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 1: Inleiding 
 
My home is in Kashmir, whether I stay here for fifty years, I cannot forget my motherland. Any 

Kashmiri, even if they stay outside of Kashmir they will still love Kashmir, because Kashmir is 

different from other countries, it’s a paradise on earth (Shuqat 2008).  

 

De Kashmiri’s noemen Kashmir vol trots een paradijs op aarde. De associaties tussen Kashmir en een 

paradijs worden echter niet alleen door de Kashmiri’s gemaakt. Het Indiase toeristenbureau maakt 

volop reclame voor Kashmir als een paradijs op aarde en volgens Shuqat(2008) was het de Perzische 

dichter Iqbal geweest, die schreef dat als er een paradijs op aarde is, dat het Kashmir is. Kashmir is 

echter een opmerkelijk paradijs, omdat het sinds de opdeling van Brits India in het Islamitische 

Pakistan en het hindoeïstische India in 1947 het slachtoffer is van een conflict tussen Pakistan en India.  

Beide landen eisen het gebied op terwijl steeds meer Kashmiri’s zelf juist een onafhankelijke staat 

nastreven. Door het conflict wordt het paradijs op aarde regelmatig opgeschrikt door gewelddadige 

onrusten en zagen veel Kashmiri’s zich genoodzaakt hun paradijs op aarde te verlaten. De Kashmiri 

gemeenschap in Nepal is hier het resultaat van. Deze groep Kashmiri’s moet niet verward worden met 

een andere groep in Nepal die ook bekend staat als de Kashmiri moslims. Hun voorouders hebben zich 

in de vijftiende en zestiende eeuw in Nepal gevestigd en waren actief in de handel tussen India en 

Tibet. Deze groep is volledig geïntegreerd in de Nepalese maatschappij en onderhoudt geen enkele 

relatie meer met Kashmir waar hun voorouders vandaan kwamen. Mijn onderzoek richtte zich op de 

Kashmiri’s die de afgelopen twintig jaar naar Kathmandu in Nepal gekomen zijn. Een groep die nog 

wel intensieve relaties onderhoudt met Kashmir. 

Met mijn scriptie wil ik gaan kijken naar de identiteitsconstructie en gevoelens van home en 

belonging onder de Kashmiri immigranten in Kathmandu Nepal. De Kashmiri’s in Nepal en andere 

migranten komen door hun mobiliteit in een nieuwe omgeving terecht waarin hun identiteit en 

thuisgevoelens1 in een nieuw licht worden gezet. Er is onder migranten echter een grote diversiteit in 

de manier waarop zij hun identiteit construeren en gevoelens van home en belonging ontwikkelen in 

de nieuwe omgeving van het aankomstland. De grote vraag is nu hoe het komt dat bepaalde 

migrantengroepen zich wel gaan identificeren met het aankomstland en zich hier thuis voelen, terwijl 

andere migrantengroepen zich gedeeltelijk of helemaal niet kunnen identificeren met het aankomstland. 

De manier waarop migrantengroepen zich positioneren in een samenleving is dus contextgebonden. 

Deze context is gevormd door een complex geheel van factoren op zowel macro, micro als 

mesoniveau. Deze factoren kunnen per migrantengroep verschillen en vormen een context die 

bepalend is of migranten zich wel, gedeeltelijk of helemaal niet gaan identificeren met het 

aankomstland en daar thuisgevoelens opbouwen. In mijn studie wil ik kijken welke factoren de 

                                                 
1 De beste vertaling voor gevoelens van home en belonging in het Nederlands is het woord thuisgevoelens. Zoals 
we in hoofdstuk zes zullen zien is dit niet een hele goede vertaling, omdat home en belonging eigenlijk twee 
verschillende termen zijn. Soms zal ik het voor het gemak toch over thuisgevoelens hebben.  



 5 

context vormen bij de Kashmiri’s in Nepal en hoe deze context van invloed is geweest op de 

ontwikkeling van gevoelens van home en belonging en de identiteitsconstructie. In de 

identiteitsconstructie zal ik mij om twee redenen beperken tot de nationale, etnische en religieuze 

identiteit. Ten eerste vormen de nationale, etnische en religieuze identiteit volgens Gerd Baumann 

(1999) een driehoeksverband die centraal staat in de multiculturele samenleving en ten tweede werd 

het belang van deze identificaties binnen de multiculturele samenleving tijdens mijn onderzoek 

bevestigd. Voor de Kashmiri’s in Nepal waren hun nationale, etnische en religieuze identiteit de 

belangrijkste identificaties waarmee ze zichzelf als groep onderscheidden van andere etnische en 

religieuze groepen in Nepal. De manier waarop de Kashmiri’s hun identiteit en thuisgevoelens 

construeren en de factoren die daar een rol in gespeeld hebben zijn interessant omdat deze factoren ons 

inzicht bieden op de vraag waarom migrantengroepen zich op een bepaalde manier positioneren 

binnen een samenleving. Voordat we naar deze factoren gaan kijken is het echter van belang om te 

kijken welke verschillende posities migranten in kunnen nemen in een samenleving.  

Binnen de migratiestudies is al geprobeerd om de manier waarop migranten zich in het 

aankomstland positioneren te beschrijven, maar deze bleken weinig bruikbaar in mijn studie. In oudere 

migrantenstudies was het assimilatiemodel dominant, dat ervan uit gaat dat migranten uiteindelijk 

vanzelf aan het aankomstland zouden assimileren. Het was een model dat niet altijd overeen kwam 

met de praktijk, want migranten assimileerden niet altijd maar behielden vaak hun ‘eigen cultuur’. Zo 

kwam er in de migratiestudies aandacht voor het multiculturele model vanuit de ideologie dat 

migranten het recht hadden om hun eigen cultuur te behouden (Kymlicka 1995 & Charles Taylor 1994 

in Benhabib 2002). De laatste jaren is volgens sommige sociale wetenschappers ook het multiculturele 

model niet meer relevant. Volgens hen is er nu eerder sprake van een transnationaal model, waarbij 

migranten relaties onderhouden tussen het herkomstland en aankomstland (Schiller& Basch & Blanc 

1994,1995; Vertovec 1999, 2001, 2001b; Portes 1999; Levitt 2001; Faist 1999, 2000; Lewellen 2002; 

Castles & Miller 2003). In de literatuur wordt vaak een scherp onderscheid gemaakt tussen 

bovengenoemde modellen, maar uit mijn onderzoek is gebleken dat deze modellen elkaar niet uit 

hoeven te sluiten en dat ze in de praktijk door elkaar lopen of naast elkaar bestaan. Deze dynamische 

realiteit zou men kunnen vergelijken met wat Gerd Baumann (1999) dual discursive competence 

noemt. Wat hij daarmee wil zeggen is dat er verschillende vertogen bestaan die in de praktijk naast 

elkaar en door elkaar heen gebruikt worden. Er is daarom eerder sprake van een continuüm waarin 

migranten aan het ene eind zich volledig identificeren met het aankomstland en hier gevoelens van 

home en belonging in heeft opgebouwd, en het andere eind waar migranten zich niet kunnen of willen 

identificeren met het aankomstland. 

Dit continuüm weerspiegelt de grote verschillen in de manier waarop migrantengroepen zich 

identificeren met het aankomstland en daar gevoelens van home en belonging in opbouwen. Vanuit dit 

continuüm zou men een classificatie kunnen maken met vier hoofdbenaderingen. Ik ben me ervan 

bewust dat het indelen in benaderingen weer afbreuk doet aan de dynamische realiteit, maar om 
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analytische uitspraken te doen is enig classificerend model vereist. Vanuit mijn onderzoek zijn deze 

benaderingen beter toe te passen dan het strakke onderscheid tussen het assimilatie, multiculturele en 

transnationale model. Dat wil niet zeggen dat bepaalde kenmerken van deze modellen niet relevant 

zouden zijn binnen de migratiestudies. De modellen bezitten ook voor mijn studie waardevolle 

kenmerken en daarom zult u als lezer ook bepaalde aspecten van deze modellen terugzien binnen de 

benoemde benaderingen uit het continuüm. De eerste benadering is bijvoorbeeld zelfs vernoemd naar 

het eerste model, namelijk de assimilatiebenadering. In deze benadering zien we dat migranten zich 

volledig identificeren met het aankomstland en dat zij hier ook gevoelens van home en belonging in 

hebben opgebouwd. De tweede benadering is de hybriditeitsbenadering of flexibele benadering. 

Migranten kunnen een hybride identiteit ontwikkelen met elementen uit zowel het herkomstland als 

het aankomstland. Een van de mogelijke voortvloeisels hiervan is het koppeltekenidentiteit. Ghorashi 

(2003) beschrijft bijvoorbeeld hoe Iraanse vrouwen zich identificeren als Iraans-Amerikaans. Een 

ander voorbeeld wordt gevormd door mensen met duaal burgerschap en een dubbel paspoort die zich 

zowel op het aankomstland als het herkomstland richten. Mensen kunnen hierbij flexibel zijn in hun 

identificatie en thuisgevoel. Een ander goed voorbeeld is het flexibel burgerschap, zoals beschreven 

door Ong (2002). Met flexibel burgerschap bedoelt Ong (2002) dat migranten strategisch gebruik 

maken van verschillende regimes van de natie-staat. In deze benadering zien we zowel elementen uit 

het multiculturele model terug en uit het transnationale model. Migranten kunnen zich deels met het 

aankomstland identificeren en tegelijkertijd ook met het herkomstland. De derde benadering is de 

diasporabenadering, waarin zowel identiteit en thuisgevoel gebaseerd zijn op het herkomstland. Vaak 

is er ook sprake van een myth of return, die volgens Ghorashi (2003) vaak gebaseerd is op 

nostalgische herinneringen van het land uit het verleden dat in het heden niet meer bestaat. Deze derde 

benadering moet trouwens niet verward worden met wat Ghorashi (2003) de diasporic identiteit noemt. 

Zij maakt in haar boek een onderscheid tussen exelic identiteit die sterk gericht is op de plek van het 

herkomstland en het verleden, en de diasporic identiteit, die juist gericht is op een transnationaal thuis 

in het hier en nu zonder verbinding met een plaats. In mijn benadering laat ik mij juist inspireren door 

het concept diaspora van Cohen (1999) en het verlangen van ‘een diaspora’ naar een thuisland, wat ik 

in hoofdstuk zes verder zal uitleggen. In deze benadering zien we ook waarom de modellen niet 

voldoen, omdat er nauwelijks kenmerken terugkomen van het assimilatiemodel, multiculturele model 

of transnationale model. Ook in de volgende benadering komen er weinig kenmerken terug van de 

genoemde modellen. De vierde benadering is de ontheemde benadering en valt eigenlijk buiten het 

continuüm. Migranten komen terecht in een natie-staat die claimt dat migranten geen onderdeel 

vormen van hun unieke geschiedenis en cultuur waardoor een thuis vinden in het aankomstland 

moeilijk is. Hierdoor kunnen migranten zich nergens meer thuis voelen, omdat ze zich door hun 

migratiegeschiedenis ook niet meer thuis voelen in hun herkomstland (Basch & Schiller & Blanc 1994: 

242). Migratie en de daaruit voortvloeiende transnationale relaties kunnen een ontheemde werking 

hebben, omdat het niet duidelijk is waar migranten thuis horen. 
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Nu we een classificatiemodel hebben om de verschillende manieren waarop migranten zich 

positioneren binnen een samenleving analytisch te kunnen benoemen, wil ik terug naar de vraag welke 

factoren een rol spelen in de context die bepalend is of migranten zich wel, niet of gedeeltelijk thuis 

voelen in het aankomstland en daar gevoelens van home en belonging opgebouwd hebben. Zoals ik 

eerder al opmerkte is deze context een complex geheel van factoren. Ook bij de Kashmiri’s in Nepal 

bestaat de context uit verschillende factoren die met elkaar in relatie staan en elkaar beïnvloeden. In 

mijn studie wil ik deze factoren verdelen in twee groepen. De eerste groep omvat factoren op 

macroniveau en gelden in principe voor alle migrantengroepen. De tweede groep omvat factoren op 

meso- en microniveau en is specifiek voor de Kashmiri’s in Nepal. Op deze tweede groep zal ik later 

nog terugkomen, maar eerst wil ik kijken naar de factoren op macroniveau. Op macroniveau wordt de 

context gevormd door de (post)moderne condities en deze factoren spelen dan ook een belangrijke rol 

in de vraag hoe identiteit en thuisgevoelens van migranten gevormd worden onder de (post)moderne 

condities waarin migranten nog steeds zijn ingebed in de national order of things. De afgelopen 

decennia is er veel onderzoek verricht naar mondialisering, migratie en identiteit en de nieuwe 

invulling die deze hebben gekregen onder de condities van de (post)moderniteit. Mondialisering en de 

toegenomen stromen van mensen, ideeën, goederen en informatie over de wereld hebben ervoor 

gezorgd dat migratie een ander karakter heeft gekregen, omdat migranten steeds sterkere 

transnationale relaties onderhouden tussen het aankomstland en het herkomstland (Basch & Blanc & 

schiller 1994, 1995; Vertovec 1999, 2001, 2001b; Portes 1999; Levitt 2001; Faist 1999, 2000; 

Lewellen 2002; Castles & Miller 2003). Mondialisering biedt migranten nieuwe identiteitsbronnen aan 

en creëert een nieuwe invulling aan het idee van thuis. Terwijl mondialisering een daadwerkelijk 

mondiaal proces is geworden, blijft transnationalisme echter ingebed in de natie-staat (Ley 2004; 

Waldinger & Fitzgerald 2004). Ondanks de hachelijke positie van de natie-staat in het tijdperk van 

mondialisering, waarin de soevereiniteit en culturele homogeniteit eroderen, blijft deze een belangrijke 

rol spelen. Het leven van migranten wordt nog steeds gedomineerd door de regels en wetgeving van de 

natie-staat waar ze vandaan komen en waar ze in arriveren. De toegenomen mobiliteit wordt kortom 

beperkt door wat Malkki (1995) de national order of things noemt. Oftewel een structuur van 

begrensde natiestaten die gepaard gaat met wet en regelgeving over wie wel of niet toegelaten worden. 

