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Mobiliteit en de regio: een ruimtelijk gelaagde etnografie van de Vohra Gujarati gemeenschap, 
in India en in het buitenland

Dit proefschrift gaat over de Vohra gemeenschap, een moslimgemeenschap in 
Gujarat, India, die zichzelf beschouwt als een regionale gemeenschap met de regio 
‘Charotar’ in centraal Gujarat als thuisregio. Deze cultivering van regionale iden-
titeit vindt plaats in de context van een recente geschiedenis van geweld tegen 
moslims in deze regio en een bredere context van marginalisatie van de positie van 
moslims in de Indiase samenleving, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in het 
onderwijs en in de politiek. Dit proefschrift beschrijft hoe de regionale identiteit 
van de Vohra gemeenschap zich vormt op verschillende niveaus: lokaal, vanuit de 
bewoners van de stad Anand die verbonden zijn met de omliggende regio en trans-
nationaal, vanuit migranten uit deze regio in het buitenland die in contact staan 
met de regio. Het proefschrift is gebaseerd op mobiel antropologisch veldwerk 
uitgevoerd op verschillende locaties: tien maanden in Gujarat, twee maanden in 
Engeland, en korte veldtrips naar andere locaties. 
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In de landbouwregio Charotar zijn huisvestingspatronen sterk veranderd als 
gevolg van het anti-moslim geweld in 2002, waarbij volgens mensenrechtenor-
ganisaties ongeveer 2000 mensen omkwamen. In de nasleep van het geweld 
migreerden veel moslims naar ‘veilige’ locaties. De provinciestad Anand wordt 
beschouwd als zo’n veilige plaats. De massale migratie van moslims leidde tot het 
ontstaan van een grote ‘Moslimwijk’ in deze snelgroeiende stad. Vohras vormen de 
grootste moslimgemeenschap in Anand. Het is een endogame gemeenschap; zij 
huwen alleen binnen de gemeenschap. Het is ook een regionale gemeenschap; ze 
cultiveren hun verbondenheid met de regio door middel van verhalen en sociale 
en economische uitwisseling met de omliggende dorpen. De verbondenheid met 
de regio wordt ook in stand gehouden door transnationale migranten in Engeland 
en de Verenigde Staten, die in huizen en land investeren, bijdragen aan chari-
tatieve initiatieven en familie in de regio ondersteunen. 

De onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt:  
Hoe cultiveren mensen die zichzelf als ‘Vohras’ beschouwen, in Gujarat en in Engeland, 
een gevoel van thuishoren in de Charotar regio ondanks herinneringen aan geweld en 
ervaringen van marginalisatie en uitsluiting? 

Hoofdstuk 1 (het analytisch kader) positioneert de onderzoeksvraag in sociaal 
wetenschappelijke debatten over de regio en het thuisland. Het schetst de contouren 
van een antropologisch perspectief op de regio; de regio gezien vanuit de onder-
zoeksparticipanten. Door het optekenen van verhalen en alledaagse praktijken kan 
de regio, zoals ervaren door de inwoners, in beeld worden gebracht. Dit antropolo-
gisch perspectief op de regio wordt geplaatst binnen een transnationaal denkkader, 
waardoor zowel de lokale regio als het thuisland van transnationale migranten 
kunnen worden betrokken in de analyse. Door het onderzoek te focussen op een 
provinciale stad, een centrum van regionale en transnationale mobiliteit, wordt de 
samenhang tussen deze twee verschillende perspectieven inzichtelijk. 

