitgegaan dat ik dat als Japanse ‘van 
nature’ wist, omdat het bij ‘onze cultuur’ hoort’, zo gaf Keiko aan.  
 
Daarbij waren haar ouders erg ontdaan over het feit dat Keiko hen soms 
durfde tegen te spreken en dat zij zelfs daarbij haar armen over elkaar voor 
haar lichaam hield. Ze waren ervan uitgegaan dat ook dat aspect van de 
Japanse cultuur ‘als vanzelfsprekend’ naar hun dochter zou zijn overgedragen. 
Toen ze er bovendien achter kwamen dat Keiko’s vriendenkring niet alleen 
bestond uit Westerse meisjes maar ook uit Westerse jongens, besloten ze haar 
naar Japan te sturen om van haar grootmoeder een ‘echte’ Japanse opvoeding 
te krijgen. 
 
Van haar veertiende tot haar eenentwintigste jaar woonde Keiko in Japan, de 
eerste vier jaar alleen met haar grootmoeder, daarna weer bij haar ouders die 
naar Japan waren teruggekeerd. ‘Ik paste me aan, maar had het er zeer 
moeilijk mee. Ik miste mijn vrijheid en mocht geen contact meer hebben met 
mijn vrienden en vriendinnen in Europa. Zodra ik mijn bachelor-diploma 
had gehaald, heb ik er dan ook alles aan gedaan om in het buitenland te 
kunnen studeren. Gelukkig gaven mijn ouders mij toestemming voor een 
master-opleiding antropologie in Australië. Ze gingen er daarbij vanuit dat ik 
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na afloop van mijn studie zou terugkeren naar Japan om te trouwen met de 
man die zij voor mij hadden uitgekozen. Het is echter heel anders gelopen.’ 
 
Na haar master-opleiding antropologie kreeg Keiko een beurs voor promotie-
onderzoek en besloot in Australië te blijven. Ze werd verliefd op een Australiër 
met wie ze uiteindelijk is getrouwd. Toen ze destijds het nieuws over haar 
nieuwe vriend aan haar ouders probeerde te vertellen, brak de hel los. Haar 
moeder was woedend en schreeuwde: ‘Die Australische man kan geen vrouw 
krijgen, vandaar dat hij jou neemt. Hij is waarschijnlijk van lage afkomst. 
Aziatische vrouwen worden nooit geaccepteerd in Australië, je blijft daar altijd 
een tweederangs burger.’ Vanaf dat moment wilden haar ouders niets meer 
met hun dochter te maken hebben en heeft zij ze niet meer gezien. 
 
Het was aan deze confrontatie met haar moeder dat Keiko moest denken toen 
zij die kritische opmerking maakte bij de lezing over kosmopolitisme en 
wereldburgerschap die middag: ‘Vaak wordt de indruk gewekt dat alle 
kosmopolieten open en progressieve wereldburgers zijn die zich weinig 
gelegen laten liggen aan tradities en gewoontes. Maar we zien vaak alleen de 
buitenkant van het gedrag en niet wat er achter schuil gaat. Sommige mensen 
die een groot deel van hun leven op verschillende plaatsen in de wereld 
hebben gewoond, proberen juist veel sterker vast te houden aan wat zij denken 
dat de traditionele normen en waarden van hun land zijn. Ze zien cultuur 
vaak als iets dat statisch is en dat je van nature meekrijgt.’ 
 
‘Door mijn studie antropologie ben ik daar anders tegenaan gaan kijken. Ook 
begrijp ik door de antropologie beter waarom mijn ouders zich zo gedragen. 
Ter compensatie van hun internationale leven probeerden zij na verloop van 
tijd juist bij de opvoeding van hun kinderen met alle macht vast te houden aan 
wat zij als Japanse cultuur zagen. Later is me duidelijk geworden dat mijn 
moeder refereerde aan haar eigen ervaringen en gevoelens van niet 
geaccepteerd worden als Japanse vrouw in Europa, toen zij aangaf dat 
Aziatische vrouwen nooit echt worden geaccepteerd in westerse samen-
levingen.’  
 
‘Antropologie heeft me meer inzicht gegeven in het gedrag van mijn ouders, 
hoewel de pijn er niet minder om is geworden. Zelfs na de geboorte van mijn 
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dochter hebben mijn ouders geen contact met me opgenomen. Dat is 
misschien wel de tragiek van de antropologie: het geeft je inzicht in de 
complexiteit van het menselijke gedrag, maar het geeft je vaak weinig inzicht 
hoe je daar verandering in zou kunnen aanbrengen.’ 
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Amrapali 

een onafhankelijke Indiase collega 
 
 
 
 
Amrapali  Merchant (64 jaar) is hoogleraar sociologie aan de Sardar Patel 
Universiteit in Anand-Vidyanagar, een kleine stad in centraal Gujarat, India. 
In de afgelopen vier jaar heeft zij geholpen bij de begeleiding van zes UvA-
studenten die onderzoek deden naar migratie vanuit de regio. Daarnaast doe 
ik samen met Amrapali onderzoek onder grootouders die in Gujarat voor hun 
klein-kinderen zorgen terwijl de ouders in het buitenland wonen. 
 
Iedere keer als ik in India ben valt het me op hoe sterk werk en privé bij 
Amrapali met elkaar zijn verweven. Bijeenkomsten over ons onderzoeks-
project vinden altijd bij haar thuis plaats en regelmatig worden onze 
gesprekken onderbroken doordat studenten, collega’s, kennissen of familie-
leden bij haar langskomen. Vaak vragen de bezoekers advies over de school-
keuze van hun kind of over familiekwesties, soms zoeken ze hulp bij het 
krijgen van een baan. Een enkele keer ontmoet ik een studente die 
bemiddeling zoekt omdat zij door haar ouders wordt uitgehuwelijkt en 
daardoor voortijdig met haar studie zou moet stoppen. Met een zichtbaar 
gemak wisselt Amrapali dergelijke persoonlijke en emotionele gesprekken af 
met zakelijke discussies over de voortgang van ons onderzoeksproject. 
 
Als oudste van vier kinderen is Amrapali nooit getrouwd geweest. Dat was 
geen gemakkelijke keuze: ‘Toen ik zeventien jaar oud was wist ik eigenlijk al 
dat ik niet wilde trouwen, maar mij volledig wilde inzetten voor de samen-
leving. Ik studeerde toen net en deed veel vrijwilligerswerk. Het was in het 
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begin heel moeilijk voor mijn ouders om te accepteren dat ik niet wilde 
trouwen. Vooral mijn vader had er grote moeite mee en heeft nog geprobeerd 
een huwelijkskandidaat voor mij te vinden. Toen ik hem vertelde dat ik 
binnen een maand zou scheiden als hij mij zou verplichten te trouwen, legde 
hij zich uiteindelijk neer bij mijn beslissing. Hij kende mij natuurlijk en wist 
dat het geen zin had mij te dwingen iets te doen dat ik niet wil.’ 
 
Sindsdien woont Amrapali als vrouw alleen, wat zeer ongebruikelijk is in India 
en praktisch onvoorstelbaar in een plattelandsgemeente als Anand-
Vidyanagar. Dat betekent overigens niet dat Amrapali vaak alleen is. Iedere 
keer als ik haar bezoek zijn er mensen in en rond haar huis. Regelmatig zitten 
op de veranda studenten te wachten en in de woonkamer tref ik altijd 
collega’s, politici, kennissen, familieleden, leraren of oud-studenten aan. De 
laatste vijf jaar hebben haar ouders bij haar in huis gewoond. Na een lang 
ziekbed is haar vader in 2012 overleden. Haar moeder is sindsdien bedlegerig 
en wordt door Amrapali verzorgd. Vakhat, een oud-student van haar, past op 
haar moeder wanneer Amrapali er niet is. Met hulp van Amrapali heeft hij een 
part-time baan als leraar kunnen krijgen en voor zijn steun bij de verzorging 
van haar moeder geeft zij hem een financiële vergoeding.  
 
Amrapali is een bekend persoon binnen de universiteit en in Anand-
Vidyanagar. Ze geeft regelmatig lezingen en beweegt zich met even groot 
gemak onder ambtenaren en politici, als binnen kringen van non-gouverne-
mentele organisaties. Ze kan goed overweg met vertegenwoordigers van 
uiteenlopende politieke partijen: van de seculiere Congress Party tot de 
hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP). Door de jaren heen ben 
ik regelmatig lokale kopstukken van de BJP bij haar thuis tegengekomen. Zij 
hadden haar gevraagd als lijstduwer bij de nationale verkiezingen in 2014 en 
waren zeer verbaasd toen Amrapali dat weigerde. In plaats daarvan gaf ze 
openlijk haar steun aan de nieuwe anti-corruptie partij Aam Aadmi Party 
(AAP).  
 