De tweede groep factoren betreft factoren die op meso- en microniveau vorm geven aan de 

context waaronder de Kashmiri’s in Nepal hun identiteit construeren en gevoelens van home en 

belonging ontwikkelen. Uit mijn onderzoek zijn binnen deze groep drie factoren, op zowel 

mesoniveau als microniveau, naar boven gekomen, die erg belangrijk zijn gebleken. Op microniveau 

zijn dit de migratiemotieven en de plek waar de familie en andere significant others zich bevinden. Op 

mesoniveau zijn dit de uitsluitingsmechanismen in het aankomstland. Terwijl er nog weinig onderzoek 

gedaan is naar de invloed van de migratiemotieven en familie op de identiteitsconstructie en 

thuisgevoelens onder migranten, is er al wel veelvuldig onderzoek gedaan naar de invloed van 

uitsluitingsmechanismen. Antropologen als Wimmer (2002) en Ghorashi (2003) hebben de relatie 
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tussen de positie van migranten en uitsluitingsmechanismen in de natie-staat van aankomst al 

bestudeerd en hebben in hun onderzoek interessante constateringen gemaakt, die ook voor mijn studie 

relevant zijn. Volgens Wimmer (2002) is uitsluiting inherent aan de moderne natie-staat. De natie-staat 

is gebaseerd op het idee dat de natie, met een gedeelde homogene cultuur, samenvalt met de staat. 

Migratie maakt echter veel natiestaten multicultureel en daarmee ondermijnt dit het idee van de natie-

staat die bestaat uit een culturele homogene natie. Migranten worden daarom vaak wantrouwend 

bekeken in het aankomstland en worden vaak geacht te assimileren aan de nationale cultuur. Ghorashi 

(2003) toont vervolgens in haar onderzoek onder Iraanse vrouwen in Nederland aan dat informele 

uitsluiting als discriminatie en stereotypering ervoor kan zorgen dat migranten geen thuisgevoelens 

kunnen ontwikkelen in het aankomstland. Terwijl Ghorashi in haar onderzoek vooral keek naar 

informele uitsluiting, benadrukken andere sociale wetenschappers het belang van formele uitsluiting 

voor het niet kunnen opbouwen van gevoelens van home en belonging in een samenleving. Actief 

burgerschap en actieve politieke participatie zijn essentieel om zich onderdeel te voelen van de 

samenleving waar men in woont (Benhabib 2002; Kastoryano 2002; Soysal 2002; Tully 2002; Faist 

1999). Benhabib (2002) baseert zich hierbij op de Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas, die 

ervan uitgaat dat men als burger deel moet kunnen nemen aan de besluitvorming. Het gaat hierbij dus 

om actieve politieke participatie in brede zin waarbij mensen kunnen participeren in de besluitvorming 

over hun leven.  

Uit mijn bevindingen is echter gebleken dat er niet altijd een duidelijk causaal verband te 

leggen is tussen formele en informele uitsluiting, en de invloed op het niet op kunnen bouwen van 

gevoelens van home en belonging. Beide benaderingen gaan er van uit dat de migrant in principe wil 

integreren in de samenleving en daar gevoelens van home en belonging opbouwen. Laten we eerst 

kijken naar het begrip formele insluiting en de nadruk op actief burgerschap. In een samenleving heeft 

lang niet iedereen de interesse om politiek actief te zijn, maar voelen zich als passief burger wel thuis. 

Bij migranten leidt actief burgerschap tevens niet automatisch tot gevoelens van home en belonging. 

Als we bijvoorbeeld kijken naar het onderzoek van Magat (1999) voelen Israëli’s zich niet thuis in de 

VS ondanks dat ze wel een Amerikaans paspoort hebben en actief deelnemen aan de maatschappij. 

Informele uitsluiting lijkt dus een grotere rol te spelen, maar ook hier is niet zo makkelijk een causale 

relatie tussen te leggen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat de Kashmiri’s in Nepal hun migratie als 

een tijdelijk fenomeen zien en een onduidelijk toekomstperspectief hebben, waardoor zij nauwelijks 

energie steken in het integreren in de Nepalese samenleving of het verkrijgen van het Nepalese 

burgerschap. Doordat zij nauwelijks assimileren en deelnemen in de samenleving kan informele 

uitsluiting, zoals discriminatie en stereotypering, ontstaan of versterkt worden. Deze uitsluiting kan het 

gebrek aan gevoelens van home en belonging vervolgens in stand houden waardoor de Kashmiri’s zich 

blijven isoleren van de samenleving. Er is dus niet altijd sprake van een causaal verband, maar er kan 

een vicieuze cirkel ontstaan die, als die eenmaal ontstaan is, moeilijk te doorbreken is.  
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Gedurende drie en een halve maand heb ik onderzoek verricht naar de Kashmiri’s in Kathmandu, 

Nepal. Toen ik in augustus 2007 in Nepal was, was ik me al aan het oriënteren op een interessant 

onderwerp voor mijn masterthesis. Op dat moment staakten de vuilophalers en terwijl ik een foto 

maakte van de enorme puinhoop die zich aan het verzamelen was op de weg, kwam ik in gesprek met 

Saleem. Hij hoopte dat ik journalist was en deze situatie aan zou kaarten, zodat de vuilberg voor zijn 

winkel weer weggehaald zou worden. Het gesprek dat daarop volgde over zijn migratie uit Kashmir en 

zijn leven in Nepal heeft mij het idee gegeven voor dit onderzoek. Saleem is uiteindelijk mijn 

sleutelinformant geworden en via de sneeuwbalmethode had ik al snel veel contacten met andere 

Kashmiri’s. De meest gebruikte onderzoeksmethoden waren informele gesprekken en participerende 

observatie in de winkels waar de Kashmiri’s werkten. Tevens ben ik een aantal keer mee geweest naar 

de moskee op vrijdag. Met twintig informanten heb ik meerdere interviewrondes gehouden waarin ik 

aan de hand van topiclijsten open interviews heb afgenomen. De eerste interviewronde was vooral 

gericht op de migratiemotieven en ervaringen in Nepal, de tweede interviewronde was vooral gericht 

op religieuze en etnische identiteit en de derde interviewronde op transnationale relaties en gevoelens 

van home en belonging. Later heb ik nog een interviewronde toegevoegd over familie. Ik heb bij 

elkaar 43 interviews gehouden. De open interviews wekte echter wantrouwen op onder mijn 

informanten en zij werden zenuwachtig. Ik kreeg daarom vaak erg korte antwoorden terwijl mijn 

informanten na het interview voluit gingen praten. Het feit dat ik aantekeningen bleef maken had daar 

gelukkig geen invloed op en ik ben daarom later steeds meer over gegaan op informele gesprekken. 

Het aantal informanten waar ik uiteindelijk diepgaand mee gesproken heb ligt daarom rond de dertig. 

Naast de Kashmiri’s heb ik ook gesproken met Nepalese winkeleigenaars, winkeleigenaars uit India en  

Nepalese moslims van moslimorganisaties. Tevens heb ik twee expertinterviews gehouden met 

antropoloog Dilli Ram Dahal en socioloog Krishna Bhattachan aan de Tribhuvan Universiteit te 

Kirtipur. Ik heb geprobeerd om met Kashmiri’s van verschillende leeftijden en familiesituaties te 

spreken. Er zijn echter voornamelijk jonge mannen gemigreerd tussen de twintig en dertig jaar. Ik heb 

met twee informanten gesproken die ouder dan dertig waren. Er zijn geen vrouwen gemigreerd en heb 

om deze reden dus geen vrouwen kunnen interviewen. De meeste migranten zijn ongetrouwd en 

gehuwde migranten waren een uitzondering die moeilijk te vinden waren. Mijn onderzoeksgroep bleek 

kortom een redelijke homogene groep te zijn van jonge ongetrouwde mannen. Omdat uit de interviews 

naar voren kwam dat familie een grote rol speelde in hun leven wilde ik graag weten welke invloed het 

huwelijk had op hun situatie. Daarom dat ik ook een informant gesproken heb die wel getrouwd was 

en kinderen had. 

Vanuit mijn veldwerk heb ik veel informatie weten te verzamelen over de context waaronder 

de Kashmiri’s hun identiteit construeren en thuisgevoelens ontwikkelen. Om deze gegevens in een 

logische opbouw te representeren, wil ik in de eerste drie hoofdstukken de context en de factoren die 

hier een rol in hebben gespeeld voor de Kashmiri’s in Nepal beschrijven. De context wordt voor de 

Kashmiri’s in Nepal bepaald door twee belangrijke factoren, namelijk de (post)moderne condities 
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waarin zij ingebed zijn in de national order of things, waar ik in de inleiding van hoofdstuk vijf op in 

zal gaan en door een vicieuze cirkel waarin de Kashmiri’s weinig tijd en moeite investeren om te 

integreren in de Nepalese maatschappij, wat versterkt wordt door de aanwezige 

uitsluitingsmechanismen in Nepal. Binnen deze vicieuze cirkel zijn er drie factoren naar boven 

gekomen, namelijk de migratiemotieven, familie en andere significant others en de aanwezige 

uitsluitingsmechanismen in Nepal, die centraal zullen staan in de eerste drie hoofdstukken. De laatste 

twee hoofdstukken kijken vooral naar de vraag hoe de Kashmiri’s in Nepal hun gevoelens van home 

en belonging hebben opgebouwd en hun identiteit hebben geconstrueerd onder deze context.  

Nu ik een globale opbouw beschreven heb, zal ik hieronder beschrijven hoe dit per hoofdstuk 

eruit zal komen te zien. In hoofdstuk twee zal ik ingaan op de migratiemotieven en de daaruit 

voortvloeiende manier waarop zij hun leven in Nepal inrichten. In dit meer beschrijvende hoofdstuk 

wordt ook een schets gegeven van de Kashmiri gemeenschap in Nepal en hun dagelijkse leefomgeving 

om zo een introductie van mijn informantengroep te geven. In het derde hoofdstuk zal ik de grote rol 

die familie speelt in hun leven en de daaruit voortvloeiende transnationale relaties met Kashmir 

beschrijven. Deze eerste twee beschrijvende hoofdstukken gaan vooral in op de factoren op 

microniveau en de vraag waarom de Kashmiri’s weinig tijd en moeite steken in het integreren in de 

Nepalese samenleving. Het vierde hoofdstuk zal ingaan op de factoren die op meso niveau een rol 

spelen in het in stand houden van deze ontbrekende behoefte om te integreren in Nepal. Hoofdstuk 

vier richt zich dan ook vooral op de context van Nepal, waarin de Kashmiri immigranten terecht 

gekomen zijn. Nepal heeft wat dat betreft een unieke manier waarop zij als natie-staat met culturele 

diversiteit en immigranten omgaat. Ondanks de grote ruimte voor culturele diversiteit krijgen 

immigranten wel degelijk te maken met bepaalde uitsluitingsmechanismen. Hoofdstuk vier is tevens 

een schakelhoofdstuk naar de laatste twee hoofdstukken waarin ik in zal gaan op de 

identiteitsconstructie en de gevoelens van home en belonging. In hoofdstuk vier wordt er al een begin 

gemaakt met het analytisch beschouwen van de vraag hoe de multiculturele context van Nepal en de 

positie die de Kashmiri’s in Nepal hebben, van invloed zijn op de identiteitsconstructie en 

thuisgevoelens. De complexe relaties tussen de migratiemotieven, familie en de situatie in het 

aankomstland vormen een onderdeel van de context die specifiek geldt voor de Kashmiri’s in Nepal, 

maar kunnen ook inzicht bieden in de vraag hoe deze factoren onder andere migrantengroepen een rol 

spelen in de identiteitsconstructie en thuisgevoelens. De context wordt echter ook vormgegeven door 

factoren op macroniveau waarin de mobiliteit van migranten plaatsvindt onder de (post)moderne 

condities waarin zij ingebed zijn in de national order of things. In de inleiding van hoofdstuk vijf zal 

ik ingaan op deze (post)moderne condities en de national order of things, zodat er samen met de eerste 

drie hoofdstukken een beeld gegeven is van de belangrijkste factoren die de context vormen die 

bepalend is voor de manier waarop de Kashmiri’s in Nepal zich positioneren. Deze positionering en 

hoe de context daar een rol in heeft gespeeld, zal in de laatste twee hoofdstukken centraal staan. Naast 

de rol van de (post)moderne condities zal ik mij in hoofdstuk vijf richten op de identiteitsconstructie 
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van de Kashmiri’s in Nepal en in hoofdstuk zes op de gevoelens van home en belonging. Tevens wil ik 

hoofdstuk zes afsluiten met een beschouwing wat mijn studie bijdraagt aan de antropologie. Mijn 

studie naar hoe de Kashmiri hun identiteit vormgeven en gevoelens van home en belonging opbouwen, 

bleek niet altijd overeen te komen met de gevestigde theorieën. Mijn bevindingen vormen dan ook een 

waardevolle toevoeging aan de theorievorming over de identiteitsconstructie en gevoelens van home 

en belonging onder migranten. Maar voordat ik het over eventuele eindconclusies ga hebben, wil ik 

beginnen bij het begin. Het is tijd om naar het eerste hoofdstuk te gaan en te kijken naar de vraag wie 

de Kashmiri’s zijn, waarom ze naar Nepal gekomen zijn en waarom deze migratiemotieven bijdragen 

aan de ontbrekende behoefte om te integreren in de Nepalese samenleving.   

