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GIVING BACK: diaspora filantropie en de transnationalisering van kaste in 
Guntur (India) 

 
 
Dit proefschrift bespreekt de betrokkenheid van Indiase migranten in de Verenigde Staten 
bij sociale ontwikkelingsprojecten in de regio van herkomst in India. Het is gebaseerd op 15 
maanden antropologisch veldonderzoek in India en Amerika, onder een groep welvarende 
landeigenaren uit de kustregio Andhra Pradesh die zich gevestigd hebben in Amerika en 
andere westerse landen. Opmerkelijk is hun intense betrokkenheid bij tal van charitatieve 
projecten, vooral op het gebied van educatie, gezondheidszorg en landbouw. Hoe is deze 
transnationale gemeenschap gegroeid, welke rol spelen regionale sociale verhoudingen hierbij 
(kaste, klasse en verwantschap), en hoe geeft men vorm aan de culturele en materiele band 
met de regio Andhra Pradesh? 
 
Het proefschrift betoogt dat deze transnationale donaties aan charitatieve 
ontwikkelingsprojecten bijdragen aan de hervorming van structuren van ongelijkheid in 
Andhra Pradesh. De donaties worden in de Verenigde Staten geïnstitutionaliseerd via sociale 
verenigingen van migranten, en in India via overheidsinstanties die de donaties op lokaal 
niveau faciliteren en reguleren. Deze institutionalisering van transnationaal doneren lijkt een 
nieuwe ontwikkeling maar bouwt voort op oudere vormen van organisatie, gebaseerd op 
kaste. In de koloniale tijd was kaste een belangrijk organiserend principe voor 
gemeenschapsvorming en machtsverdeling in India, en was ‘geven’ nauw verbonden met het 
bouwen van kaste solidariteit. Nu regionaal dominante kasten zich via migratie over de 
wereld verspreiden en daarmee hun positie in de thuisregio verder versterken, wordt de oude 
kaste habitus gereproduceerd en ook aangepast aan de nieuwe situatie. Deze ontwikkelingen 
zijn verwikkeld in de neoliberale economie en in bestuurlijke praktijken in India en de 
Verenigde Staten. 
 