Hoofdstuk 2 (methodologie) laat zien hoe deze studie een ‘multi-scalar’ perspec-
tief toepast. Dit is een ruimtelijk gelaagd perspectief, waarin de Vohra gemeen-
schap op drie niveaus wordt geanalyseerd: Vohras als een lokale gemeenschap in 
de ‘moslimwijk’ in Anand, Vohras als een regionale gemeenschap in ‘Charotar’, en 
Vohras als een transnationaal familie netwerk. Het hoofdstuk gaat ook in op de 
uitdagingen van het doen van mobiel en ‘multi-scalar’ onderzoek, en op de wijze 
waarop andere mensen, waaronder onderzoeksassistenten en informanten, mede 
vormgaven aan het veld. 
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Hoofdstuk 3 (over Vohras in Anand) beschrijft hoe de provinciestad Anand een 
regionaal centrum is geworden, en hoe Vohras Anand zijn gaan beschouwen als 
een centrum van hun regionale gemeenschap. De groei van de ‘moslimwijk’ in 
Anand is gedeeltelijk veroorzaakt door de verhuizingen van moslims na het anti-
moslim geweld van 2002, maar moet ook worden begrepen in het kader van 
bredere ontwikkelingen in de regio, zoals de opkomst van Anand als een centrum 
van onderwijs en overheid en als een aantrekkelijke woonplaats voor de rurale 
middenklasse. Dit hoofdstuk laat zien dat processen van migratie, segregatie en 
gettovorming, waarover recentelijk veel is geschreven binnen de context van 
grotere Indiase steden, ook hebben plaatsgevonden in Anand, een provinciestad 
in een ruraal gebied. Toch zijn de sociale levens van mensen in Anand niet helemaal 
gescheiden geraakt. 

Hoofdstuk 4 (over Vohras als een regionale gemeenschap) laat zien hoe Vohras in 
Anand hun regionale identiteit vormgeven door middel van verhalen, huwelijks- 
praktijken en sociale en economische uitwisseling met de omliggende dorpen. 
Het hoofdstuk beschrijft hoe ruraal-urbane netwerken een cruciaal onderdeel 
uitmaken van het leven in de ‘moslimwijk’ en toont de meerwaarde van een 
regionaal perspectief in studies naar gettovorming. 

Hoofdstuk 5 (over het thuisland, gezien vanuit het buitenland) beschrijft de 
migratietrajecten van Vohras naar verschillende delen van de wereld en zoemt dan 
in op de Vohras in Engeland. Hoewel de ‘Vohra’ identiteit slechts een van de vele 
manieren is waarop deze groep zich identificeert, speelt het ‘Vohra’ zijn wel 
degelijk een rol in de manier waarop de gemeenschap zich formeel en informeel 
organiseert. Het hoofdstuk laat ook zien welke rol het thuisland vervult voor 
Vohras in Engeland: opvallend is dat de migranten zeer kritisch zijn over de positie 
van moslims in India maar toch een verbondenheid voelen met de thuisregio. De 
bevindingen worden vergeleken met de situatie van Vohras in de Verenigde Staten

Hoofdstuk 6 (over transnationale praktijken) laat zien hoe transnationale 
migranten participeren in de ‘ontwikkeling’ van de thuisregio. Het hoofdstuk laat 
enerzijds zien hoe migranten pogen hun verbondenheid met de dorpen van 
herkomst in stand te houden, en anderzijds hoe de aandacht van migranten 
verschuift naar Anand als opkomend centrum van de Vohra gemeenschap. Op 
deze manier illustreert het hoofdstuk hoe migranten hun thuisland heruitvinden 
onder invloed van ontwikkelingen in de regio. 
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Het onderzoek draagt bij aan theorievorming over de regio door de notie van 
‘place-making’ binnen een ruimtelijk gelaagd (multi-scalar) denkkader toe te 
passen. Het draagt ook bij aan de ‘placial turn’ in discussies over transnationa- 
lisme, door de relatie met het ‘thuisland’ niet alleen te bestuderen via interviews 
met migranten in hun woonkamers maar juist ook door met hen mee te reizen in 
de regio zelf en hun praktijken ter plekke in kaart te brengen. Meer specifiek draagt 
het onderzoek bij aan recente discussies in India over de positie van moslims, en 
over de zogenaamde ‘gettovorming’ in Indiase steden. Het proefschrift toont aan 
dat ook in een ruraal gebied processen van segregatie plaatsvinden, maar vestigt 
tegelijkertijd de aandacht op de beperkingen van het ‘gettovorming’ perspectief, 
dat veel nadruk legt op de isolatie van moslims maar daarbij alleen kijkt naar de 
contacten tussen de buurtbewoners en de rest van de stad, veelal zonder hun 
regionale en transnationale netwerken in de analyse te betrekken. 