 



 12 

Hoofdstuk 2: Kashmiri’s in Nepal 

 

2.1 Migratiemotieven: vluchteling, zakenlui of avonturiers 

 

Vanuit de drukke winkelstraat in de toeristenwijk Thamel in Kathmandu, kom ik een klein winkeltje in. 

Het winkeltje hangt vol met tapijten, sjaals en andere souvenirs uit Kashmir. Aan de rechterwand staan 

handgemaakte doosjes, eendjes, eierdopjes en fotolijstjes van papier maché netjes opgestapeld. Ze zijn 

allemaal beschilderd met een typisch patroon uit Kashmir. Aan de linkerwand hangen tapijten en 

sjaals. De veelheid aan kleuren maakt een gezellige en vrolijke sfeer in de winkel. Als ik binnen kom 

herkent Saleem mij gelijk. Vorig jaar kwam ik in zijn winkel om een sjaal te kopen en we hadden toen 

een lang gesprek over zijn ervaringen als Kashmiri in Nepal. Als ik hem uitleg dat dit gesprek de 

aanleiding is geweest voor mij om mijn masterthesis over de immigranten uit Kashmir in Nepal te 

schrijven, voelt hij zich vereerd. Hij biedt gelijk aan mij te willen helpen bij mijn onderzoek, maar 

eerst wil hij wat recht zetten. De Kashmiri’s zijn geen migranten en al helemaal geen vluchtelingen 

zoals sommigen nog wel eens denken. 2 De Kashmiri’s in Nepal zijn zakenlui en komen hier puur om 

geld te verdienen. Zodra de situatie beter wordt in Kashmir gaan ze weer terug.   

Saleem was niet de enige informant die benadrukte dat de reden om naar Nepal te vertrekken 

puur economisch was. Keer op keer werd mij verteld dat de Kashmiri’s zichzelf niet als migrant of 

vluchteling zagen, maar als zakenlui. Het woord migrant riep bij de Kashmiri’s de associatie op van 

iemand die naar Nepal komt met de intentie om zich voorgoed in Nepal te vestigen en daar zijn hele 

leven op te bouwen. Daar horen de Kashmiri’s niet bij, want zij zijn hier alleen maar om geld te 

verdienen. De Kashmiri’s zelf zagen hun ‘migratie’ dus vooral vanuit een economisch perspectief. 

Migratie is echter zelden een simpele individuele actie waarin personen besluiten te migreren op zoek 

naar een beter leven, maar er zit een complex van factoren en interacties achter (Castles & Miller 

2003). Een snelle blik op de neoklassieke economische migratietheorieën laat gelijk zien dat een puur 

economisch perspectief de migratie onder de Kashmiri immigranten nauwelijks verklaart. Hoewel er 

zeker economische motieven waren, is er veel meer aan de hand. Deze klassieke economische 

migratietheorieën gaan uit van pushfactoren, die personen als het ware dwingen ergens anders heen te 

gaan, en pullfactoren, die personen aantrekken naar een bepaald gebied. Volgens Borjas (1990 in 

Castles & Miller 2003) is het bestaan van economische ongelijkheid genoeg om migratiestromen te 

genereren. Als we kijken naar de pullfactoren is Nepal echter een zeer eigenaardige keuze, aangezien 

Nepal een van de armste landen in Azië is. Ook als we kijken naar de pushfactoren hebben hier zeker 

niet alleen economische factoren een rol gespeeld. Tijdens informele gesprekken met mijn 

                                                 
2 Hoewel mijn onderzoeksgroep zichzelf niet als migrant zagen, zal ik de term migrant toch gebruiken, omdat er 
analytisch gezien wel sprake is van migratie en er nog geen geschikte alternatieve term is voor het fenomeen 
waarbij mensen zich verplaatsen, maar zichzelf niet als migrant beschouwen.   
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informanten kwam naar voren dat het conflict in Kashmir wel degelijk een belangrijke reden is 

geweest om Kashmir te verlaten.  

   Kashmir is in India een van de weinige deelstaten met een moslimmeerderheid en is sinds de 

scheiding van het islamitische Pakistan en het hindoeïstische India in 1947 een gebied dat door zowel 

India als Pakistan opgeëist word, ondanks dat Kashmir destijds zelf voor India gekozen heeft. De 

scheiding van Brits India in een islamitisch deel en een hindoeïstisch deel had als uitgangspunt dat 

hindoes en moslims niet alleen twee verschillende religies zijn, maar ook twee verschillende naties 

(Varshney 1991). Dit leidde tot een conflict tussen Pakistan, die het Indiase gedeelte van Kashmir 

opeist op basis van de moslimmeerderheid, en India die het gebied niet uit handen wil geven. In het 

begin was er vooral sprake van een strijd tussen India en Pakistan waarin er nauwelijks werd gekeken 

naar wat de Kashmiri’s zelf wilden, maar sinds de jaren negentig is het conflict opnieuw 

aangewakkerd door bewegingen in de Kashmiri diaspora en in Kashmir zelf, die vinden dat Kashmir 

een autonome natie-staat moet worden. Dit gaat samen met een bewustzijn dat de mensen uit Kashmir 

een eigen unieke Kashmiriyat identiteit hebben, die in principe zowel hindoes als moslims omvat, 

maar waarin de islam een grote rol speelt (Chandoke 2005; Ganguly & Bajpai 1994; Varshney 1991; 

Madan 1998: Kohli 1997; Ellis & Khan 2002; Sökefeld 2006). Tijdens gesprekken over het conflict 

werd duidelijk dat het conflict in de jaren negentig een belangrijke reden is geweest om Kashmir te 

verlaten. Hlal is al tien jaar in Nepal en is de trotse eigenaar van twee winkels. Hij vertelt mij hoe 

ouders vaak probeerden hun zoons in veiligheid te brengen door ze voor werk en studie naar het 

buitenland te sturen: 

 

“From 1990 till 2000 the situation was very bad for young men. Most parents, who could, tried to 

send their young sons out of the country. There were a lot of bomb blasts, violence and the Indian 

army would arrest young men. They were accusing them of being terrorists. Young men felt very 

insecure, so parents tried to send them outside of Kashmir for jobs and education when they had the 

possibilities.” 

 

Hoewel de meeste informanten zelf niet zijn opgepakt door de Indiase politie hebben sommige 

vervelende ervaringen gehad, die nog steeds bepalend zijn voor de beeldvorming van Kashmiri’s over 

India. Raj en Ahmed, goede vrienden van elkaar, zijn beiden al meer dan tien jaar in Nepal en hebben 

meerdere winkels in Thamel. Terwijl ik thee aan het drinken ben in de winkel van Raj komt Ahmed 

met een andere vriend binnen. Ahmed met wie ik al eerder een interview gehad heb, ziet mij zitten en 

zegt dat ik dit echt op moet schrijven. Hij wordt er moe van dat moslims altijd maar terroristen 

genoemd worden, maar misschien dat ik nu begrijp waarom sommige moslims tot geweld over gaan. 

Hij trekt het T-shirt van zijn vriend omhoog en laat een behoorlijk aantal littekens op zijn buik en rug 

zien. Ook op zijn benen laat hij een paar flinke littekens zien. De vriend van Ahmed legt uit dat hij 

gearresteerd was door het Indiase leger en zes maanden vast gezeten heeft in een 
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ondervragingscentrum. Daar is hij gemarteld en uiteindelijk had de politie hem bewusteloos ergens 

langs de kant van de weg gegooid. Ahmed legt uit dat de politie waarschijnlijk dacht dat zijn vriend 

dood was, omdat ze vaker mensen die ze gearresteerd hadden dood aan de kant van de weg neerlegden 

om later te claimen dat ze overleden waren in vuurgevechten met het leger. De ouders van Ahmeds 

vriend brachten hem naar het ziekenhuis waar de dokters het al op hadden gegeven, maar zijn ouders 

baden tot god en hij knapte weer op. Ahmed vertelt dat hij ook opgepakt was, maar hij ging gelukkig 

naar de gevangenis. Daar werd volgens hem minder gemarteld, maar de politie had hem alsnog de hele 

nacht onderste boven gehangen en ondervraagd. Gelukkig kende zijn vader mensen in de regering en 

werd hij daarom al snel weer vrijgelaten.  

Ahmed legt uit dat het tien jaar geleden erg gevaarlijk was in Kashmir. De politie arresteerde 

veel onschuldige mannen en veel daarvan zijn nog steeds vermist. Voor 1990 waren er misschien zes 

of zeven Kashmiri’s een winkel begonnen in Kathmandu, maar in de jaren negentig zijn er veel 

Kashmiri’s naar Nepal gegaan, omdat ze bang waren voor het Indiase leger. Volgens Ahmed zijn veel 

mensen, die opgepakt geweest zijn, daarna ‘terrorist’ geworden, maar gelukkig zijn vriend niet. Uit 

andere interviews en gesprekken blijkt deze angst ook bij ouders een rol gespeeld te hebben. Zo vertelt 

Shafi, sinds zestien jaar winkelassistent in Kathmandu, dat zijn ouders bang waren dat hij terrorist zou 

worden:  

 

“I was in tenth class and the young people became terrorists. The situation got worse and the Indian 

army was killing young people, just because they wanted freedom. In the nineties almost everybody 

was involved in the militancy. All my friends were involved. I was also involved for four years. I was a 

kid at that time and didn’t know the causes. At that time I was thinking to go shahid. 3 I never used a 

gun, I was just demonstrating. Still I saw so many rubbish things. People went corrupt with the Indian 

army and were betraying their own people. All the good people left at that time. So my parents send 

me outside of Kashmir for the time being so that I was not tempted to become a real terrorist. But now 

the situation in Kashmir is better and I just come to earn money.”   

  

Vaak bleek familie de doorslaggevende factor geweest te zijn in de reden om Kashmir te verlaten. Uit 

zowel het verhaal van Hlal als Shafi en ook van andere informanten, blijkt dat ouders hun zoons 

stimuleerden om Kashmir te verlaten vanwege het geweld, de angst dat hun zoons gearresteerd zouden 

worden en te actief werden in de vrijheidsbeweging. Ook werd genoemd dat zij als zoon de plicht 

hadden hun familie financieel te onderhouden. Vaak waren hun families werkzaam geweest in de 

toeristenindustrie, die nu door het conflict volledig was ingestort. De familiedruk om aan de financiële 

verplichtingen te voldoen en de ontbrekende mogelijkheden in Kashmir zorgden ervoor dat veel jonge 

                                                 
3 martelaarsdood 
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mannen Kashmir noodgedwongen moesten verlaten. We zien hier dus een push factor die niet louter 

economisch ingegeven is.  

Nu het de laatste jaren relatief rustig is in Kashmir, is het conflict niet meer de directe 

aanleiding om Kashmir te verlaten. 4 Voor de Kashmiri’s die Kashmir de afgelopen drie, vier jaar 

hebben verlaten, speelt vooral het gebrek aan werkgelegenheid, dat natuurlijk wel een indirect gevolg 

is van het conflict, en de drang naar avontuur een grote rol. Voor ouders blijft het een aantrekkelijke 

optie om hun zoons naar Nepal te sturen om daar werkervaring op te doen in de winkel van een 

familielid. Dit zou een opstapje kunnen zijn naar Amerika en West Europa waar ook Kashmiri’s zijn, 

die daar zaken doen in de verkoop van de Kashmiri souvenirs en misschien een ervaren 

winkelassistent nodig hebben. Nepal is wat dat betreft niet de eerste keuze. De meeste Kashmiri’s 

willen het liefst naar Amerika of West-Europa. Deze bestemmingen zijn echter maar voor een paar 

weg gelegd en Nepal is een makkelijk alternatief. Saleem Ahmad, dertig jaar en al twaalf jaar 

werkzaam in Nepal als winkelassistent vertelt waarom hij precies naar Nepal vertrokken is:  

  

“Nepal was quite a good business destination at that time. As well it was quite near our homeland 

Kashmir and we didn’t need a visa for Nepal. When I got an offer from a friend to work in his shop in 

Nepal my father encouraged me to go there, so I came to Nepal” 

 

Door de open grens tussen India en Nepal was Nepal een gemakkelijke bestemming. We zien dus dat 

ook de pullfactor van Nepal niet alleen economisch ingegeven is. Het feit dat Nepal dichtbij lag, dat er 

veel toeristen naar Nepal kwamen en dat ze door hun Indiase nationaliteit zonder visum in Nepal 

konden verblijven, zorgden ervoor dat Nepal een aantrekkelijke bestemming was voor immigranten uit 

Kashmir. Toch was dit niet de directe reden om naar Nepal te vertrekken. Er lijkt eerder sprake te zijn 

van een kettingmigratie, waarbij winkeleigenaars hun winkelassistenten uit Kashmir haalden. Vaak 

ging dit via familie en de directe aanleiding om naar Nepal te vertrekken was  dat ze via een broer, 

neef of vriend een aanbieding kregen om in hun winkel in Nepal te komen werken.  