‘Deze mensen (van de BJP) creëren tegenstellingen tussen Hindoes en 
Moslims. Daarom doe ik altijd mee met demonstraties voor religieuze 
samenwerking en spreek ik mij uit tegen mensen die tegenstellingen proberen 
aan te wakkeren.’ Zo’n standpunt maakt je niet populair in een streek als 
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centraal Gujarat, waar de BJP zeer machtig is en de tegenstellingen tussen 
Hindoes en Moslims de laatste decennia sterk zijn toegenomen. Het was dan 
ook geen verrassing toen Amrapali mij vertelde dat de keuze om de BJP niet te 
steunen haar niet in dank is afgenomen door haar politieke kennissen die 
sinds de overweldigende verkiezingsoverwinning van de BJP geen contact meer 
met haar hebben opgenomen. 
 
Amrapali’s levenshouding wordt gekenmerkt door een combinatie van grote 
onafhankelijkheid en sterke inbedding in de lokale samenleving. In haar leven 
vallen werk en privé vrijwel volledig samen. Iedere keer als ik bij haar op 
bezoek ben volg ik met belangstelling haar gesprekken met collega’s, kennissen 
en familieleden, en met bewondering luister ik naar de persoonlijke adviezen 
die zij aan haar studenten geeft. Ik moet er niet aan denken dat ik ook mijn 
studenten zou moeten adviseren over hun persoonlijke problemen. Maar 
tegelijkertijd ben ik soms wel jaloers op haar lokale sociale inbedding en nog 
meer op het feit dat ze ondanks die sociale inbedding toch in staat is haar 
onafhankelijkheid te behouden. 
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Erwan 

een democratische Indonesische decaan 
 
 
 
 
‘Sinds oktober ben ik decaan van de Faculteit Sociale en Politieke Weten-
schappen’, vertelde Erwan Purwanto (44 jaar) toen ik hem begin 2013 in 
Indonesië ontmoette. Ik ken Erwan vanaf de tijd dat hij naar de UvA kwam 
om aan zijn proefschrift te werken. Sinds zijn terugkeer naar Indonesië in 
2004 werkt hij als docent-onderzoeker op de Universitas Gadjah Mada (UGM) 
in Yogyakarta. ‘Tijdens de verkiezingen kreeg ik zestig procent van de 
stemmen. Dat was een hele eer voor mij en laat zien dat mijn collega’s 
vertrouwen in mij hebben.’ Toen ik hem vroeg wat hij bedoelde met 
‘verkiezingen’, zei hij: ‘Decanen en voorzitters van de afdelingen worden op 
UGM gekozen door de stafleden, dat gaat bij jullie toch ook zo?’ 
 
Toen Erwan bijna twintig jaar geleden voor het eerst naar Amsterdam kwam 
was hij onder de indruk geweest van de wijze waarop het binnen de UvA 
toeging. Hij was vooral verbaasd over de inspraak van de staf bij beslissingen 
en de transparantie bij benoemingen van nieuwe medewerkers. ‘In die tijd 
werden bij ons stafleden benoemd op basis van vriendjespolitiek. Alleen als je 
iemand persoonlijk kende maakte je kans op een baan. Ik was jaloers op de 
manier waarop het bij jullie op de UvA toeging. Beslissingen werden genomen 
op basis van inhoud van argumenten en niet op basis van wie het zei. Daar 
konden wij in Indonesië in die tijd alleen maar van dromen.’ 
 
Erwan’s opmerking deed mij realiseren dat het inderdaad nog niet zo lang 
geleden was dat bij ons afdelingsvoorzitters, instituutsdirecteuren en decanen 
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werden benoemd op basis van voordrachten door de wetenschappelijke staf. 
Bestuurders functioneerden destijds als een primus inter pares, een eerste 
onder hun gelijken binnen de afdeling en faculteit. Met de invoering van de 
wet Modernisering Universitair Bestuur werd dit overblijfsel uit de 
democratische periode binnen onze universiteit afgeschaft. Sindsdien worden 
bestuurders van bovenaf aangesteld, zonder dat er sprake is van een 
voordracht. De staf wordt alleen nog achteraf geïnformeerd over de 
benoeming van de voorzitter en decaan, die in het management jargon 
tegenwoordig worden aangeduid met de veelzeggende term ‘hiërarchisch 
leidinggevenden.’ 
 
Vlak voor mijn vertrek naar Indonesië waren wij nog geconfronteerd met de 
gevolgen van de nieuwe bestuurscultuur binnen onze universiteit. Zonder 
open procedure en zonder inhoudelijke toetsing door deskundigen was een 
nieuw staflid aangenomen. Ter verklaring van de gehanteerde werkwijze werd 
door de betrokken bestuurders naar boven verwezen – ‘De decaan wil dat het 
zo gebeurt’; ‘Het College van Bestuur heeft dit besloten’ – of er werd 
teruggegrepen op de hiërarchische verhoudingen binnen onze instelling: ‘Ik 
heb het recht dit te doen.’ 
 
‘Het lijkt bij jullie wel zoals het bij ons toeging tijdens het Suharto-regime’, 
merkte Erwan fijntjes op nadat hij mijn verhaal had aangehoord. ‘In die tijd 
werd in Indonesië alles van bovenaf geregeld. Uiteindelijk hield dit autoritaire 
systeem geen stand. Na grootschalige protesten moest Suharto in 1998 
aftreden en met de daarna ingevoerde reformasi (hervorming) kregen we 
democratie in Indonesië. Ook op onze universiteit is het zo gegaan. Voor 1998 
was er geen enkele inspraak van de wetenschappelijke staf; voorzitters en 
decanen waren in die tijd niet meer dan een verlengstuk van de laag 
daarboven. Met de reformasi zijn de verkiezingen op onze universiteit 
gekomen. Op de lange termijn is democratie toch het enige systeem dat werkt 
omdat het bestaat uit checks and balances. Dat hebben wij van jullie in het 
Westen geleerd. Sinds 1998 worden bij ons de decanen en afdelingsvoorzitters 
gekozen door de wetenschappelijke en ondersteunende staf.’  
 
Als decaan staat Erwan tussen zijn collega’s in en verdedigt hij wanneer nodig 
hun belangen naar boven toe. ‘Natuurlijk moet ik als decaan regelmatig 
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moeilijke beslissingen nemen, maar ik hou daarbij rekening met de mening 
van mijn collega’s in de afdelingen.’ Erwan’s positie als primus inter pares was 
direct zichtbaar bij zijn eerste beslissing als decaan. ‘Als decaan heb ik recht op 
een aanzienlijke financiële toelage. Na mijn aantreden heb ik besloten mijn 
salaris met dertig procent te verlagen zodat het niet boven dat van een 
hoogleraar uit zou komen. Datzelfde deed de nieuwe decaan van de letteren 
faculteit. We hadden ook allebei recht op een nieuwe dienstauto en mochten 
in de dienstwoning op de campus gaan wonen, maar dat weigerden we. Wij 
vinden dat onderwijs en onderzoek de kerntaken zijn van onze faculteit, dus 
daar kunnen we het geld beter aan besteden. De twee dienstwoningen 
gebruiken we nu om gastonderzoekers uit andere delen van Indonesië gratis 
onderdak te verschaffen, terwijl onze decaantoelages worden gebruikt voor 
aanvullende beurzen voor studenten.’ 
 
Ik hoorde het verhaal van Erwan met stijgende verbazing aan. Democratie, 
gelijkheid en transparantie zijn toch zaken waarop wij in ‘het Westen’ een 
voorsprong hebben en die wij onderwijzen aan ‘Niet-Westerse’ landen zoals 
Indonesië? ‘Oosterse’ samenlevingen zouden immers worden gekenmerkt 
door hiërarchie en ongelijkheid, zoals voor India beschreven door Louis 
Dumont in zijn studie Homo Hierarchicus (1966). Homo Equalis, met zijn 
nadruk op gelijkheid en gelijkwaardigheid, wordt daarentegen verondersteld 
het kenmerk te zijn van de mens in de Westerse samenleving. 
 
Hoewel men de tweedeling van Dumont tussen Westerse en Oosterse samen-
levingen sterk in twijfel kan trekken, maakte Erwan’s verhaal mij duidelijk dat 
er de afgelopen twintig jaar veel is veranderd in de verhouding tussen de 
universitaire bestuursculturen in Nederland en Indonesië. Terwijl de UvA 
steeds meer van bovenaf wordt geregeerd door ‘hiërarchisch leidinggevenden’, 
wordt op UGM steeds meer gewerkt met inspraak en democratie door 
bestuurders die opereren als ‘eersten onder hun gelijken’. Luisterend naar 
Erwan’s verslag over de recente democratisering binnen zijn universiteit vroeg 
ik mij af of wij in ‘het Westen’ er niet goed aan zouden doen soms wat meer te 
leren van ‘het Oosten’ om zodoende ook binnen onze universiteit een systeem 
van checks and balances te kunnen bewerkstelligen. 
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Jojada 

een creatieve Nederlandse collega 
 
 
 
 
In 2006 stond ik op de tweede verdieping van het Spinhuis te wachten op mijn 
printopdrachten, toen er verschillende stukken van collega’s uit de printer 
kwamen rollen. Van alles kwam er voorbij: hoofdstukken van studenten, 
wetenschappelijke artikelen, handleidingen van onderwijsmodules en e-mails 
met bijlagen. Ik begon ongeduldig te worden en wilde alweer teruglopen naar 
mijn kamer toen ik ineens werd aangestaard door een grote hoeveelheid ogen. 
Pagina’s met foto’s van ogen in allerlei vormen en maten rolden uit de printer: 
grote ogen, kleine ogen, ronde ogen, ogen van mannen, ogen van vrouwen, 
opgemaakte ogen, schele ogen en nog veel meer.  
 
Gefascineerd keek ik naar al die ogen op papier en vergat daardoor bijna mijn 
eigen stukken te pakken die nu eindelijk ook uit de printer kwamen. Met al 
die verschillende ogen nog op mijn netvlies liep ik terug naar mijn kamer. Op 
dat moment kwam Jojada Verrips de hoek om schieten, zoals altijd wat 
gebogen lopend, met een snelle tred en een ondeugende blik. ‘Natuurlijk!’ 
dacht ik meteen, ‘van wie anders dan van Jojada kunnen die prints zijn, wie 
anders houdt zich hier met dergelijke intrigerende onderwerpen bezig?!’ Een 
paar maanden daarvoor had ik geïnteresseerd staan kijken toen er pagina’s 
met foto’s en verhalen over kannibalisme in Europa uit de printer kwamen 
zetten. Ook die stukken bleken van hem afkomstig te zijn.  
 
Jojada Verrips is vele jaren als hoogleraar Antropologie van Europa aan onze 
afdeling verbonden geweest. Eind augustus 2007 is hij met pensioen gegaan. 



 
 

97 

Op 21 september hield hij op het Meertens Instituut in Amsterdam een 
afscheidsrede waarin hij op prachtige wijze een uiteenzetting gaf van het door 
hem ontwikkelde onderzoeksprogramma ‘Het Wilde in het Westen.’ ’s 
Avonds was er een groot feest met vele vrienden en bekenden, waarvan mij 
vooral de zeemansliederen zijn bijgebleven waarmee Jojada werd toegezongen 
door een aantal collega-docenten antropologie. 
 
Jojada Verrips was lange tijd een van de peilers van onze antropologie-
opleiding. Hij was een uitstekend en zeer geliefd docent. Vele generaties 
studenten hebben van zijn inspirerende colleges genoten. Daarnaast heeft hij 
prachtige boeken en artikelen geschreven. Zijn eerste monografie over zijn 
geboortedorp in de Alblasserwaard (En Boven de Polder de Hemel), behoorde 
in mijn studietijd tot de verplichte literatuur in de opleiding sociologie in 
Rotterdam en was het eerste antropologische boek dat ik las. 
 
Ik heb Jojada in de afgelopen jaren leren kennen als een bijzondere collega en 
een opvallende persoonlijkheid. Jojada was altijd zeer betrokken bij het wel en 
wee van collega’s, en bij de opleiding als geheel. Zijn uitbarstingen tijdens 
vergaderingen waren legendarisch. De vele bestuurders die hem in de 
afgelopen jaren hebben meegemaakt zagen Jojada toch vooral als een 
dwarsligger die steeds kritiek leverde. Ik heb zijn uitbarstingen en interventies 
heel anders ervaren. Zijn kritische opmerkingen kwamen altijd voort uit een 
grote betrokkenheid bij de discipline en de opleiding antropologie. Zijn 
kwaadheid was voor mij een uiting van de machteloosheid van iemand die 
zeer sterk bij de organisatie betrokken was en het soms niet kon aanzien hoe 
beslissingen van incapabele bestuurders leidden tot een achteruitgang in de 
kwaliteit van de opleiding. Vaak bleek Jojada het met zijn kritiek achteraf bij 
het rechte eind te hebben gehad, hoewel geen enkele bestuurder dat ooit 
openlijk wenste toe te geven.  
 
Jojada heeft zelf in de afgelopen jaren vele bestuurlijke functies vervuld. Zo 
was hij medevoorzitter van de afdeling op een moment dat de twee disciplines 
antropologie en sociologie werden samengevoegd. Het is treurig te moeten 
constateren dat, binnen de huidige verhoudingen op de universiteit, mensen 
als Jojada door hun grote inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid steeds 
minder geschikt worden geacht om bestuurstaken te vervullen. Binnen onze 
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faculteit lijkt ook steeds meer de voorkeur te worden gegeven aan managers 
die geen ervaring hebben met onderzoek of onderwijs, of worden voor deze 
taken wetenschappers aangesteld die soms niet uitblinken door visie of 
creativiteit.  
 
Het is mede om die reden dat Jojada uiteindelijk besloot zijn afscheid buiten 
de universiteit te organiseren. Dat is begrijpelijk gezien zijn ervaringen de 
afgelopen jaren, maar erg jammer en iets dat wij ons moeten aantrekken. Als 
een universiteit niet meer in staat blijkt te zijn creatieve en betrokken weten-
schappers als Jojada aan zich te binden, dan is er iets goed mis. Juist in deze 
onzekere tijden van grote sociale veranderingen hebben we op een universiteit 
weinig aan managers en grijze muizen, maar hebben we vooral behoefte aan 
creatieve wetenschappers en markante persoonlijkheden zoals Jojada Verrips. 
 
Aan het begin van het nieuwe collegejaar sta ik weer regelmatig bij de printer 
te wachten op mijn stukken. Soms ben ik even vergeten dat Jojada met 
pensioen is en kijk nieuwsgierig naar de prints van collega’s in de hoop dat ik 
iets tegenkom over ‘Het Wilde in het Westen’. Helaas rollen er voornamelijk 
vergaderstukken uit de printer. Ongetwijfeld gaat Jojada ook na zijn 
pensionering door met het doen van onderzoek. Ik hoop dat hij daarnaast tijd 
vindt om gastcolleges te geven, om regelmatig even langs te komen op de 
afdeling en dat hij tijdens die bezoeken aan mij of een van mijn collega’s op de 
gang vraagt iets voor hem uit te printen. Dat past natuurlijk niet in het 
universitaire beleid van kostenbesparing, maar het zou de creativiteit en 
arbeidsvreugde enorm stimuleren. Misschien niet die van de bestuurders en 
managers, maar wel van mij en ik vermoed van veel van mijn collega’s. 
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Alakh 

een uiterst actieve Indiase directeur 
 
 
 
 
De deur van Professor Alakh Sharma’s kamer stond open toen ik op een 
zondagochtend in 2004 om 11.00 uur het Institute for Human Development 
(IHD) in Delhi binnenliep. Alakh Sharma is directeur van het IHD en ik werkte 
destijds samen met hem aan een onderzoeksproject naar de informele sector 
in India. Toen ik in de deuropening verscheen was Alakh aan de telefoon. Hij 
wenkte me naar binnen, gaf me een hand en wees naar een van de twee 
banken waar nog een plaats vrij was. Er zaten op dat moment al drie mensen 
in zijn kamer. Twee ervan kende ik goed. Het waren Reddy en Deshpande, 
twee gepensioneerde hoogleraren uit Bombay en Hyderabad, die Alakh 
hielpen bij een onderzoeksproject dat het IHD voor de International Labour 
Organisation (ILO) uitvoerde. De derde persoon was een assistent van Alakh 
die, op een stoel voor zijn bureau, met een blocnote in zijn hand, op 
instructies zat te wachten.  
 
Ik begroette prof. Reddy en prof. Deshpande en al snel waren we in een 
geanimeerd gesprek verwikkeld. Alakh was nog steeds aan de telefoon. Die 
week organiseerde het IHD twee conferenties en hij was druk bezig op het 
laatste moment nog extra voorzitters en discussianten te vinden. Ondertussen 
bladerde hij door wat stapels papier op zijn bureau en corrigeerde twee 
conceptbrieven, die hij daarna aan zijn assistent overhandigde. Die bezigheden 
weerhielden hem er niet van om af en toe ook deel te nemen aan ons gesprek. 
Na een paar minuten ging zijn mobiele telefoon. Die nam hij er ook nog bij. 
Het bleek een gezamenlijke kennis van ons uit Ahmedabad te zijn. Alakh riep 
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mij bij zich en zei tegen onze collega uit Ahmedabad: ‘Mario Rutten komt net 
binnenlopen, hij wil je even gedag zeggen.’ Voor ik het goed en wel wist had ik 
Alakh’s mobiele telefoon in mijn hand. Hij maakte van de gelegenheid gebruik 
om het gesprek op zijn andere telefoon af te ronden en bemoeide zich 
tussendoor ook nog met mijn telefoongesprek. 
 
Een uur later gaf Alakh aan dat het tijd was voor de lunch. Iedere dag lunchen 
de medewerkers van het IHD gezamenlijk aan een tafel in de gang. Iedereen 
neemt in zijn of haar lunchbox een zelfgemaakte lunch van huis mee. Voor 
Alakh en zijn gasten wordt boven op het dak van het instituut eten gekookt, 
vaak bestaande uit chapati’s, rijst en groenten. Maar eigenlijk is dat niet echt 
nodig, regelmatig krijg je als gast tijdens de lunch iets toegestopt door de 
medewerkers van het IHD. Zij zijn uit verschillende delen van India afkomstig 
en willen graag dat je iets van hun gerechten proeft. Met Alakh in de buurt is 
het voor gasten niet mogelijk te weigeren, hij zorgt er persoonlijk voor dat zij 
van ieder meegebracht gerecht iets nemen. 
 