De eerste maanden in Nepal is voor veel informanten een moeilijke tijd geweest en het was 

niet ongebruikelijk dat informanten meerdere keren terug keerden naar Kashmir om te proberen daar 

werk te vinden. Familie blijkt ook hier de doorslaggevende factor om uiteindelijk toch weer terug te 

keren naar Nepal. Zo vertelt Moussamil, werkzaam als winkelassistent in Kathmandu en Pokhara, over 

de rol die zijn ouders gespeeld hebben om toch weer terug te keren naar Nepal: 

 

                                                 
4 Tijdens het schrijven van deze scriptie werd het eind juni 2008 opnieuw onrustig in Kashmir. De aanleiding 
was dat er een groot stuk land rondom de, voor hindoes heilige, Amarnath grot gegeven was door de Indiase 
regering aan een hindoeïstische organisatie om faciliteiten voor pelgrims te bouwen. Dit leidde tot massale 
protesten en gewelddadige demonstraties tegenover de Indiase politie. Hoewel de Indiase regering dit besluit 
weer introk leidde dit onder hindoes in Kashmir tot soortgelijke massale protesten tegenover de Indiase politie. 
Tevens waren de rellen over de Amarnath grot voor de Kashmiri’s tegelijkertijd een aanleiding om opnieuw voor 
onafhankelijkheid van India te demonstreren.  
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“From the ten years I spent three years in Kashmir. I went back and tried to do something there, but I 

couldn’t find any jobs. The First time when I arrived in Nepal I got some allergy and went back after 

four months. I wanted to stay in Kashmir, but my mother said I had to go back to Nepal and learn 

things from my cousin. Before I never took orders from my parents, but now I had to. When I’m in 

Kashmir I don’t want to go back. Life in Nepal is boring, just eating and sleeping, going to the shop” 

 

Bovenstaande migratiemotieven spelen bij de Kashmiri’s een grote rol  in hoe zij hun identiteit 

construeren en gevoelens van home en belonging ontwikkelen, omdat ze mede verklaren waarom de 

Kashmiri’s vanaf het begin weinig tijd en moeite investeerden om te integreren in de Nepalese 

samenleving. De rol die het conflict heeft gespeeld in de migratiemotieven zorgt ervoor dat bij de 

Kashmiri migranten de hoop blijft bestaan dat de situatie in Kashmir weer kan verbeteren, zodat ze in 

de toekomst weer terug kunnen keren. De Kashmiri’s zien hun verblijf in Nepal als een tijdelijk 

fenomeen. De Kashmiri’s weten ook nog niet zo goed hoe hun toekomst er precies uitziet, waar ik in 

hoofdstuk drie nog op terug zal komen, maar het idee dat ze ooit terug gaan naar Kashmir is sterk. 

Opvallend is echter dat nu het relatief veilig is in Kashmir er geen sprake is van een massale terugkeer, 

ondanks het feit dat er keer op keer gesproken word over de wens om weer terug te keren naar hun 

thuisland zodra de situatie verbeterd is. In de volgende paragraaf wil ik deze terugkeerwens nader 

bekijken.  

 

2.2 myth of return 

 

Ik heb net wat boodschappen gedaan als ik terugloop naar mijn hotel. Het is warm en vochtig en het is 

te merken dat de regentijd eraan komt. In deze benauwde warmte wordt de drukte van Thamel mij 

soms net iets teveel. Gelukkig kennen de meeste verkopers mij na drie maanden en wordt ik minder 

lastig gevallen met verkooppraatjes. In plaats daarvan word ik altijd vriendelijk begroet of uitgenodigd 

voor een kopje thee. Op weg naar het hotel loop ik langs de winkel van Saleem en Aslam en langs de 

winkel van Aziz. Ook in de kleine winkeltjes is het ondertussen te warm geworden en terwijl Aziz de 

buiten opgehangen sjaals en souvenirs aan het afstoffen is, zitten Saleem, Aslam en Moussafir, van 

een paar winkels verderop, op een krukje voor de winkel met Aziz te praten. Als ze zien dat ik aan 

kom lopen, staat Saleem gelijk op en gebaart dat ik erbij moet komen zitten. Even snel naar mijn hotel 

lopen, zit er ondertussen niet meer in. Ik moet langs diverse winkels van mijn informanten, waar ik 

vervolgens aangehouden wordt met een gesprekje over hoe het met mijn onderzoek gaat of voor een 

kopje thee in hun winkel. Saleem wil inderdaad weten hoe het met mij gaat en hij vindt het jammer dat 

ik alweer bijna naar huis ga. Volgens Moussafir heb ik geluk dat ik naar huis kan, hij kan dit jaar 

helemaal niet naar huis, het is bijna juni en terwijl al zijn vrienden op vakantie gaan naar Kashmir, 

moet hij in Nepal blijven, terwijl er met de regentijd geen toerist te bekennen is. Saleem valt in dat hij 

ook in Nepal blijft in juni en juli, omdat hij net terug is uit Kashmir. Ik vraag aan Moussafir waarom 
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hij dit jaar niet terug gaat. Moussafir beantwoordt dat hij volgend jaar weer terug naar Kashmir wil, 

maar dan voorgoed. Hij wil gaan kijken of hij daar iets kan gaan doen, want hij wil niet meer in Nepal 

blijven. Aziz is nog steeds aan het stoffen, maar vangt het gesprek op en beaamt dat ook hij het liefst 

weer terug wil, maar dat het moeilijk zal zijn om werk te vinden in Kashmir. Aslam zegt dat Nepal 

echter ook niet meer zoveel voorstelt. Er komen bijna geen toeristen meer en de winst gaat steeds meer 

omlaag. Zo kunnen ze, volgens Aziz, net zo goed weer teruggaan naar Kashmir. Aslam probeert me 

nog over te halen om dit jaar in juni met hem mee te gaan naar Kashmir. Hij wil mij zijn familie laten 

zien en volgens hem zou ik er geen spijt van krijgen. Kashmir is namelijk een paradijs op aarde. 

Aslam zegt dat ik even moet wachten en dat hij zo terugkomt, hij rent vervolgens zijn winkel in en 

komt even later terug met een reistijdschrift over Kashmir. Het is het tijdschrift, dat ik al diverse keren 

eerder gezien heb toen Aslam het aan geïnteresseerde toeristen liet zien in zijn winkel. Iedere toerist 

krijgt hetzelfde verhaal te horen van zowel Saleem als Aslam, namelijk dat Kashmir een paradijs op 

aarde is. Europa heeft Zwitserland en Azië heeft Kashmir. Aslam hoopt dat er in de toekomst weer 

veel toeristen komen naar Kashmir, zodat ook zij terug kunnen keren naar Kashmir om daar hun 

souvenirs te verkopen.  

Net als Moussafir, Aziz, Saleem en Aslam hebben de andere Kashmiri’s in Nepal de wens om 

ooit terug te keren naar Kashmir. Dit vertoog over een gewenste terugkeer wordt in de literatuur over 

migrantenstudies ook wel aangeduid met the myth of return. De terugkeer is als het ware een mythe, 

omdat de migranten, ondanks hun verlangens terug te gaan, toch blijven in het land van aankomst. 

Migranten houden deze mythe echter zelf in stand en gebruiken het soms als alibi om geen thuis te 

verwerven in het aankomstland, ze gaan immers toch weer terug. Volgens Ghorasi (2003) berust dit 

verlangen om terug te keren op nostalgische herinneringen uit het verleden naar een thuis dat in het 

heden niet meer bestaat. Voor de Kashmiri’s in Nepal berust the myth of return echter niet alleen op 

nostalgische herinneringen naar een thuis uit het verleden. Nu het weer relatief veilig is in Kashmir 

bezoeken de Kashmiri’s minstens een keer per jaar hun thuisland. Vooral juni en juli zijn populaire 

maanden om op vakantie te gaan naar hun familie in Kashmir. Op dat moment is de monsoen in Nepal 

in volle gang en zijn er weinig toeristen, terwijl het weer in Kashmir dan juist heel mooi is. Hun 

verlangen om terug te keren is dus niet gebaseerd op nostalgische herinneringen, maar ideeën over 

Kashmir, die ze in het hier en nu opdoen. Wel is er sprake van een idealisatie van Kashmir ten 

opzichte van Nepal. Zo zien we ook in de beschrijving van Kashmir die Rafiq, alweer tien jaar 

werkzaam als winkeleigenaar van twee winkels in Nepal:  

 

“ If I can do business in Kashmir I will never return. I’m staying in Nepal for ten years, but it feels like 

fifty years. God knows better, but I think I will go back soon. One thing is the same for all the 

Kashmiri’s. If they get a chance to do business in Kashmir they will return. Kashmir is better than 

Nepal. There’s space, good roads, neat and clean. I say Kashmir is a paradise on earth. There is one 
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Persian poet Shah Mohammed Iqbal. He was a great poet in Pakistan and he wrote that if there’s a 

paradise on earth it’s in Kashmir”. 

 

 Rafiq beschrijft hier duidelijk een geïdealiseerd beeld ten opzichte van Nepal. Ook andere Kashmiri’s 

in Nepal vergeleken Kashmir op deze manier met Nepal. Terwijl Nepal arm, vies en stoffig is met 

tekorten aan petroleum, elektriciteit en water, is Kashmir schoon, rijk en zijn er nooit tekorten.  

 Een belangrijke vraag bij de myth of return is hoe realistisch een daadwerkelijke terugkeer is 

en of er een mogelijkheid bestaat dat migranten de myth of return voorbij gaan door wel terug te keren. 

Voor de Kashmiri’s in Nepal lijkt een terugkeer voorlopig nog steeds een mythe. Het conflict in 

Kashmir is zijn hoogtepunt voorbij en het is er nu relatief veilig, maar een massale terugkeer naar 

Kashmir blijft uit. Het gebrek aan werkgelegenheid houdt de Kashmiri’s in Nepal. De meeste 

Kashmiri immigranten hebben niet de mogelijkheid gehad om te studeren en zijn rond hun zestiende, 

toen ze net hun middelbare school afgerond hadden, naar Nepal vertrokken. De enige werkervaring die 

ze hebben is als winkelassistent of winkeleigenaar. Aangezien er in Kashmir nog steeds te weinig 

toeristen komen, is het geen optie een winkel in Kashmir te beginnen en door hun lage opleiding is het 

vinden van alternatief werk zeer moeilijk. Een definitieve terugkeer naar Kashmir lijkt alleen 

voorbehouden te zijn aan succesvolle Kashmiri’s die winkeleigenaar zijn en veel winst behalen, 

waardoor zij de tijd en het geld hebben om na hun huwelijk hun tijd in Kashmir door te brengen, 

terwijl ze het werk uit handen geven aan Kashmiri winkelassistenten in Nepal. Zoals ik nog in 

hoofdstuk drie zal bespreken zien veel Kashmiri’s het huwelijk als een breekpunt in hun leven, die hun 

meer duidelijkheid zal verschaffen over hun toekomst. Door de jonge leeftijd waarop de Kashmiri’s 

gemigreerd zijn, zijn de meeste nog steeds ongehuwd, maar ondertussen in de huwbare leeftijd. Het is 

daarom vanuit mijn onderzoek nog onduidelijk of het huwelijk inderdaad zal leiden tot een 

daadwerkelijke terugkeer of dat ook dit vertoog onderdeel is van de myth of return.   

 De myth of return is een uiting van het feit dat de Kashmiri’s hun verblijf in Nepal als tijdelijk 

beschouwen. Daarnaast is het ook een uiting van een gebrek aan gevoelens van belonging waar ik het 

in hoofdstuk zes nog uitvoerig over zal hebben. Ik wil mij nu vooral richten op de invloed die het heeft 

wanneer migranten migreren met het idee dat zij ooit weer terug zullen keren. Dit idee van 

tijdelijkheid zorgt er namelijk voor dat Kashmiri’s de Nepalese samenleving niet actief opzoeken. De 

relatie met Nepal blijft daarmee voornamelijk instrumenteel. De Kashmiri’s komen slechts om geld te 

verdienen en hebben geen intentie zich permanent te vestigen in Nepal. Deze tijdelijke instelling 

voorkomt  niet alleen dat de Kashmiri’s nauwelijks integreren in de Nepalese samenleving, maar 

bepaalt ook voor een groot deel hoe zij hun leven in Nepal vormgeven, hoe zij tegen de Nepalese 

cultuur aankijken en hoe zij hun leven in Nepal ervaren. De manier waarop ze hun leven vorm geven 

in Nepal komt voort uit hun migratiemotief om te werken als winkelassistent of winkeleigenaar. Zoals 

we in de volgende paragraaf zullen zien, is ook de manier waarop zij hun leven vormgegeven hebben 
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in Nepal en de beeldvorming over Nepal van invloed op de redenen waarom zij nauwelijks integreren 

in de Nepalese samenleving. 

 

2.3 De Kashmiri gemeenschap in Nepal 

 

 Ik ben op weg naar de winkel van Jason voor een interview. Naast me loopt een straatjongetje dat zich 

aan mijn been vastklampt: “Miss, I’m hungry”. Zijn vrienden zitten verderop lijm te snuiven. 

Tegelijkertijd komt er een andere man naast me lopen: “ Miss, tiger balsem, very good, special price 

for you”.  Al snel heb ik een andere verkoper naast me: “Miss, smoke hashish, very cheap”. Welkom in 

Thamel! Een verzameling hotels, restaurants, uitgaansgelegenheden en souvenirwinkels. Het is niet 

alleen het centrum voor de toerist in Nepal, maar ook het centrum voor uitgaansgelegenheden voor de 

locale jongeren die dankbaar gebruik maken van de vrijere normen en waarden in deze toeristenzone 

waar de hele wereld samenkomt. Jason die al tien jaar een winkel in Thamel heeft, vertelt mij dan ook 

dat hij niet op reis hoeft om mensen uit andere landen te leren kennen, hij komt ze hier vanzelf tegen 

uit alle hoeken van onze aardbol. Het is een bizar stukje Kathmandu, een wereldje op zichzelf waar 

alles lijkt te kunnen. Er is een toename in prostitutie en dance bars, met namen als “Pussy cat dance 

bar with shower”, die vooral gericht zijn op locale clientèle. Thamel is verder, naast een 

toeristencentrum, ook een trekpleister geworden voor straatkinderen en mensen uit zowel India als het 

platteland van Nepal, die hier hun geluk komen beproeven en uiteindelijk vaak met bedelen moeten 

zien te overleven. Dit is de dagelijkse leefomgeving van mijn informanten, die hier zeven dagen per 

week, tien uur per dag proberen om souvenirs uit Kashmir te verkopen aan toeristen.  

 Naast het feit dat ze hun verblijf in Nepal als een tijdelijke fase zien, speelt ook hun dagelijkse 

leefomgeving een belangrijke rol in de ontbrekende behoefte om te integreren in de Nepalese 

samenleving. De Kashmiri’s zijn met een duidelijk motief gekomen, namelijk het verdienen van geld 

en de relatie die ze met Nepal aangaan is daarom instrumenteel van aard. Hun leven speelt zich 

voornamelijk af in hun winkel waardoor ze weinig in contact komen met de Nepalese samenleving en 

het dus ook moeilijk is om naast de instrumentele relatie met Nepal andere relaties te ontwikkelen. Uit 

mijn observaties is gebleken dat de winkel voor de Kashmiri’s echter veel meer is dan alleen een 

winkel. Soms verbleef ik meerdere dagen in een winkel om te observeren,  waarin duidelijk werd dat 

de winkel voor de Kashmiri’s een centraal punt is in hun dagelijkse leven en naast de plek waar ze hun 

zaken regelen tevens een ontmoetingsplaats is voor vrienden en andere contacten. Op een gemiddelde 

dag komen er heel wat mensen de winkel binnen. Naast de klanten die vanuit de hele wereld komen, 

wordt de winkel ook bezocht door Nepalesen. Hiermee worden vooral zaken geregeld zoals de inkoop 

of verkoop van goederen en het betalen van huur.  Dan komen er nog regelmatige andere Kashmiri’s 

de winkel in. Hoewel deze bezoeken soms ook zakelijk van aard zijn, gaat het hier vaak om vrienden 

die elkaar regelmatig op komen zoeken. De contacten die de Kashmiri’s hebben, verlopen dus 

voornamelijk via de winkel. Vanuit mijn observaties is duidelijk terug te zien dat de contacten met 
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klanten en Nepalesen voornamelijk instrumenteel van aard zijn, maar ook dat de emotionele contacten 

verlopen met andere Kashmiri immigranten die elkaar ontmoeten in de winkel.  

Niet iedere Kashmiri winkelassistent heeft echter deze vrijheid. Er is een duidelijke hiërarchie 

tussen de winkeleigenaar en de winkelassistent. De meeste winkeleigenaren hebben tenminste één 

winkelassistent, die ze het liefst via familie uit Kashmir halen. Heel af en toe heeft een winkeleigenaar 

een winkelassistent uit Nepal, maar dit is zeldzaam. De winkeleigenaar is vaak langer in Nepal en kent 

het land beter en heeft door de aanwezigheid van een winkelassistent meer vrijheden om zich buiten 

de winkel te begeven. Winkelassistenten worden meestal beperkt in hun vrijheden om zich buiten de 

winkel te begeven en soms zelfs om met anderen te praten. Sommige winkelassistenten leven daarom 

ook een geïsoleerd leven, omdat het voor de winkelassistent gebruikelijk is om ook bij de 

winkeleigenaar in huis te wonen. Hoewel de relatie tussen de winkelassistent en winkeleigenaar in de 

meeste gevallen goed is, omdat het vaak familieleden van elkaar zijn, is er soms sprake van uitbuiting. 

Winkelassistenten waren dan ook vaker ontevreden met hun leven in Nepal en hadden het vaker over 

de wens om terug te keren naar Kashmir. Zeker de winkelassistenten die korter dan drie jaar in Nepal 

waren, ervaarden veel verveling in hun werk en hadden een zeer negatief beeld van Nepal, zoals 

Tanveer. Hij is zeventien en werkt nu sinds een jaar in Nepal in de winkel van zijn neef. Hij spreekt 

nog weinig Nepali en ook al leert hij de taal gemakkelijk, omdat het erg op het Hindi lijkt, kan hij zich 

maar moeilijk aanpassen aan de Nepalese samenleving. Doordat hij de hele dag in de winkel werkt, 

heeft hij hier nog geen vrienden kunnen maken, waardoor hij zijn vrienden en familie in Kashmir mist. 

Het liefst gaat hij morgen terug naar Kashmir en hij denkt dan ook na zijn vakantie in juni in Kashmir 

niet meer terug te komen:   

 

“ In Kashmir I have my friends and I played in the cricket team there, I was captain. I really miss it. 

Life is actually very boring here. I work, go home, eat and sleep. Only sleeping and working. Nepal is 

nothing. Nepali people are too much different. In Nepal women are working and men are drinking. 

There are dance bars and boys have girlfriends before marriage.“  

 

De eentonigheid van het leven en de verplichte aanwezigheid in de winkel in Nepal die Tanveer hier 

noemt laten zien dat er voor een winkelassistent weinig tijd over blijft om nog iets te doen naast het 

werk in de winkel en dat er dus ook weinig tijd is om te integreren in de Nepalese maatschappij.  

Het is echter niet alleen de tijd die bij de Kashmiri’s ontbreekt om te integreren in de Nepalese 

maatschappij, maar ook de wens om te integreren ontbreekt. Ze zijn Kashmiri en willen dat ook 

blijven. De Kashmiri vinden Nepalesen vriendelijke mensen, maar hebben vaak geen hoge pet op van 

hun cultuur en zetten zich daar dan ook expliciet tegen af. Naast de migratiemotieven waardoor de 

Kashmiri’s hun verblijf in Nepal als tijdelijk zien en het geïsoleerde leven wordt het ontbreken van de 

behoefte om te integreren in Nepal nog eens versterkt door hun negatieve kijk op wat volgens de 

Kashmiri’s de cultuur van Nepal vertegenwoordigt. Doordat hun leven zich hoofdzakelijk in de 
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toeristenwijk Thamel afspeelt is er een vertekend en negatief beeld ontstaan over wat de ‘cultuur van 

Nepal’ zou bevatten. Veelal wordt genoemd dat de Nepalesen teveel drinken en te veel van de 

‘Europese cultuur’ hebben overgenomen, zeker wat betreft vrijere seksuele normen en waarden. Ook 

het feit dat veel vrouwen hier hard moeten werken,  terwijl de mannen in hun ogen niets doen en 

alleen maar gokken zou volgens Shafi, tweeëndertig jaar oud en al zestien jaar werkzaam als 

winkelassistent, tegen ‘de cultuur’ van Kashmir ingaan:  

 

“We are cultured people. Here boys have girlfriends and they are even going out together. Parents 

don’t care. There are too much dance bars here and girls wear bad clothes. Right now people follow 

too much the European culture. Their culture is totally different, they drink too much. In Newari5 

culture they give raksi6 to their children and marry their daughters to a god when they are thirteen. 7 

They don’t follow one god, but many gods”.  

 

Hoewel Shafi de cultuur van Nepal zwaar bekritiseert geeft hij toe dat hij af en toe ook gebruik maakt 

van de vrijere normen en waarden. Hij vertelt dat hij zich hier dingen kan permitteren die hij thuis 

door sociale controle nooit zou kunnen doen:  

 

“In Nepal we have a good life. In Kashmir people don’t go out and I have to be back home at six o 

clock. Here I am alone and I can do anything, like coming home at two o clock, secretly drinking a 

beer, going to the casino sometimes. You know, hanky panky things. In Kashmir that’s not allowed. 

Muslim religion is difficult to follow. But even here is social control. Any bad activity and tomorrow 

it’s flash news. If someone sees me in casino tomorrow, everyone knows. It will affect business as 

people won’t bring you goods anymore or pay back money.”   

 

De Kashmiri gemeenschap is een kleine hechte gemeenschap van ongeveer tweehonderd mensen en 

zoals Shafi al aantoont wordt er veel geroddeld. De sociale controle die er in Kashmir is om zich aan 

de islamitische leefregels te houden word in Nepal grotendeels voortgezet. Jason geeft toe dat hij een 

keer dronken is geweest en dat zijn broer in Kashmir daar achter was gekomen. Hij heeft zich toen 

moeten verontschuldigen aan zijn hele familie in Kashmir. Gokken, het consumeren van alcohol en 

uitgaan worden gezien als het gevolg van de negatieve invloed die de Nepalese cultuur op de 

Kashmiri’s in Nepal zou hebben. Zoals ik hierboven al beschreven heb, hebben de Kashmiri’s een 

vertekend en negatief beeld van wat volgens hen de Nepalese cultuur zou moeten voorstellen. Deze 

                                                 
5 De Newars zijn een etnische minderheid en worden gezien als de oorspronkelijke bewoners van de Kathmandu 
vallei.  
6 Locaal zelfgebrouwen alcoholisch drankje. 
7 Hiermee verwijst Shafi naar het Ihi ritueel waarbij een meisje tussen haar vijfde en elfde levensjaar 
uitgehuwelijkt word aan een stuk fruit die symbool staat voor de god Vishnu. Op deze manier zal zij nooit 
weduwe worden, ook al overlijd haar man, omdat ze ook getrouwd is met een onsterfelijke god.   
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negatieve beeldvorming beïnvloedt ook de beeldvorming over de oorzaken van deviant gedrag binnen 

de Kashmiri gemeenschap. Wat de Kashmiri’s als deviant gedrag zien, wordt direct toegeschreven als 

iets wat van buitenaf komt, in dit geval Nepal, en niet onderdeel is van de ‘cultuur’ van Kashmir. 

Kashmiri’s die zich teveel zouden laten beïnvloeden door de ‘slechte eigenschappen van de cultuur 

van Nepal’ worden afkeurend bekeken en zijn het slachtoffer van roddel en grapjes. Ook de sociale 

controle speelt dus een rol om niet teveel te integreren in de Nepalese samenleving en bij de eigen 

groep te blijven.  

 Als we kijken naar de mensen met wie de Kashmiri’s het meest contact hebben, is er iets 

opmerkelijks te zien. Ze bevinden zich in een omgeving waarin de meeste mensen hun thuis elders 

hebben en voor allerlei doeleinden voor kortere of langere perioden zich in Thamel begeven. Thamel 

wordt gedomineerd door toeristen die voor recreatie komen, vrijwilligers en ontwikkelingswerkers die 

de medemens in Nepal komen helpen, immigranten uit India die in Nepal komen werken en zelfs voor 

de aanwezige Nepalesen is Thamel niet hun thuis te noemen. Deze Nepalesen komen vaak uit de 

dorpen in de heuvels of de Teraïvlakte om in Thamel geld te verdienen. Thuis blijft echter het dorp 

waar ze vandaan komen en waar ze regelmatig naar toe gaan. In Thamel is er dus geld en 

werkgelegenheid, maar voor niemand een thuis. Voor het geld zijn ze afhankelijk van de toeristen en 

de Kashmiri’s zijn er in getraind om in te schatten waar de toerist vandaan komt en wat de toerist wil 

hebben. Afhankelijk van afkomst en ingeschatte economische positie verschillen niet alleen de prijzen, 

maar ook de herkomst van de producten. De toerist die op zoek is naar authentieke Nepalese souvenirs 

krijgt te horen dat wat ze verkopen allemaal handgemaakt is in Nepal, terwijl de toerist die opzoek is 

naar de beroemde Kashmiri sjaals te horen krijgt dat al hun souvenirs in Kashmir gemaakt worden. 

Thamel bestaat dus eigenlijk uit twee werelden. De wereld van verkopers die uit India, Kashmir en het 

platteland van Nepal komen om geld te verdienen, waarmee ze hun families thuis kunnen onderhouden, 

en de wereld van toeristen die gebruik maken van de vele hotels, restaurants en souvenirwinkels in 

Thamel. De concurrentie is hoog en de verkopers in Thamel zijn voor hun inkomen afhankelijk van de 

toeristen.  Deze situatie van thuisloosheid en het doel om geld te verdienen aan de toeristen is iets wat 

alle verkopers met elkaar verbindt, ongeacht afkomst. Toch worden de meeste contacten onderhouden 

met mensen van dezelfde groep. De meeste contacten met mensen uit een andere groep blijven 

oppervlakkig of instrumenteel van aard. In een omgeving waarin mensen hun verblijf als tijdelijk 

beschouwen en waarbij sociale relaties onderhouden worden met mensen in een thuis dat elders is, is 

het moeilijk diepgaande sociale relaties op te bouwen.  