Alakh Sharma is een opmerkelijke collega. Ik ken eigenlijk niemand met 
zoveel energie en een zo uitgebreid netwerk in India en daarbuiten. Alakh is in 
staat om veel activiteiten tegelijk te ondernemen en daarbij een enthousiasme 
uit te stralen dat aanstekelijk werkt. Zijn manier van werken leidt tot grote 
betrokkenheid onder zijn medewerkers. Zelfs op een zondag zijn vaak 
meerdere stafleden aanwezig die met grote inzet bezig zijn iets af te ronden. 
De werkkamer van Alakh is een zoete inval en fungeert daarbij als het centrum 
van activiteiten. Bijna altijd zijn er bezoekers met wie Alakh zich, tussen 
andere werkzaamheden door, bezighoudt. Regelmatig neemt hij zijn gasten ’s 
avonds mee uit eten. De volgende ochtend is hij weer vroeg op het instituut. 
Na al die jaren kijk ik nog iedere keer met bewondering naar zijn wijze van 
opereren en vraag me vol ongeloof af hoe hij dit leven volhoudt. 
 
Vlak na mijn terugkomst uit Delhi hadden wij aan de UvA de accreditatie-
commissie van de antropologie-opleidingen op bezoek. Na twee dagen van 
gesprekken gaf de voorzitter van de commissie tijdens de slotbijeenkomst aan 
geschokt te zijn over de enorm toegenomen werkdruk binnen onze afdeling. 
De student-docent ratio bleek sinds het vorige bezoek van de commissie acht 
jaar geleden te zijn verdubbeld. Nog meer verbaasd was men dat tijdens de 
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gesprekken met de commissie hierover niet werd geklaagd door de docenten. 
Was dit misschien onderling afgesproken, zo vroeg de voorzitter zich af. Zelf 
denk ik dat de verklaring hiervoor eerder moet worden gezocht in het feit dat 
op iedere afdeling binnen de UvA meerdere Alakh Sharma’s rondlopen. 
 
Een paar weken na het bezoek van de commissie hoorde ik via een kennis in 
Delhi dat Alakh voor controle naar het ziekenhuis was geweest. Ik belde hem 
meteen op om te vragen wat er aan de hand was. Optimistisch als altijd gaf 
Alakh in eerste instantie aan dat het niet meer dan een periodieke controle was 
geweest. Toen ik wat langer aandrong vertelde hij dat hij de laatste tijd wat 
sneller moe was en daarom naar de dokter was gegaan. Na verschillende testen 
had deze hem een duidelijke waarschuwing gegeven. Zijn bloeddruk en 
cholesterol bleken veel te hoog te zijn en hij moest rustiger aan gaan doen. 
Hoewel Alakh hierover aan de telefoon nogal luchtig deed, hoorde ik later via 
een collega in Delhi dat hij de waarschuwing van de dokter gelukkig toch ter 
harte heeft genomen. Hij heeft extra personeel aangenomen en ook neemt hij 
op zondag wat vaker vrij. Het is te hopen dat wij, naar aanleiding van de 
conclusies van de accreditatiecommissie, dat binnenkort ook kunnen doen.  
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Ambalal 

een Indiase boer en socioloog 
 
 
 
 
Tijdens mijn verblijf in India in 2014 ontmoette ik Ambalal Patel (76 jaar). We 
waren net klaar met het inwijdingsritueel voor mijn gerenoveerde kamer in 
het dorp toen hij plotseling opdook. Hij vertelde dat hij die ochtend in zijn 
dorp had gehoord dat ik in India was en hij had direct besloten mij op te 
zoeken. We hadden elkaar meer dan tien jaar niet gezien en er was veel bij te 
praten.  
 
Toen ik in 1983 voor mijn masteronderzoek naar India kwam was het huis 
van Ambalal en zijn familie mijn eerste kennismaking met het dorpsleven in 
de deelstaat Gujarat. Als student ontwikkelingssociologie had ik mij geen 
betere introductie in de Indiase samenleving kunnen voorstellen. 
 
Ambalal was zowel boer als hoogleraar sociologie op de plaatselijke uni-
versiteit. Hij bewoog zich in zijn dagelijks leven met een groot gemak en 
vanzelfsprekendheid tussen de universitaire wereld en de dorpssamenleving. 
Na ’s morgens vroeg instructies aan zijn landarbeiders te hebben gegeven, reed 
hij op zijn scooter naar de universiteit in het nabijgelegen stadje om les te 
geven. Aan het eind van de middag kwam hij terug in het dorp en contro-
leerde hij vaak de gewassen op de velden. 
 
Ik woonde destijds drie weken bij Ambalal in huis. Ik leerde van hem veel over 
de Indiase sociologie en over de werking van het kastenstelsel in het dagelijkse 
dorpsleven. En tegelijkertijd gaf hij mij als stadsjongen een stoomcursus in de 
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landbouw, waarbij ik tijdens onze wandelingen voortdurend ‘examen’ moest 
afleggen in het herkennen van landbouwgewassen en van de activiteiten die op 
de velden werden uitgevoerd.  
 
In de jaren daarna zocht ik Ambalal en zijn vrouw Sharada vaak op als ik in 
India was. Hij was altijd zeer geïnteresseerd in mijn onderzoek, gaf mij 
regelmatig adviezen en hielp mij aan contacten als ik daarom vroeg. Af en toe 
logeerde ik een paar dagen bij hen in het dorp en trok dan op met zijn drie 
zonen die van mijn leeftijd waren. We konden het goed met elkaar vinden, 
ondanks of misschien juist wel dankzij onze tegenovergestelde interesses. 
Terwijl ik vanuit het Westen naar India kwam om te leren over hun 
samenleving, wilden de zonen van Ambalal en Sharada juist uit India weg en 
vroegen mij van alles en nog wat over het leven in Westerse samenlevingen. 
 
Vanaf eind jaren tachtig lukte het de drie zonen om een voor een naar 
Amerika te emigreren, allen op basis van een huwelijk met een dochter van 
Gujarati-migranten in New Jersey. Nadat Ambalal met pensioen was gegaan 
en zijn eerste kleinkinderen in Amerika waren geboren besloten hij en Sharada 
ook te emigreren om bij hun kinderen te zijn. Hij verpachtte het land en liet 
zijn geboortehuis in het dorp leeg achter. Sindsdien kwam ik regelmatig voor 
een gesloten huis te staan als ik hen wilde opzoeken. Volgens de buren 
kwamen Ambalal en Sharada eens in de paar jaar terug naar India en 
woonden dan een paar maanden in het dorp. Gedurende lange tijd was er 
geen overlap in onze bezoeken aan India en ik had Ambalal daardoor al meer 
dan tien jaar niet meer gezien toen ik hem in 2014 in ‘mijn’ dorp ontmoette. 
 
Ambalal en ik hadden veel bij te praten, zowel over mijn onderzoek als over 
het wel en wee van onze families. Hij vertelde dat hij de afgelopen drie 
maanden in zijn dorp had gewoond en op het punt stond naar Amerika terug 
te gaan. Sharada bleek al een maand geleden te zijn teruggekeerd: ‘Ze wilde 
niet langer in India blijven, twee maanden is voor haar meer dan genoeg. Ze 
mist haar kleinkinderen, maar ze vindt het ook moeilijk weer aan het leven in 
het dorp te wennen. Iedereen houdt je in de gaten en vooral het steeds moeten 
bereiden van eten en het voortdurend moeten bedienen van gasten die langs 
komen is ze niet meer gewend en vindt ze vervelend. Ze heeft het veel meer 
naar haar zin in Amerika.’  
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In tegenstelling tot zijn vrouw Sharada, had Ambalal het erg naar zijn zin in 
het dorp en zag hij er niet naar uit weer terug te moeten gaan naar Amerika. 
‘Ik vind het juist heerlijk om weer hier te zijn en mis in Amerika het sociale 
leven. Soms vraag ik me af of ik wel de juiste beslissing heb genomen door 
naar Amerika te emigreren. Ik werk als vrijwilliger in een Gujarati-organisatie 
in New Jersey, maar dat is toch wat anders dan hier in het dorp. Hier kent 
iedereen me, was ik een van de leiders van het dorp en werd ik vaak om advies 
gevraagd. En voor mij als man is het leven in India juist makkelijker dan in 
Amerika, waar ik afhankelijk ben van het openbaar vervoer en regelmatig in 
het huishouden moet mee helpen.’ En met een knipoog voegde hij eraan toe: 
‘Ik herinner me nog dat jij ons altijd vertelde dat je thuis meehielp in het 
huishouden en dat dat in Nederland heel gebruikelijk is. Nu ik hetzelfde moet 
doen in Amerika begrijp ik waarom jij altijd zo graag naar India komt. Hier 
wordt alles voor je gedaan als man en hoef je alleen maar aan te schuiven als 
het eten klaar is!’ 
 