 Bovenstaande beschrijving van de manier waarop de Kashmiri’s hun dagelijkse leven in Nepal 

vormgeven vloeit voort uit de migratiemotieven waarmee ze naar Nepal gekomen zijn. Duidelijk 

hierin is dat de agency van de migranten een grote rol speelt in de manier waarop ze hun leven 

vormgeven in het aankomstland. Migranten komen met een bepaald doel en met een intentie om of 

ooit weer terug te keren of zich permanent te vestigen. Daarbij is er ook een mogelijkheid dat 

migranten een onduidelijk toekomstperspectief hebben waardoor ze niet weten hoe lang ze blijven en 
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wat ze willen. Als we kijken naar de vraag in welke context migranten zich gaan identificeren met het 

aankomstland en hier gevoelens van home en belonging ontwikkelen en in welke context migranten 

zich blijven identificeren met het herkomstland, blijkt dat de migratiemotieven dus een belangrijk 

onderdeel zijn van deze context. Als migranten komen met de intentie om zich ergens tijdelijk te 

vestigen zullen migranten minder tijd en moeite investeren om zich te gaan identificeren met het 

aankomstland. De intentie om ergens tijdelijk te verblijven en ooit weer terug te gaan hoeft daarbij niet 

realistisch te zijn. Ook als er sprake is van de myth of return, zullen migranten zich nooit geheel 

identificeren met het aankomstland, omdat het idee blijft bestaan dat ze ooit terug zullen gaan, ook al 

zal er nooit sprake zijn van een daadwerkelijke terugkeer. Naast het idee van tijdelijkheid hebben 

migratiemotieven ook invloed op hoe migranten hun leven in het aankomstland vormgeven. De 

Kashmiri’s komen naar Nepal om geld te verdienen, waardoor hun leven zich voornamelijk afspeelt in 

hun winkel in de toeristenwijk van Thamel. De relatie die de Kashmiri’s met Nepal aangaan zijn 

hoofdzakelijk instrumenteel van aard. Ook leven de Kashmiri’s vrij geïsoleerd en komen nauwelijks in 

aanraking met de Nepalese samenleving, waardoor het ontwikkelen van andersoortige relaties dan de 

instrumentele relaties beperkt wordt. Bovendien hebben de Kashmiri’s een negatieve kijk op wat 

volgens hen de cultuur van Nepal zou zijn en willen daarom ook niet de extra tijd en moeite steken om 

in aanraking te komen met de Nepalese samenleving en te assimileren. Hoewel de agency van een 

migrant beperkt wordt door de structuren waar de migrant zich in bevindt, zoals het regime van de 

natie-staat van het herkomstland en aankomstland, speelt de agency een belangrijke rol in hoeverre de 

migrant wil assimileren aan het aankomstland en hoeveel tijd en moeite een migrant wil investeren om 

te assimileren aan het aankomstland. Naast de migratiemotieven en de daaruit voortvloeiende 

levensstijl speelt ook de aanwezigheid of afwezigheid van familie en significant others in het 

aankomstland een belangrijke rol in de vraag in hoeverre migranten willen assimileren aan het 

aankomstland. In het volgende hoofdstuk wil ik deze rol van de familie en andere significant others 

verder uitlichten.  
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Het leven van Kashmiri’s in Thamel8 

 

  

 

  

 

  

 

 

     

 

                                                 
8 De foto’s zijn gemaakt door Ellis Veen 
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Hoofdstuk 3: De transnationale familie 

 

3.1 transnationale ruimtes 

 

Ik ben alweer een maand in Nepal en ik kan niet meer langs de winkel van Saleem en Aslam lopen 

zonder uitgenodigd te worden om een kopje thee te drinken. Vandaag is Aslam druk bezig met het 

schoon maken van de winkel en alle souvenirs worden stuk voor stuk netjes afgestoft. Aslam vertelt 

mij dat zijn vader, die eigenlijk nog steeds de winkeleigenaar is, over een paar dagen naar Nepal komt. 

Vroeger was de winkel van zijn vader, maar omdat zijn vader gezondheidsproblemen kreeg door de 

luchtvervuiling en het stof in de lucht, is hij terug gegaan naar Kashmir. Nu werkt Aslam voor zijn 

vader in de winkel samen met zijn vriend Saleem als winkelassistent. Saleem heeft belangrijk nieuws, 

want over twee weken gaat hij naar Delhi. Saleems vader is daar een fabriek begonnen en heeft nu 

Saleems hulp nodig. Hoewel hij maar twee weken in Delhi zou blijven, bleef hij anderhalve maand 

weg. Hij moest namelijk onverwachts naar Kashmir omdat zijn zus een huwelijksaanzoek had 

gekregen. Als oudste broer moest hij meebeslissen of de man die het aanzoek gedaan heeft wel goed 

genoeg zou zijn voor zijn zus. 

 Dit zijn twee voorbeelden van de intensieve familierelaties die de Kashmiri’s in Nepal 

onderhouden met hun familieleden in Kashmir. Terwijl hun leven zich vooral in Nepal bevindt, speelt 

hun familieleven zich af in Kashmir. Goedkopere transport- en communicatiemogelijkheden maken 

het migranten steeds makkelijker om contacten met het herkomstland te onderhouden. Zo ontstaat er 

wat in de literatuur over migratie een transnationale ruimte genoemd wordt. De eerste antropologen 

die het expliciet over transnationalisme hadden waren Nina Glick Schiller, Linda Basch en Christina 

Szanton Blanc (1994, 1995). Zij definieerden transnationalisme als relaties die migranten onderhouden 

met het herkomstland door middel van actieve voortdurende economische, sociale, culturele en 

politieke connecties. Zij constateerden dat de oude theorieën over het centrumperiferiemodel, de push-  

en pullfactoren en het assimilatiemodel de karakteristieken van de migratie in het huidige tijdperk niet 

meer konden verklaren. Migratie was veel complexer en intensiever geworden. Migranten migreerden 

om allerlei diverse redenen en assimileerden steeds minder aan het aankomstland, in plaats daarvan 

onderhielden migranten blijvende relaties met het herkomstland. Transnationalisme vormde het 

nieuwe karakter van de huidige migratie. Deze zogenaamde breuk met het verleden en het verwerpen 

van het assimilatiemodel, werd tegelijkertijd een van de belangrijkste kritiekpunten op Nina Glick 

Schiller, Linda Basch en Christina Szanton Blanc. Volgens Kivisto (2001) zou het assimilatiemodel 

nog steeds waardevol zijn en is transnationalisme naast assimilatie en cultureel pluralisme één van de 

mogelijke uitkomsten van migratie. Zoals ik al in de inleiding beschreven heb, is er inderdaad eerder 

sprake van een continuüm, waarbij aan de ene kant identiteit en thuisgevoelens gecentreerd zijn rond 

het aankomstland en aan de andere kant rond het herkomstland. Transnationale relaties kunnen echter 

aan beide kanten van het continuüm voorkomen en zijn een onderdeel van migratie en zeggen 
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eigenlijk weinig over de identiteitsconstructie en ontwikkeling van thuisgevoelens. Wel hebben deze 

een wederzijdse invloed op elkaar. Het gebrek aan thuisgevoelens kan transnationale relaties 

versterken en andersom kunnen transnationale relaties voorkomen dat migranten een te sterke band 

opbouwen met het aankomstland. Overigens is transnationalisme op zich geen nieuw fenomeen, maar 

transnationale relaties zijn de laatste decennia versterkt en intensiever geworden door mondiale 

processen zoals de toegenomen mobiliteit, goedkopere transportmiddelen en nieuwe 

communicatiemogelijkheden. Toch is er nog een groot verschil onder migranten in de soort en 

intensiteit van transnationale relaties die ze aangaan en de wederzijdse invloed op 

identiteitsconstructie en thuisgevoelens. Dit leidt tot de vraag welke context ertoe bijdraagt dat 

migranten intensieve transnationale relaties blijven onderhouden met het herkomstland en de invloed 

daarvan op hun identiteit en thuisgevoelens.  

Levitt (2001) noemt de sociaal economische positie van de migrant en de institutionele 

mogelijkheden als belangrijke randvoorwaarden voor het aangaan van transnationale relaties. Ten 

eerste moet de migrant toegang hebben tot de nieuwe communicatiemogelijkheden en een rijkere 

positie ten opzichte van het herkomstland zou remittances stimuleren.  Daarnaast zouden er volgens 

Levitt (2001) institutionele mogelijkheden, zoals politieke partijen of hometownorganisaties aanwezig 

moeten zijn. Uit mijn onderzoek is echter gebleken dat de aanwezigheid van institutionele 

mogelijkheden niet noodzakelijk is voor het aangaan van transnationale relaties. De Kashmiri’s in 

Nepal zijn op geen enkele manier formeel georganiseerd. Ze zijn geen lid van een politieke partij en er 

zijn geen hometownorganisaties voor de Kashmiri’s in Nepal. Voor de Kashmiri’s in Nepal is het feit 

dat hun familie en andere significant others achtergebleven zijn, de hoofdreden om intensieve relaties 

te behouden met Kashmir. De relaties met Kashmir zijn dan ook hoofdzakelijk relaties die hun familie 

betreft en ook financiële relaties zoals remittances zijn ingebed in de transnationale familiestructuur. 

De Kashmiri’s sturen een groot deel van de winst terug naar hun familie in Kashmir en vaak is het de 

vader, als hoofd van de familie, die verantwoordelijk is voor de financiën. Wel lijkt het ontbreken van 

transnationale instituties te verklaren waarom er naast familie weinig sprake is van andere soorten 

transnationale relaties. Politiek gezien behouden de Kashmiri’s in Nepal geen enkele relatie meer met 

Kashmir. Het is onduidelijk in hoeverre de Kashmiri’s politiek actief waren in Kashmir en in hoeverre 

ze deelgenomen hebben aan de vrijheidsbeweging voordat zij naar Nepal vertrokken, maar er is nu 

duidelijk geen sprake meer van politieke activiteiten. Politiek wordt door de meeste Kashmiri’s nu 

eerder geassocieerd met corruptie en machtsmisbruik en ze willen er weinig van weten. Dit zou een 

gedeeltelijke verklaring kunnen zijn voor de gebrekkige interesse in het nieuws en het minimale 

gebruik van de media. Hoewel de Kashmiri’s wel Hindi en Nepali spreken kunnen ze het Devanagari, 

waarin beide talen geschreven worden, niet lezen en zijn de Kashmiri’s in Nepal dus afhankelijk van 

Engelstalige kranten. Veel informanten hadden wel een abonnement op een krant, maar het was niet 

ongewoon dat als ik in de namiddag binnenkwam in een winkel de krant nog steeds ongelezen op de 

toonbank lag en ondertussen als kladpapier gebruikt was of als onderzetter voor de lunch of de thee. 
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De meest populaire kranten, die dus wel of niet gelezen werden, waren Times of India, Kathmandu 

Post en The Himalayan waarin Kashmir weinig aan de orde komt. Er is maar een enkeling die bij 

gebrek aan Kashmiri kranten via internet het nieuws in Kashmir volgt. 9 Veel informanten lieten mij 

weten dat als er echt iets belangrijks gebeurde in Kashmir ze dat wel van hun familie te horen zouden 

krijgen. Hoewel ze dus niet politiek actief zijn, komen politieke onderwerpen wel regelmatig terug in 

discussies die de Kashmiri’s onderling voeren. Hun voornaamste nieuwsbronnen lijken dan ook niet 

de media te zijn, maar eerder familie en vrienden in zowel Kashmir als in Nepal.   

De bovenstaande genoemde  intensieve transnationale familierelaties verklaren waarom de 

Kashmiri’s weinig integreren in de Nepalese samenleving en waarom Kashmir belangrijk blijft. Hun 

familieleven bepaalt een groot deel van hun leven, maar deze familierelaties bevinden zich in een 

transnationale ruimte waar hun ‘traditionele’ rol als zoon, broer en soms echtgenoot zoals deze in 

Kashmir gebruikelijk is, voortgezet wordt. Familie is, volgens mijn informanten, de belangrijkste 

reden om nog steeds relaties met Kashmir te onderhouden. Saleem vertelde mij toen hij terug kwam 

uit Kashmir, dat hij het op zich niet erg vond terug te gaan naar Nepal, maar wel om zijn familie weer 

achter te laten. Het meest mist hij zijn familie, vooral zijn moeder en als hij aan Kashmir denkt, denkt 

hij aan haar. Hij voelt zich in Nepal best eenzaam zonder zijn familie. Deze eenzaamheid kwam vaak 

terug in interviews, vooral onder de winkelassistenten, die vaak bij een vriend, neef of ander ver 

familielid in Nepal terecht komen en waar zij voor de rest niemand kennen. In hun nieuwe 

woonsituatie proberen ze een nieuwe familie te creëren en vaak is dat met de winkeleigenaar bij wie ze 

in huis wonen. Het is niet ongewoon dat ze elkaar als broers en familie van elkaar benoemen, zelfs als 

er geen biologische relatie tussen hen is. De vader van Aslam die naar Nepal kwam, was voor Saleem 

ook als een vader en de posities die beide innamen toen Aslams vader in Nepal was, werd dan ook 

gekenmerkt als een vader-zoon-relatie.  

Het bleek trouwens vrij zeldzaam te zijn dat familieleden uit Kashmir naar Nepal kwamen 

voor familiebezoek. Vaker is het zo dat de Kashmiri’s tenminste één keer per jaar terug gaan naar hun 

familie in Kashmir. Tussendoor worden de familierelaties intensief onderhouden. Hoewel nieuwe 

communicatiemogelijkheden in de literatuur benoemd worden als belangrijke facilitator voor de 

intensievere transnationale relaties die migranten aangaan, blijkt uit mijn onderzoek dat deze niet voor 

iedereen even toegankelijk zijn. Zoals Levitt (2001) al noemde is de sociaal economische positie van 

de migrant ook van belang, omdat de migrant wel toegang moet hebben tot deze nieuwe 

communicatiemiddelen. De toegang tot internet is beperkt door ontbrekende kennis hoe internet te 

gebruiken en de kosten die eraan verbonden zijn. Het contact verloopt voornamelijk via de telefoon, 

maar ook hier zijn hoge kosten aan verbonden, omdat het relatief veel geld is om vanuit Nepal naar 

India te bellen. Hierbij is er ook weer een duidelijk onderscheid te zien tussen de winkeleigenaren en 

winkelassistenten. Winkeleigenaren hebben meer bronnen en meer vrije tijd zodat ze meerdere keren 

                                                 
9 Genoemd werd de website van een engelstalige krant uit Kashmir: http://www.greaterkashmir.com/ 
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per jaar terug naar Kashmir kunnen gaan en intensievere relaties met hun familie in Kashmir kunnen 

onderhouden. Winkelassistenten mogen maar één keer per jaar voor bepaalde tijd terug naar Kashmir 

en hebben minder financiële bronnen om veelvuldig te bellen. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de 

winkel waar Shafi werkt. Sinds de winkeleigenaar van Shafi getrouwd is, is hij nog maar zo’n drie 

maanden per jaar in Nepal om te kijken of alles goed gaat in zijn winkel. Shafi vertelt dat hij eigenlijk 

niet zo blij is met zijn baas. Hij vraagt nu al een maand aan zijn baas wanneer hij weer naar Nepal 

komt omdat hij graag op vakantie naar Kashmir wil. Zijn baas belooft iedere keer spoedig naar Nepal 

te komen, maar is er ondertussen nog steeds niet. Voor Shafi is het nu echter des te belangrijker om 

terug te gaan naar Kashmir. Zijn ouders willen zijn huwelijk met hem bespreken en misschien dat hij 

deze zomer al gaat trouwen.  

Familie heeft dus niet alleen een belangrijke rol gespeeld in de migratiemotieven, maar ook in 

het aangaan en behouden van transnationale relaties met Kashmir. De Kashmiri’s in Nepal steken 

meer tijd en moeite in het behouden van de transnationale relaties met Kashmir dan in het integreren in 

de Nepalese samenleving. Sociale relaties met een meer emotionele dimensie worden onderhouden 

met familie en significant others die zich in Kashmir bevinden en de sociale relaties binnen Nepal 

blijven instrumenteel van aard. Deze rol van de familie en de sociale transnationale relaties worden 

nog eens versterkt door een eventueel huwelijk in Kashmir en een onduidelijk toekomstperspectief in 

Nepal. De Kashmiri’s in Nepal bestaan voornamelijk uit jonge ongetrouwde mannen, die ondertussen 

de huwbare leeftijd bereikt hebben. Hoe het huwelijk hun leven in Nepal en hun identiteit en 

thuisgevoelens zal beïnvloeden is nog onbekend, maar vanuit mijn onderzoek zijn al wel wat 

interessante bevindingen naar voren gekomen over hoe de Kashmiri’s er op dit moment zelf over 

denken en hoe zij hun toekomst zien, waar ik in de volgende paragraaf naar wil kijken.  

 

3.2 huwelijk en toekomst 

 

My future ..., I don’t know, it all depends on what God will give me. Business in Kathmandu is not 

good anymore, it’s less crowded and expenses are getting higher. There’s high competition as well, 

that’s why I’m looking to go away. I would love to go back to my motherland, but of course I have to 

think of my family and now I’m in the right age to get married so I have to be able to take care of my 

wife. I want to settle down somewhere and start my family. Right now I feel like a flying bird and I 

don’t know where to make a nest. I’m in the sea, but swimming in the air. (Saleem Ahmad 2008).  

 

Net als Saleem hebben de meeste Kashmiri’s geen duidelijk toekomstperspectief. De Kashmiri’s zien 

hun toekomst liever niet in Nepal, maar weten niet of het lukt om elders werk te vinden. Wel is 

duidelijk dat de Kashmiri’s hun leven zoals het nu is als een tijdelijke fase zien, iets wat in de nabije 

toekomst zal veranderen. De migratiemotieven en de myth of return, zoals ik die al in het tweede 

hoofdstuk besproken heb, houden de hoop in stand ooit terug te kunnen naar Kashmir. Ook in Nepal is 
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het toerisme afgenomen door politieke onrust en is de competitie sterk gestegen. De Kashmiri’s zijn 

druk aan het speculeren over nieuwe bestemmingen waar ze hun souvenirs zouden kunnen verkopen. 

Ook het aankomende huwelijk zal hun leven ingrijpend veranderen. De tijdelijke overgangsfase waar 

de Kashmiri’s zich in bevinden, is te vergelijken met wat Victor Turner liminaliteit noemt, de in dit 

geval transitionele staat waarin de Kashmiri’s nog niet helemaal losgekomen zijn van hun oude 

levenspatroon in Kashmir, maar ook nog niet geïncorporeerd zijn in de nieuwe fase waarvan de 

Kashmiri’s nog niet weten hoe deze eruit zal komen te zien. Uit de interviews blijkt dat voor de 

Kashmiri’s het huwelijk als omslagpunt gezien kan worden naar een volledige incorporatie in de 

tweede fase die meer duidelijkheid zal geven over hun verdere toekomst.  

 De sterke familierelaties met Kashmir waarin de traditionele familierollen, zoals deze in 

Kashmir bestaan, voortgezet worden in een transnationale ruimte zien we ook terug in de ideeën over 

het huwelijk onder de Kashmiri’s in Nepal. Het ideaal blijft een gearrangeerd huwelijk met een vrouw 

in Kashmir. De Kashmiri’s zien het zelf echter niet meer als een gearrangeerd huwelijk. Hun ouders 

kiezen dan wel iemand uit, maar ze mogen, voordat ze met het huwelijk instemmen, met de vrouw 

praten om pas daarna te beslissen of ze het voorstel aannemen. Er zijn verhalen van Kashmiri’s die 

getrouwd zijn met een Nepalese vrouw, maar daar wordt over het algemeen niet erg positief over 

gesproken. Zo vertelt Hlal waarom hij kiest voor een traditioneel huwelijk met een vrouw in Kashmir:  

 

“My cousin got married to a Newari woman from Nepal. Even though he went back to Kashmir with 

her I feel she’s missing a lot. She doesn’t know our culture. That’s why I don’t want to marry a Nepali 

girl. It’s better to marry someone from my own culture so that I don’t face any problems later. If my 

parents find someone they will talk to me first and I can agree or not. It’s not really an arranged 

marriage anymore. My parents will find a good person and I can tell them what I want.”  

 

Hlal geeft hier duidelijk aan dat een huwelijk met een Nepalese vrouw meer moeilijkheden met zich 

mee zal brengen vanwege de cultuurverschillen. Het is echter niet ongewoon dat de Kashmiri’s een 

Nepalees vriendinnetje (gehad) hebben. De beeldvorming over Nepalese vrouwen wordt mede bepaald 

door het negatieve beeld over de Nepalese cultuur. Volgens de Kashmiri’s zouden Nepalese vrouwen 

‘makkelijk’ te krijgen zijn. De Nepalese vrouwen zouden zich volgens mijn informanten zelf 

aangetrokken voelen tot de Kashmiri’s, omdat de vrouwen zouden denken dat zij rijk en knap zijn. 

Hoewel er dus wel kortstondige liefdesrelaties onderhouden worden met de Nepalese vrouwen, 

worden zij echter zelden als een toekomstige huwelijkspartner bekeken.  

Opvallend is dat de Kashmiri immigranten in Nepal veel later trouwen dan gebruikelijk is in 

Kashmir. De latere huwelijksleeftijd heeft vooral te maken met de kosten die aan een huwelijk hangen 

en de prioriteit die aan het huwelijk van achtergebleven familieleden wordt gegeven. Zo zien we in het 

voorbeeld van Aslam deze redenen duidelijk naar voren komen als ik met hem praat over het huwelijk. 

Hij is ondertussen in de dertig en nog steeds niet getrouwd. Aslam vertelt dat hij eerst wil dat zijn drie 
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jongere zussen getrouwd zijn. Hij is de enige zoon en het geld dat hij verdient, is voor zijn familie de 

enige bron van inkomen. Door een financiële tegenslag is het hem nog niet gelukt het huwelijk van 

zijn zussen te betalen. Als zij eenmaal getrouwd zijn, wil Aslam eerst genoeg geld verdiend hebben en 

zijn zaak goed op orde hebben, zodat hij zijn vrouw en kinderen kan onderhouden. De Kashmiri’s 

voelen zich verantwoordelijk om hun vrouw en kinderen een goed leven te kunnen bieden waarvoor ze 

eerst zelf hun zaakjes goed op orde willen hebben en een goed inkomen om hun vrouw een goed leven 

te kunnen bieden. Hoerdoor zullen ze wellicht langer in Nepal blijven dan ze zelf zouden willen.   

 De Kashmiri’s geven aan, dat als zij eenmaal getrouwd zijn het liefst terug gaan naar Kashmir, 

maar omdat hun werk in Nepal is, zullen ze de eerste jaren van het huwelijk toch proberen hun vrouw 

naar Nepal te brengen. Van vrienden die al getrouwd zijn, weten ze echter dat hun vrouwen het 

moeilijk hadden in Nepal en daarom terug gingen naar Kashmir. De vrouwen uit Kashmir spraken de 

taal niet en voelden zich geïsoleerd in Nepal doordat hun man de hele dag in de winkel werkte. Onder 

getrouwde Kashmiri’s is het daarom gebruikelijker dat de vrouwen in de wintermaanden een paar 

maanden naar Nepal komen en de mannen in de zomermaanden naar Kashmir gaan. Als de Kashmiri’s 

getrouwd zijn, betekent het in ieder geval dat Kashmir vaker en langer bezocht wordt. Uit mijn 

onderzoek is gebleken dat zodra er kinderen komen de relatie met Kashmir nog verder versterkt wordt. 

De Kashmiri’s in Nepal willen allemaal dat hun kinderen in Kashmir naar school gaan, zodat ze hun 

eigen taal en cultuur meekrijgen. Zodra de vrouw dus kinderen krijgt en deze de leeftijd bereiken dat 

ze naar school gaan, neemt het aantal bezoeken van de vrouw aan Nepal af en de bezoeken van de man 

naar Kashmir toe. Vooral winkeleigenaars met veel bronnen proberen hun winkel uit handen te geven 

aan winkelassistenten om nog maar een paar weken per jaar in Nepal te zijn en de rest van de tijd bij 

hun vrouw en kinderen in Kashmir door te brengen.  

 Omdat er nog maar weinig Kashmiri’s getrouwd zijn, is het onduidelijk hoe representatief de 

verhalen zijn over de enkele Kashmiri’s die al wel getrouwd zijn voor een eventueel toekomstbeeld 

van de ongetrouwde Kashmiri’s in Nepal. Voor de Kashmiri’s in Nepal impliceert het huwelijk het 

aangaan van sterkere en intensievere banden in Kashmir, zeker zodra zij kinderen krijgen. Deze blik 

op een toekomst, van in ieder geval hun familie, in Kashmir draagt bij aan het feit dat de Kashmiri’s in 

Nepal weinig investeren om onderdeel te worden van de Nepalese samenleving. Nepal zien de 

Kashmiri’s als een plek waar ze heengaan om geld te verdienen voor hun familie en toekomst in 

Kashmir. Des te meer geld er verdiend wordt, des te meer mogelijkheden en vrijheden er zijn om 

vaker terug te gaan naar Kashmir. Paradoxaal betekent dit dat er juist meer tijd en moeite wordt 

gestoken in de winkel in Nepal. Er wordt dus meer geïnvesteerd in de instrumentele relaties met Nepal 

om de transnationale familierelaties met de achterblijvende familie in Kashmir te kunnen behouden en 

versterken.  

 Uit bovengenoemde bevindingen valt te concluderen dat transnationale familierelaties een 

belangrijk onderdeel zijn in de context die bepaalt of migranten zich blijven identificeren met het 

herkomstland of dat migranten zich gaan identificeren met het aankomstland en hier gevoelens van 
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home en belonging ontwikkelen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat het herkomstland een belangrijke 

rol blijft spelen in het leven van migranten wanneer familie en andere significant others daar 

achterblijven. De achtergebleven familie in het herkomstland zal het aangaan van intensieve 

transnationale relaties blijven stimuleren, waardoor migranten zich ook blijven identificeren met het 

herkomstland. Ook blijkt familie een belangrijk onderdeel te vormen in het idee van een thuis, waar ik 

in hoofdstuk zes nog uitvoerig op in zal gaan. Thuis is daar waar familie en andere significant others 

zich bevinden en bij gebrek aan familie en significant others in het aankomstland zal het moeilijk zijn 

om daar gevoelens van home en belonging op te bouwen. Daarbij komt, in het geval van de meeste 

Kashmiri’s in Nepal, dat een toekomstig huwelijk plaats zal vinden in Kashmir. Binnen dit huwelijk 

zullen vrouw en kinderen, gezien de wens om kinderen in Kashmir naar school te willen sturen, voor 

het grootste deel van de tijd in Kashmir verblijven. Het huwelijk zal de transnationale relaties met het 

herkomstland daarom alleen nog maar versterken en houdt ook de myth of return in stand.  