Bij zijn afscheid gaf Ambalal aan dat ook wat betreft het doen van onderzoek 
onze posities gedeeltelijk zijn omgedraaid: ‘Dertig jaar geleden woonde ik hier 
in mijn dorp en kwam jij ons af en toe opzoeken. Ik vertelde je dan hoe het 
met iedereen ging en wat voor sociale veranderingen op het platteland hadden 
plaatsgevonden. Nu is mijn huis leeg en ben ik hier maar eens in de paar jaar 
voor een kort bezoek. Jij komt soms wel tweemaal per jaar naar Gujarat, je 
hebt een eigen kamer laten bouwen in je dorp en ik vraag aan jou wat er de 
afgelopen jaren hier is gebeurd.’ 
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Guan met vrienden in Genting Highlands, Maleisië. 
 

Santudas (bovenste rij, vijfde van links) met een deel van zijn grootfamilie in Gujarat, 
India. 
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Sanderien en Isabelle tijdens het filmen in Londen (foto Darshan Patel). 
 

 
Ignace (rechts) met Rienke tijdens het koken.  
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Guan 

sociale achtergrond 
 
 
 
 
Aan het eind van de middag kwamen we in Genting Highlands aan, een 
vakantieoord vijftig kilometer ten noorden van Kuala Lumpur. De belang-
rijkste attractie van Genting Highlands is een groot casino dat 24 uur per dag 
open is. Samen met vijf Chinese ondernemers en hun vrouwen was ik 
hiervoor speciaal uit Kedah State naar het noorden van Maleisië gekomen. 
Eén van hen was Lim Peng Guan, een 43-jarige ondernemer bij wie ik in 1994 
regelmatig logeerde. Tijdens een van die bezoeken had hij me uitgenodigd 
mee te gaan op hun jaarlijkse uitje naar Genting Highlands. 
 
Nadat we hadden ingecheckt in het hotel introduceerde Guan ons bij een van 
de managers van het casino die hij nog van de middelbare school in zijn 
geboorteplaats kende. Via hem kregen we toegangskaarten voor de VIP-lounge 
in het casino. In deze zaal, die zich op de bovenste verdieping bevond, was het 
dragen van t-shirts en sandalen verboden en gold een hogere minimuminzet 
bij het gokken dan in de andere zalen. Het was er ruim opgezet en voor de 
gasten werd er gratis drank en eten geserveerd. Ik keek mijn ogen uit naar de 
rijkdom om me heen: mannen in zijden pakken met dure horloges en 
vrouwen in luxe avondjurken met prachtige sieraden. Hoewel wij ons er 
speciaal voor hadden gekleed staken we toch duidelijk af bij deze pracht en 
praal in de VIP-lounge.  
 
Samen met Guan liep ik van de ene speeltafel naar de andere. Al snel duizelde 
het me van de hoge bedragen die door de aanwezigen schijnbaar achteloos 
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werden ingezet. Guan had daar minder moeite mee en paste zich naadloos 
aan. Zijn voorkeur had het blackjackspel waarbij hij fiches ter waarde van 
honderden euro’s inzette. Toen ik na een half uur besloot te kijken hoe onze 
reisgenoten het deden bleken ze niet meer in de VIP-lounge te zijn. Guan gaf 
aan dat ze waarschijnlijk in een van de algemene casinozalen aan het spelen 
waren en stelde voor dat wij daar ook heen zouden gaan. 
 
Na een tocht door de overvolle zalen van het casino vonden we onze vrienden 
terug aan een roulettetafel. Het was er rumoerig, druk en rokerig. Het werd 
me al snel duidelijk dat ze niet van plan waren naar de VIP-lounge terug te 
gaan. Ook Guan gaf aan dat hij zich in dit gedeelte van het casino meer thuis 
voelde. ‘Laten we hier maar blijven, Mario’, zei hij. ‘Het is hier veel gezelliger, 
veel drukker en niet zo formeel.’ De minimuminzet bleek voor Guan geen rol 
te spelen bij zijn besluit niet terug te keren naar de VIP-lounge, want ook hier 
zette hij vaak grote bedragen in bij het blackjackspel. 
 
Tijdens het vervolg van ons verblijf in Genting Highlands besteedde ik geen 
aandacht aan deze zaalvoorkeur van Guan en zijn vrienden. De betekenis 
ervan werd me pas twee weken later duidelijk, toen ik op een avond met Guan 
meeging naar een van de illegale gokhuizen op het platteland van Kedah State. 
Via een deur achter in een restaurant kwamen we in een ruimte met 
verschillende speeltafels. Er waren meer dan twintig mannen aanwezig, het 
was er rumoerig en er werd veel gerookt en gedronken. Tussen twee 
kaartspellen door verwees Guan naar ons bezoek aan het casino: ‘Ik vind het 
altijd leuk om naar Genting Highlands te gaan. Het is er schitterend en het 
hotel is zeer luxe, vooral die VIP-lounge is prachtig. Maar als je het me echt 
vraagt, dan vind ik dit soort ruimtes waar je met vrienden en bekenden kunt 
kaarten eigenlijk leuker.’ 
 
Guan bleek die middag golf te hebben gespeeld met een zakenrelatie uit 
Penang. Twee jaar daarvoor had hij golflessen genomen en was lid geworden 
van de plaatselijke golfclub waar de elite van Kedah State regelmatig vertoefde. 
Hoewel hij via de club veel mensen had leren kennen voelde hij zich er nog 
steeds niet echt thuis. Hij was dan ook blij dat zijn zakenrelatie onverwachts 
vroeg naar Penang terug moest keren en hij hem daardoor niet mee uit eten 
hoefde te nemen in de golfclub. ‘Het is daar prachtig, maar niet zo gezellig’, zei 
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Guan. ‘Ik zit liever hier bier met mijn vrienden te drinken, dan dat ik whisky 
drink in de bar van de golfclub.’ 
 
Diep in de nacht, onderweg naar huis, vertelde Guan dat hij door de groei van 
zijn bedrijf steeds meer contacten onderhield met ondernemers in Penang, 
Kuala Lumpur en Singapore. Vooral het sociale aspect ervan bleek hem niet 
altijd gemakkelijk af te gaan. Geboren en getogen in een kleine plattelands-
gemeente voelde hij zich vaak wat ongemakkelijk in die kringen. Het was om 
die reden dat hij zijn twee zonen naar een privé-kostschool in Kuala Lumpur 
had gestuurd in de hoop dat zij zich later wel thuis zouden voelen in kringen 
van de zakelijke elite van Maleisië. ‘Op die school zitten kinderen van grote 
ondernemers en van politici. Ze maken daar vrienden en leren hoe je je moet 
gedragen. Dat is belangrijk als ze het bedrijf later overnemen’, zo gaf Guan 
aan. 
 
Hoewel het doen van onderzoek onder Chinese ondernemers in Maleisië 
betekende dat ik mij aan allerlei nieuwe gebruiken en gewoontes moest 
aanpassen, voelde ik mij direct thuis bij Guan en zijn familie. Het 
ongemakkelijke gevoel dat Guan had wanneer hij in ‘betere’ kringen moest 
opereren was voor mij erg herkenbaar. Ik ben zelf afkomstig uit een 
soortgelijke lagere-middenklassefamilie in Nederland. Mijn grootvader was 
een middenstander die meerdere kleine bedrijfjes heeft gehad en tussendoor 
een keer failliet is gegaan. Er was daardoor onvoldoende geld om mijn vader te 
laten studeren. Via avondcursussen had mijn vader zich weten op te werken 
van een vertegenwoordiger die de winkels afliep om boter te verkopen tot 
marketingdirecteur van een grote multinationale onderneming. De toe-
genomen welvaart in ons gezin ging echter gepaard met onzekerheid over 
onze sociale positie. Hoewel we qua inkomen in de buurt kwamen van de 
hogere middenklasse in Nederland, voelden mijn ouders zich nooit echt thuis 
wanneer ze weer voor een etentje bij de zakelijke elite werden uitgenodigd. Ik 
herinner me goed hoe ze altijd blij waren het overleefd te hebben en weer 
gewoon zichzelf konden zijn zonder op hun woorden of gedrag te hoeven 
letten. 
 
Een verschil met Guan was dat mijn ouders er niet voor hadden gekozen hun 
kinderen naar een elitaire school te sturen of ze op speciale sportclubs te doen. 
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En daar was ik hen, ver weg in Maleisië, nog steeds dankbaar voor. Mijn 
sociale achtergrond bleek nu nuttig te zijn bij mijn onderzoek naar Chinese 
ondernemers op het platteland van Kedah State. 
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Vipulbhai 

huwelijk en generatie 
 
 
 
 
Vipul was 28 jaar toen ik hem in 1983 voor het eerst ontmoette. Ik was 25 jaar 
oud en deed in zijn dorp onderzoek voor mijn masterscriptie. We raakten al 
snel bevriend en sindsdien probeer ik hem altijd op te zoeken wanneer ik in 
India ben. Zo ook in 2005, toen ik een paar dagen in Ahmedabad was en hem 
opbelde om te vragen of hij over drie dagen thuis zou zijn. ‘Je moet snel 
komen,’ zei hij, ‘we zijn bezig een vrouw te zoeken voor Harish. We hebben 
een goede familie gevonden en ze komen morgen langs.’ Harish was de 22-
jarige zoon van Vipulbhai en ik besloot dan ook om al de volgende dag naar 
hun dorp af te reizen. 
 
Toen ik aan het eind van de ochtend aankwam was de opwinding in 
Vipulbhai’s huis merkbaar. Vrouwelijke familieleden liepen in en uit om te 
helpen bij de voorbereidingen, terwijl ze tussendoor adviezen aan Harish 
gaven over hoe zich te kleden en te gedragen tijdens de bijeenkomst met het 
meisje en haar familie. Daarnaast werd er regelmatig gebeld door familieleden 
uit andere dorpen, die informatie over de familie van het meisje overbrachten. 
Vipulbhai en zijn vader vertelden trots dat er in de afgelopen maand al 
verschillende families met hun dochter langs waren geweest maar dat dit 
‘aanbod’ er wel erg veelbelovend uitzag. De familie was afkomstig uit een van 
de meer welvarende dorpen in de huwelijkskring waarbinnen zij als Patels van 
hun dorp geacht worden te trouwen. Daarbij had de familie een goedlopende 
handelsonderneming in tabak en stond hoog aangeschreven binnen de Patel 
gemeenschap. 
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In de loop der jaren had ik veel gebeurtenissen meegemaakt in Vipulbhai’s 
familie, maar het was voor mij een nieuwe ervaring om deel uit te maken van 
de oudere generatie in het familieberaad rond een mogelijk huwelijk. Toen ik 
Vipulbhai in 1983 ontmoette was hij zelf al getrouwd en woonde samen met 
zijn ouders en jongere broer Sureshbhai. De familie was destijds druk bezig 
een vrouw te vinden voor Sureshbhai. Ik ging vooral om met de jongere 
generatie en bracht vele zomeravonden met Vipulbhai en Sureshbhai door op 
het dak van hun huis. We hadden het over meisjes, over wat je zou kunnen 
vragen tijdens het kennismakingsgesprek en hoe het leven er na het huwelijk 
uit zou gaan zien. Sureshbhai had op dat moment al een aantal Patel meisjes 
‘gezien’ en zijn ouders oefenden druk op hem uit een keuze te maken. 
Gesteund door familieleden vonden zijn ouders dat Sureshbhai door zijn 
‘kieskeurigheid’ bezig was de reputatie van de familie op het spel te zetten. 
Sureshbhai en Vipulbhai hadden daar toen tegenover mij nog schampere 
opmerkingen over gemaakt en vonden dat hun familie zich onnodig druk 
maakte. 
 
Tweeëntwintig jaar later bevond ik mij met Vipulbhai en Sureshbhai aan de 
andere kant van de generatiekloof. Die middag ontvingen wij, samen met hun 
vrouwen, hun ouders en twee andere familieleden, de familie van het meisje. 
We wisselden beleefheden uit, dronken thee, aten snacks, maar vooral obser-
veerden we het gedrag en de reacties van de andere partij. Hoe zagen ze eruit, 
hoe praatten ze, hoe gedroegen ze zich tegenover elkaar en hoe gedroegen ze 
zich tegenover ons? Waren de jongeren opgevoed volgens ‘de juiste 
traditionele’ Indiase waarden en normen, hadden ze respect voor ouderen? Na 
een tijdje gingen Vipulbhai’s zoon Harish en het meisje naar een kamer waar 
ze zo’n dertig minuten met elkaar praatten. Vlak na hun terugkomst in de 
woonkamer was de bijeenkomst afgelopen en vertrok de familie van het 
meisje weer naar huis. 
 
De familie was de straat nog niet uit of de oudere generatie trok zich terug 
voor overleg. De vrouwen van Vipulbhai en Sureshbhai gaven aan ingenomen 
te zijn met het meisje en haar familie. De ouders van Vipulbhai en Sureshbhai 
traden wat minder op de voorgrond, zij leken op die manier te willen 
aangeven de beslissing aan Vipulbhai en zijn broer over te laten. In de uren 
daarna echter spraken zij meerdere malen met Vipulbhai en zijn broer en 



114 

gaven aan een eventueel huwelijk te ondersteunen. Sterker nog, Vipulbhai’s 
vader liet in niet mis te verstane woorden weten dat hij en zijn broers het niet 
op prijs zouden stellen als ook deze kandidate zou worden afgewezen door 
hun kleinzoon Harish. Hij had nu wel voldoende meisjes gezien, zo gaf 
Vipulbhai’s vader aan. Er werd al door andere familieleden gesuggereerd dat 
hij misschien te kieskeurig zou zijn en daar was men niet blij mee. 
 
Als oudste zoon van het gezin en als vader van Harish stond mijn vriend 
Vipulbhai die dag in het centrum van de belangstelling. Hoewel zijn jongere 
broer Sureshbhai in het familiebedrijf vaak de leiding had, kreeg Vipulbhai 
tijdens dit familieoverleg alle respect. Het viel me vooral die dag op hoe hij in 
de voorbijgaande jaren was gegroeid in zijn nieuwe rol als toekomstig hoofd 
van de familie. Het schreeuwerige en opschepperige gedrag dat hem vroeger 
kenmerkte had plaats gemaakt voor een wat rustiger uitstraling. Hij luisterde 
naar wat de andere familieleden te zeggen hadden en sprak daarna lange tijd 
met zijn zoon.  
 
Toen ik die avond even alleen was met Vipulbhai vertelde hij mij dat hij een 
beslissing had genomen. Zijn zoon was na het gesprek met het meisje nog niet 
helemaal overtuigd geweest, maar hij had hem duidelijk gemaakt dat dit 
meisje goed in hun familie zou passen en zeer geschikt was als echtgenote. ‘Je 
kunt niet blijven twijfelen en nog meer meisjes willen zien’, had hij gezegd. 
Toen ik Vipulbhai er voorzichtig aan herinnerde dat zijn vader een 
soortgelijke opmerking had gemaakt ten tijde van Sureshbhai’s huwelijk 
tweeëntwintig jaar geleden, keek hij me verbaasd aan en zei dat dit echt niet te 
vergelijken was.  
 
Ik realiseerde me op dat moment dat Vipulbhai dan wel was gegroeid in zijn 
nieuwe rol, maar dat mijn eigen positie ook was veranderd en ik mijn gedrag 
daar wat meer op zou moeten aanpassen. Vroeger steunde ik hem en zijn 
broer in hun milde opstandigheid ten opzichte van hun ouders. Daarbij kon ik 
vaak probleemloos mijn verbazing uiten over de beslissingen van de oudere 
generatie. Het geven van kritiek op het gedrag en de motieven van de ouderen 
vonden Vipulbhai en zijn broer geen enkel probleem en het bracht 
vaak interessante gesprekken op gang die soms informatief waren voor mijn 
onderzoek. 
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Ik blijk nu zelf onderdeel te zijn geworden van deze oudere generatie en moet 
daarom voorzichtiger zijn in mijn uitlatingen over hen. Vipulbhai heeft in zijn 
nieuwe rol als toekomstig hoofd van de familie een grote verantwoorde-
lijkheid. Van mij als zijn vriend verwacht hij geen discussies meer over het 
establishment, maar juist een steun in de rug bij moeilijke beslissingen.  
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Santudas 

sociale wetenschap op z’n kop gezet 
 
 
 
 
Sinds een aantal jaren worden er in Nederland ‘kangoeroewoningen’ 
gebouwd. Het gaat hierbij om woningen die bestaan uit twee zelfstandige 
eenheden met elk een eigen badkamer, woonkamer, keuken en slaapkamer. 
Door middel van een tussendeur of tussentrap kan men van de ene naar de 
andere woning gaan. Kangoeroewoningen zijn bedoeld voor mensen die met 
hun gezin een eigen leven willen leiden en tegelijkertijd met hun bejaarde 
ouders willen samenwonen of voor hun gehandicapte kind willen zorgen. De 
bouw van deze woningen maakt onderdeel uit van het Nederlandse 
huisvestingsbeleid en met enige regelmaat wordt er door de politiek gevraagd 
om versnelde invoering ervan.  
 
De bouw van kangoeroewoningen lijkt een reactie te zijn op de constatering 
dat het proces van individualisering in Nederland te ver is doorgeslagen en dat 
we nieuwe vormen van solidariteit nodig hebben om dit tij te keren. 
Individualisering en solidariteit waren thema’s waarmee klassieke sociale 
wetenschappers zoals Max Weber en Karl Marx zich al meer dan honderd jaar 
geleden bezig hielden. In die tijd was de overheersende opvatting dat de rest 
van de wereld zou kunnen leren van eerdere ontwikkelingen in Europa. In de 
inleiding van de eerste uitgave van Het Kapitaal (1867) schreef Marx: ‘Het 
industrieel meer ontwikkelde land toont het minder ontwikkelde slechts het 
beeld van de eigen toekomst.’  
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Bij de opkomst van de sociale wetenschappen in de 19e eeuw stonden 
dergelijke vooronderstellingen over evolutionaire ontwikkelingen centraal. En 
ze vormen soms nog steeds een onderdeel van het denken over moderni-
sering, ontwikkeling en mondialisering. Samenlevingen in Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika werden in het verleden vooral gezien als case-studies om het 
verleden van Europese samenlevingen beter te kunnen begrijpen. In sommige 
kringen gaat men er nog steeds vanuit dat ‘Niet-Westerse’ samenlevingen 
kunnen en moeten leren van ontwikkelingen in ‘Westerse’ samenlevingen, 
maar dat andersom Europa weinig te leren heeft van landen in Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika. Het is in dat opzicht niet vreemd dat in de publieke discussie 
in Nederland de kangoeroewoning als een nieuwe vorm van solidariteit wordt 
gepresenteerd, waarbij soms alleen andere Europese samenlevingen als 
voorbeeld worden aangehaald.  
 
Tijdens een eerder verblijf op het platteland van India legde ik het idee van de 
kangoeroewoning uit aan mijn vriend Santudas (65 jaar). Deze zei direct: ‘Dat 
is net als bij ons thuis, maar dan zonder tussendeur!’ Ik ken Santudas al meer 
dan dertig jaar en woon altijd bij hem in het dorp als ik in India ben. Zijn 
familie bestaat uit vier generaties met in totaal dertien mensen die allemaal in 
één huis wonen. Het landbouwbedrijf en de kleinschalige tegelfabriek zijn 
gemeenschappelijk bezit en worden door Santudas en zijn broer, samen met 
hun zonen, gerund. Vijftien jaar geleden hebben ze besloten de woning intern 
op te splitsen. De jongere broer van Santudas is met zijn familie boven gaan 
wonen, waar een geïmproviseerde woonkeuken is gebouwd. Santudas en zijn 
familie maken gebruik van de keuken en woonkamer beneden. De 89-jarige 
vader van Santudas eet afwisselend boven en beneden. 
 
Kunnen we bij de invoering van kangoeroewoningen daarom wel spreken van 
een nieuw verschijnsel of moeten we eerder spreken van een terugkeer naar 
oudere vormen van samenleven? Santudas is er al jaren van overtuigd dat ik 
naar India kom om zijn cultuur over te dragen aan studenten in Nederland 
zodat wij daarvan kunnen leren. ‘Jullie willen weten hoe wij in India door 
samen te leven in een grootfamilie zo’n snelle ontwikkeling hebben kunnen 
doormaken. Ik weet zeker dat over tien jaar jouw studenten tegen hun ouders 
zullen zeggen: Waarom stuur je ons het huis uit, we moeten samen blijven 
wonen want dan kunnen we ons sneller ontwikkelen.’ 
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Natuurlijk overdrijft mijn vriend Santudas en vergeet hij gemakshalve dat de 
jongere generatie in zijn familie het leven in hun grootfamilie vaak als 
beklemmend ervaart. Tegelijkertijd maakt zijn uitspraak duidelijk dat er sinds 
Marx en Weber veel veranderd is in de verhouding tussen het ‘Westen’ en 
‘Niet-Westen’. Je kunt je daarom afvragen of het soms niet antropologisch 
relevanter is de uitspraak van Marx om te draaien door: ‘het industrieel 
minder ontwikkelde land toont het meer ontwikkelde het beeld van de eigen 
toekomst.’  
 
In plaats van het bestuderen van huidige ontwikkelingen in het ‘Niet-Westen’ 
in relatie tot Europa’s verleden, is het voor ons hier in Europa van even groot 
belang om uit de studie van ontwikkelingen in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika lessen te trekken over de toekomst van Europa. Dit pleidooi voor een 
omkering in de vergelijkende studie van ‘Niet-Westen’ en ‘Westen’ is geen 
nieuwe gedachte. In 1882 gaf de Indoloog F. Max Müller al lezingen voor 
koloniale ambtenaren in Cambridge, die later zouden worden gebundeld 
onder de titel: India, What Can It Teach Us? (1883). 
 
‘Het is inderdaad zo dat India veel van ons kan leren, maar op veel punten, 
vaak heel belangrijke punten, zouden wij van India kunnen leren. ... Neem 
ieder willekeurig probleem vandaag de dag – onderwijshervormingen, demo-
cratie, regelgeving, financiën, migratie en armoede – en wat je verder nog 
meer zou willen onderwijzen, uitproberen of observeren, India verschaft ons 
een laboratorium zoals nergens anders bestaat.’ (Müller 1883/2003: 5 en 10, 
vertaling MR) 
 
Wonend in zijn dorp in India was mijn vriend Santudas zelf ook tot die 
sociaal-wetenschappelijke omkering gekomen. Nu wij in Europa nog! 
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Sanderien en Isabelle 

film en onderzoek 
 
 
 
 
Tussen 2008 en 2010 heb ik samen met Isabelle en Sanderien gewerkt aan een 
documentaire over Indiase jongeren die voor hun studie en werk in Londen 
zijn. Sanderien en Isabelle zijn een paar jaar geleden aan de Universiteit van 
Amsterdam afgestudeerd met als specialisatie visuele antropologie. Sinds hun 
afstuderen maken ze beiden, naast hun baan, op freelance-basis docu-
mentaires. In ons project deed Isabelle het camerawerk, terwijl Sanderien en ik 
voor het geluid zorgden en de interviews deden. In de afgelopen jaren waren 
we voor onze film tien keer in Londen en in 2008 zijn we met de Kerst drie 
weken naar India gegaan om de bruiloft van vier jongeren te filmen en 
opnames te maken van de familieleden van alle zeven hoofdpersonen. 
 
Het was voor mij de eerste keer dat ik mijn onderzoek combineerde met het 
maken van een documentaire. Sanderien en Isabelle hadden mij er al vooraf 
op gewezen dat het maken van een antropologische film iets anders is dan het 
doen van antropologisch onderzoek. ‘Alleen pratende hoofden zijn niet 
genoeg. We moeten het ze niet alleen horen zeggen, we moeten het ook in 
beelden kunnen vangen’, zo gaven ze tijdens de voorbereidingsfase aan. En 
hoewel ik mij door de jaren heen steeds beter leek aan te passen, kreeg ik bij 
nieuwe ideeën nog regelmatig van hen te horen: ‘Dat is een leuk idee voor de 
verhaallijn Mario, maar hoe krijgen we dat in beeld?’ 
 
Niet alleen moest ik de afgelopen jaren als onderzoeker meer visueel leren 
denken, maar ik kwam er ook achter dat ik op een andere wijze moest leren 
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informatie te verzamelen. Ik moest mezelf fysiek kleiner maken en me 
bescheidener leren opstellen. Sanderien en Isabelle zijn allebei ongeveer 1.60 
meter lang en om ervoor te zorgen dat de jongeren toch zoveel mogelijk recht 
in de camera bleven kijken moest ik bij het stellen van vragen voortdurend 
door mijn knieën zakken. Daarbij moest ik mijn beproefde interviewstrategie 
opgeven waarbij ik via korte reacties, verbale aanmoedigingen en snel 
doorvragen extra informatie los probeer te krijgen. Die strategie bleek voor 
filmopnames een groot probleem te zijn.  
 
Sanderien en Isabelle maakten mij duidelijk dat ik volledig mijn mond moest 
houden als de jongeren aan het woord waren en dat ik ook niet direct moest 
reageren wanneer iemand leek te zijn uitgesproken. Lange ononderbroken 
shots en stiltes zijn namelijk belangrijk voor het goed kunnen monteren van 
een film, zo gaven zij aan. En hoewel het voor mij in het begin niet 
gemakkelijk was zo lang mijn mond te houden, merkte ik na verloop van tijd 
dat die stiltes soms aanleiding gaven tot nieuwe en onverwachte opmerkingen 
van de jongeren die voor onze film belangrijk bleken te zijn. Zo slaagden 
Sanderien en Isabelle er in de afgelopen jaren in mij stil te krijgen, iets wat 
collega’s en familieleden nog nooit was gelukt. 
 
Maar ook Sanderien en Isabelle moesten de afgelopen jaren hun gedrag 
aanpassen door te leren wat minder enthousiast te reageren. Tijdens onze 
reizen naar Londen en India werden we overstelpt door de Indiase gastvrijheid 
en woonden we bij de jongeren en hun familie in huis. Darshan en zijn 
vrienden stonden het niet toe dat wij tijdens ons verblijf bij hen ook maar iets 
zouden uitgeven. Zelfs als we iets persoonlijks wilden aanschaffen zoals 
tandpasta of shampoo, weigerden zij ons te laten betalen. 
 
Hoewel Sanderien en Isabelle met volle teugen genoten in Londen en India, 
maakte dat aspect van de Indiase gastvrijheid hun leven er niet altijd even 
gemakkelijk op. Ze geven er beiden graag openlijk blijk van wanneer zij iets 
mooi of lekker vinden en moesten in dat enthousiasme wat worden 
getemperd. ‘Zeg niet dat je iets mooi vindt, want dan willen ze het meteen aan 
je meegeven’, zo waarschuwde ik Sanderien en Isabelle in het begin. ‘En pas op 
tijdens het eten: als je niet zegt dat je iets lekker vindt wordt dat opgevat als 
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een belediging, maar als je teveel benadrukt dat je iets lekker vindt is het voor 
hen een reden om aan te blijven dringen nog meer te eten.’ 
 
Tijdens een van onze bezoeken aan Londen vertelde Darshan dat hij graag met 
zijn vrouw Pinal voor vijf dagen naar Nederland wilde komen en tegelijkertijd 
hiervoor zijn beste vriend Satyam uit het dorp in India wilde laten overkomen. 
We waren alle drie blij dat we eindelijk eens iets terug zouden kunnen doen 
voor alle gastvrijheid die wij de afgelopen jaren hadden genoten. Ik hielp 
Darshan, Pinal en Satyam bij het krijgen van een visum en ze logeerden bij mij 
thuis. Sanderien en Isabelle stelden een mooi programma samen waarin we 
hen onder andere Amsterdam, De Zaanse Schans, Scheveningen en de bollen-
velden lieten zien. 
 
De jongeren hadden het prima naar hun zin in Nederland. Darshan moest 
echter wel wennen aan de verandering in zijn positie: van gastheer was hij nu 
gast geworden. In het begin van zijn verblijf had hij nog bij een attractie en in 
een restaurant geprobeerd te betalen, maar onze resolute weigering had hem 
de zinloosheid van verdere pogingen doen inzien. Wel probeerden de 
jongeren soms in een souvenirwinkel cadeautjes voor zichzelf te kopen, maar 
gelukkig waren Sanderien en Isabelle er steeds vlug bij om het hen namens ons 
aan te bieden. Dat weigerden ze echter steeds. Want het was ons al snel 
duidelijk geworden dat hoewel wij in India wel alles moesten accepteren wat 
zij ons aanboden, zij slechts met grote moeite van ons cadeautjes wilden 
aannemen tijdens hun bezoek aan Nederland. 
 
Aan het eind van hun verblijf slaagden Sanderien en Isabelle er toch in de 
jongeren te laten zien dat niet alleen wij ons gedrag moeten aanpassen 
wanneer we bij hen zijn, maar dat ook zij er niet onderuit komen zich aan te 
passen wanneer ze bij ons zijn. We waren die avond bij Isabelle thuis. Zij had 
vegetarisch gekookt voor de jongeren en zette ieder van hen een vol bord met 
eten voor. Toen ze aangaven dat ze het heerlijk vonden was dat voor 
Sanderien en Isabelle het signaal om nogmaals hun borden vol te scheppen. 
De jongeren protesteerden hevig en gaven aan dat ze genoeg hadden gegeten, 
maar Sanderien en Isabelle wisten van geen wijken, ze moesten van hen ook 
het tweede bord opeten. In eerste instantie waren de jongeren wat verbaasd, 
maar toen Sanderien en Isabelle hen ook nog de cadeautjes gaven die wij die 
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dag stiekem voor hen hadden gekocht, begreep Darshan het. ‘Dit is jullie 
manier om wraak te nemen’, zei hij wat beteuterd, maar hij besefte dat hij 
niets anders kon doen dan het te accepteren. En zo slaagden Sanderien en 
Isabelle er door het filmproject in om uiteindelijk niet alleen mij stil te krijgen, 
maar ook Darshan. 
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Ignace 
samenwerking tussen informant en 
antropoloog 
 
 
 
 
In augustus 2013 heb ik een korte film gemaakt over onze vriendin Ignace (57 
jaar). De film was het eindproduct van een zomercursus visuele antropologie 
die ik aan de Universiteit Leiden volgde. De cursus was een combinatie van 
filmen, monteren en onderzoek. Op grond van mijn jarenlange veldwerk-
ervaring verwachtte ik alleen iets te leren over filmen en monteren, maar tot 
mijn verrassing kreeg ik ook nieuw inzicht in antropologische onderzoeks-
methoden. 
 
In 2012 woonde Ignace acht maanden bij ons in huis en kookte in die periode 
regelmatig heerlijke Indische gerechten. Koken doet Ignace op gevoel en op 
basis van jarenlange ervaring. De familierecepten van haar moeder en tantes 
zijn destijds mondeling overgedragen maar nooit opgeschreven. Dat wilde ik 
wel doen om de gerechten later zelf te kunnen maken. Regelmatig zat ik in de 
keuken, observeerde Ignace nauwgezet en schreef precies op welke 
ingrediënten ze in welke hoeveelheden gebruikte en in welke volgorde ze deze 
in de gerechten verwerkte. 
 
Toen ik aan het begin van de zomercursus visuele antropologie te horen kreeg 
dat ik een film moest maken over een specifieke gebeurtenis of handeling 
besloot ik direct Ignace’s koken als onderwerp van mijn film te nemen. Mijn 
eerdere observaties van het koken zouden het maken van een film over dit 
onderwerp vergemakkelijken. Ze zouden er immers voor zorgen dat ik mij 
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alleen zou hoeven te concentreren op het filmen en monteren zelf. Althans, zo 
dacht ik. Dat bleek echter anders uit te pakken. 
 
Tijdens de voorfase van observatie en proefopnames kwam direct al nieuwe 
informatie naar boven. Iedere keer dat ik in de afgelopen maanden in de 
keuken naar Ignace had zitten kijken had het mij verbaasd hoe snel ze steeds 
klaar was. Tijdens de proefopnames kon ik het laatste deel van het kookproces 
echter niet vastleggen omdat de diskette in mijn camera vol was. Door de 
ontspannen manier waarop Ignace kookt wekt het de indruk dat koken 
vanzelf gaat en weinig tijd kost, waardoor ik had onderschat hoe lang ze er in 
werkelijkheid over doet. 
 
Tijdens het bekijken van de proefopnames besefte ik dat het kookproces bij 
Ignace niet slechts bestaat uit de opeenvolgende fasen van voorbereiding, 
koken en opruimen, maar dat die weer zijn opgebouwd uit kleinere fasen. 
Wanneer Ignace de voorbereiding heeft gedaan van een gerecht en met het 
koken ervan is begonnen, begint ze met de voorbereiding van het volgende 
gerecht en ruimt tegelijkertijd die voorwerpen en ingrediënten op die ze niet 
meer nodig heeft. Kennis over de volgorde van de verschillende fasen is van 
groot belang voor de montage waarin het op realistische wijze inkorten van de 
gebeurtenis of handeling centraal staat. Hoewel ik het koken door Ignace al 
vele malen had geobserveerd werd mij vooral tijdens het bekijken van de 
proefopnames duidelijk dat ik deze indeling in fasen in het ritme van de film 
moest zien te monteren.  
 
Koken doet Ignace over het algemeen niet alleen. Bij ons thuis houdt mijn 
vrouw Rienke haar vaak gezelschap. Ze praten dan over van alles en nog wat 
en spelen tussendoor regelmatig samen een spelletje via hun iPad. Tijdens het 
monteren van de film viel het mij pas goed op dat Rienke op geen enkele wijze 
Ignace helpt bij het koken. Wel praten ze voortdurend, zoveel zelfs dat het 
ontbreken van momenten van stiltes de montage van de film bemoeilijkte. 
 
In de voorbijgaande maanden had ik meegemaakt dat er regelmatig mensen 
aanwezig waren als Ignace kookte, maar dat gezelschap tijdens het koken voor 
Ignace zo belangrijk is realiseerde ik mij pas echt toen ik met haar een deel van 
de opnames bekeek. Op mijn vraag wat koken voor haar betekent, 
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antwoordde ze: ‘Voor mij is koken ... heel ontspannen ... Ik vind het ook leuk 
als Rienke om half zeven thuis komt ... en dan ben ik aan het koken ... en dan 
vind ik het gewoon heel leuk als ze hier aan tafel zit en we ouwehoeren dan 
gewoon een beetje over van alles en nog wat. Dat hoort een beetje bij het 
koken. En dan vind ik het ook helemaal niet erg dat niemand wat doet. Dat 
niemand helpt. Dat vind ik dus helemaal niet erg … maar dan vind ik het wel 
gezellig om te kletsen ...’  
 
Het samen bekijken van opnames met degenen die je filmt vormt een belang-
rijk onderdeel van antropologisch filmen. Via deze methode van feedback 
bereik je wat de visueel antropoloog Jean Rouch noemt shared anthropology. 
Die vorm van samenwerking tussen informant en antropoloog leidt vaak tot 
nieuwe inzichten. Dat was ook bij mij het geval. Ignace’s reactie op de 
opnamen hielp mij bij het monteren doordat mij scherper voor ogen kwam te 
staan waar de film over moest gaan: koken doet Ignace alleen én tegelijk in 
gezelschap. Dit inzicht gaf de film de titel Cooking Alone Together. 
 
Kenmerkend voor visuele antropologie is de combinatie van film en 
onderzoek. Observatie, proefopnamen en feedback stelden mij in staat een 
film te maken die een realistisch beeld geeft van de wijze waarop Ignace kookt. 
Door het gebruik van shared anthropology kwam ik er achter dat Ignace koken 
als een sociaal gebeuren ervaart, waarbij zij niet geholpen wil worden. Die 
combinatie van plezier in het koken in aanwezigheid van anderen die niet 
meehelpen werd het thema van de film. 
 
Ik volgde een zomercursus visuele antropologie om te leren filmen en 
monteren en kreeg er tegelijk een nieuwe ervaring bij in het gebruik van 
antropologische onderzoeksmethoden. 
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