De transnationale familierelaties en de migratiemotieven met de daaruit voortvloeiende 

levensstijl en myth of return dragen dus bij aan het feit dat de Kashmiri’s nauwelijks integreren in de 

Nepalese samenleving. Zouden ze wel wat willen opbouwen in Nepal, dan blijkt dit door externe 

factoren extra moeilijk te zijn voor de Kashmiri’s, omdat ze geconfronteerd worden met bepaalde 

uitsluitingsmechanismen waar ze weinig invloed op hebben. Hoewel er in het geval van de Kashmiri’s 

duidelijk geen causale relatie bestaat tussen uitsluitingsmechanismen en het niet thuis kunnen voelen 

in Nepal, is er wel sprake van een vicieuze cirkel waarbij bepaalde uitsluitingsmechanismen een rol 

spelen in het in stand houden van het gebrek aan thuisgevoelens in Nepal. De context waarin 

migranten wel of niet gevoelens van home en belonging opbouwen in het aankomstland hangt dus niet 

alleen van de migrant zelf af. Zoals we in dit hoofdstuk en hoofdstuk twee gezien hebben, heeft de 

migrant een bepaalde mate van agency die van invloed is op hoeveel tijd en moeite een migrant wil 

investeren in het identificeren met het aankomstland. Deze agency wordt echter beperkt door de 

structuren in het aankomstland waar de migrant mee wordt geconfronteerd. Opvallend is dat de 

Kashmiri’s zelf aangeven dat ze geen last hebben van uitsluitingsmechanismen, terwijl zij hier wel 

degelijk mee te maken krijgen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat zij op basis van hun positie als 

migrant en religieuze minderheid uitgesloten worden van de Nepalese natie. Desondanks voelen de 

Kashmiri’s zich veilig in Nepal en hebben geen ervaringen met discriminatie of racisme en ook het 

ontbrekende burgerschap ervaren zij niet als problematisch. Zij voelen zich juist geaccepteerd en vrij 

om hun eigen cultuur en religie te behouden. Nepal kent inderdaad een grote vrijheid voor de diverse 

groepen om hun eigen cultuur en religie uit te dragen, maar Nepal is wel een samenleving die 

gekenmerkt wordt door armoede, hiërarchie, ongelijkheid en formele uitsluiting, die het gevolg zijn 

van een exclusief natievormingsproject van de Nepalese natie-staat. In het volgende hoofdstuk zal ik 

daarom ingaan op het natievormingsproject in Nepal en de unieke wijze waarop Nepal met culturele 

diversiteit omgaat. Daarna zal ik ingaan op de uitsluitingsmechanismen waar de Kashmiri’s op basis 

van hun positie als migrant en religieuze minderheid mee te maken krijgen.  
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Hoofdstuk 4. In- en uitsluitingsprocessen in het multiculturele Nepal  

 

4.1 Van asli hindustan naar Prachandra’s multiculturele droom  

 

Na een zeven uur lange busrit kom ik aan in Gorkha. Een klein dorpje midden in de bergen. Het is een 

steile klim omhoog naar het Gorkha paleis langs de rijstvelden en lemen huisjes waar families tussen 

hun loslopende kippen en geiten op de veranda zitten. Terwijl ik mij zwetend omhoog ploeter, wordt 

ik af en toe ingehaald door vrouwen met grote rieten manden op hun hoofd vol gras voor de geiten. 

Als ik eenmaal boven ben bij het paleis, word ik beloond met een schitterend uitzicht op de vallei 

beneden mij. Het is moeilijk voor te stellen dat in 1768 koning Prithvi Narayan Shah vanuit het kleine 

koninkrijk in Gorkha de rijke welvarende Kathmandu vallei wist te veroveren. Het paleis van Prithvi 

Narayan Shah geeft een verlaten indruk van vergane glorie, maar hier is de Shah dynastie ontstaan 

waarvan de koningen, die gezien werden als een reïncarnatie van de hindoe god Vishnu, de kern waren 

van de Nepalese natie-staat. Prithvi Narayan Shah definieerde zijn nieuwe land als een bloementuin 

met vier kasten en 36 verschillende culturen, waarmee hij de culturele diversiteit erkende. Nepal heeft, 

volgens de meest recente censusdata uit 2001, meer dan honderd verschillende etnische groepen (CBS 

2002 in Dahal 2003). Nepal heeft een geschiedenis waarin deze diverse culturele groepen de vrijheid 

hadden hun eigen cultuur en religie uit te dragen, waarbij er relatief weinig sprake is geweest van 

etnische spanningen en conflicten (Dahal 2006; Pradhan 2002). Maar Prithvi Narayan Shah benoemde 

zijn land ook als asli Hindustan, oftewel het enige echte Hindoe koninkrijk. Sindsdien hebben het 

hindoeïsme en de monarchie centraal gestaan in het natievormingsproject, waardoor etnische en 

religieuze minderheden wettelijk gezien een zwakkere positie kregen. De Kashmiri immigranten 

worden in Nepal geconfronteerd met een staat die in zijn natievormingsproject culturele diversiteit 

vertaald heeft in formele uitsluiting en ongelijkheid.  

Het natievormingsproces is erg belangrijk in de vraag hoe een natie-staat omgaat met zijn 

migranten en minderheden. Migranten komen in een context terecht, waarin er vanuit de staat en 

vanuit het publiek op een bepaalde manier naar migranten gekeken wordt. Dit heeft invloed op de 

identiteitsconstructie en thuisgevoelens van migranten. Zoals al vermeld ervaren de Kashmiri’s in 

Nepal geen discriminatie terwijl er wel degelijk bepaalde uitsluitingsmechanismen zijn. Dit komt 

voort uit de unieke manier waarop Nepal omgaat met zijn minderheden en met immigranten. Om deze 

unieke manier te begrijpen is het van belang om te kijken hoe het natievormingsproces in Nepal 

verlopen is en wat de common denominators zijn die de verschillende etnische groepen in Nepal als 

natie bijeen houden. Nepal kent ondanks de culturele diversiteit wel het idee van een natie met een 

grote mate van religieuze en culturele tolerantie, ook al is deze nationale identiteit constant aan het 

veranderen. Het natievormingsproces van Nepal stond niet op zichzelf, maar liep synchroon met een 

mondiaal proces rond de negentiende eeuw waarin de natie-staat opkwam. Nepal is hierin echter een 

interessant fenomeen, omdat het ver buiten Europa ligt en nooit gekolonialiseerd is geweest.  
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De ideologie van de natie-staat is sterk beïnvloed door het romantische gedachtegoed uit 

Europa. De romantiek was een tegenbeweging tegen de eenzijdige, verstandelijke geest van de 

verlichting en ontstond in de negentiende eeuw in Europa. De Duitse romanticus Johann Gottfried von 

Herder introduceerde het idee van Blut und Boden. Mensen moesten met elkaar verbonden zijn via 

bloedverwantschap en daar hoorde een territorium bij. Dit leidde tot de ideale natie-staat waar 

soevereiniteit, burgerschap en etniciteit samen vallen (Wimmer 2002). Volgens Ernest Gellner (1983) 

kwam deze ideologie noodzakelerwijs voort uit het industrialiseringsproces, waarbij mensen een 

gestandaardiseerde educatie en taal nodig hadden om flexibel ingezet te kunnen worden op de 

arbeidsmarkt. Terwijl Ernest Gellner (1983) het nationalisme in Europa verklaart, probeert Benedict 

Anderson (1983) het nationalisme buiten Europa te verklaren.  Hij beschrijft onder meer de 

postkoloniale plurale samenlevingen waarin de diverse etnische groepen bijeen gehouden worden door 

hun verzet tegen de oude koloniale macht en een gedeelde koloniale geschiedenis (Benedict Anderson 

1983).  

Nepals natievormingsproces valt echter niet zomaar te verklaren binnen de theorieën van 

Ernest Gellner, die ingaat op de opkomst van de natie-staat in Europa, en Benedict Anderson die het 

proces van de postkoloniale samenlevingen beschrijft. Nepal kent wat dat betreft een uniek proces van 

natievorming, omdat het nooit gekolonialiseerd is geweest, maar er is wel sprake geweest van wat 

Wimmer (2002) leer en imitatie-effecten noemt. Nationalistische bewegingen konden zich laten 

inspireren door bestaande modellen uit Europa en de postkoloniale plurale samenlevingen. Dit 

verklaart waarschijnlijk waarom er in Nepal pas vanaf de jaren zestig met de Panchayat regering echt 

sprake was van een actief nationalistisch beleid vanuit de staat, wat we terug kunnen zien in de 

ideologie van ek desh ek besh ek bhasa, oftewel één natie, één klederdracht en één taal. Daarvoor 

waren de grote diversiteit aan culturele praktijken binnen de Nepalese natie-staat nauwelijks een punt 

van discussie. Culturele praktijken als polyandrie, monogamie en polygynie speelden zich binnen 

hetzelfde grondgebied af zonder dat dit problemen opleverden. Ook immigranten behielden de vrijheid 

om hun eigen cultuur en religie uit te dragen en werden niet geacht te assimileren. Ondanks het 

nationalistische beleid dat vanaf de jaren zestig gevoerd werd, bleven immigranten en minderheden 

ook tijdens en na de Panchayat  regering hun eigen cultuur en religie uitdragen. De Kashmiri’s in 

Nepal komen dus in een context terecht, waarin hun andere cultuur en andere religie geaccepteerd 

worden en waarin ze niet hoeven te assimileren aan een nationale cultuur.    

 De culturele en religieuze tolerantie die de Kashmiri’s in Nepal ervaren, is kortom het resultaat 

van een lange geschiedenis van culturele diversiteit in Nepal. Deze multiculturele geschiedenis is een 

belangrijke common  denominator die de Nepalese natie bijeen houdt. Nepal kent een redelijke 

stabiliteit in de demografische compositie van de diverse etnische groepen en ook de immigranten, die 

voornamelijk uit India komen, zijn oude bekenden. Het homogene staatsnationalisme wat door de 

Panchayat  regering opgelegd werd, was dus weinig succesvol en had weinig effect in het creëren van 

de natie-staat met één nationale cultuur die zij voor ogen hadden. Manjushree Thapa (2005), een 
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bekende schrijfster van Nepalese literatuur, vertelt in haar boek Forget Kathmandu over haar 

ervaringen met de politieke ontwikkelingen in haar land en ook over de vraagtekens die zij stelde bij 

het nationalisme dat ze op school moest leren:  

 

“ I was a dull child, but even dull children can pick up on adult prevarication and the rara nationalism 

of our textbooks felt forced to me. It was too breathless, this celebration of the Shahs, too blown up 

and out of proportion. Nepal was after all one of the poorest countries of the world. True, our very 

own Sagarmatha Himal10 was the world tallest mountain, but the Shah dynasty had not, as far as I 

could tell, contributed to its height.  

 

Zoals Manjushree Thapa beschrijft, konden maar weinig mensen zich identificeren met het officiele 

staatsnationalisme. Onder het volk was er al een nationaal bewustzijn ontstaan met als common 

denominator een gedeelde geschiedenis waarin juist verschillende culturele groepen samenleefden op 

hetzelfde grondgebied. Volgens de socioloog Krishna Bhattachan (2008)  is dit dan ook een van de 

belangrijkste reden voor de culturele en religieuze tolerantie in Nepal: 11  

 

“Since the beginning Nepal has so much different cultures. Two people living in one village might not 

even be able to communicate as they speak different languages so we learned to adjust. Here no 

matter where you live, you have to speak more languages. People learned to make compromises. If I 

have to work with any single women or men above forty years of age it is very difficult, because in 

their lives they never learned to make compromises. We live in a culture of tolerance and diversity so 

we have to adjust and that keeps people together. Nepal is like a rainbow. It’s all about recognizing 

and accepting each other.  

   

De multiculturele geschiedenis van Nepal heeft er dus toe geleid dat mensen geleerd hebben zich aan 

te passen aan elkaar en de grote culturele diversiteit te accepteren als onderdeel van de natie. Hierdoor 

is het voor immigranten met een andere culturele of religieuze achtergrond, zoals de Kashmiri’s in 

Nepal makkelijk een plek te verwerven in de Nepalese maatschappij met behoud van de eigen cultuur 

en religie.  

Deze geschiedenis van culturele en religieuze tolerantie, die de diverse culturele praktijken 

betreft, betekent echter niet dat het natievormingsproces in Nepal niet tot uitsluiting geleidt heeft van 

etnische, religieuze en linguïstische minderheden (Bennet 2005; Bhattachan 2003, 2003b; David 

Gellner 2001, 2005, 2005b; Hachhethu 2003, 2006; Krämer 2000) . Deze uitsluiting heeft geleid tot 

ontevredenheid met het huidige regime en deze ontevredenheid, samen met de recente politieke 

ontwikkelingen zijn juist als common denominator gaan werken die de verschillende etnische groepen 

                                                 
10 Mount Everest 
11 Interview met Krishna Bhattachan te Lalitpur, Donderdag 17 April 2008  
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bijelkaar bracht. In Nepal is er daarom niet zozeer sprake geweest van informele uitsluiting, maar 

vooral van formele uitsluiting vanuit de staat. In een multiculturele natie-staat is het niet zelden zo dat 

de etnische kenmerken van één dominante groep omgezet worden in de nationale identiteit. In Nepal 

waren dit de Brahmin en Chetri kasten die in de dertiende eeuw naar Nepal migreerde wiens 

kenmerken de basis vormden voor de Nepalese identiteit. Dit proces zorgt echter automatisch voor 

uitsluiting van etnische minderheden, die zichzelf differentiëren van deze gecreëerde nationale 

identiteit. Terwijl de natie vraagt om assimilatie en integratie van deze minderheden aan de nationale 

identiteit, willen deze minderheden vaak respect voor hun unieke etnische identiteit omdat ze zich niet 

kunnen vinden in de supra-etnische identiteit van de natie staat. Saubhagya Shah (in O Neill 1994:57) 

identificeert drie kernpunten van het Nepalees nationalisme: de Nepali taal, de hindoereligie en de 

monarchie, die de dominantie van de hogere Brahmin en Chetri kasten uit de heuvelregio 

weerspiegelen. Hoewel er in Nepal pas in de jaren zestig sprake was van een actief nationalistisch 

beleid, stonden deze kenmerken ook voor de Panchayat regering al centraal in de staat, wat terug te 

zien is in bepaalde hindoewetten die meer privileges gaven aan de hogere hindoekasten uit de 

heuvelregio. 

Een van deze hindoe wetten die het sociale leven in Nepal het meest beïnvloedt heeft, is het 

hindoeïstische kastensysteem, te zien in figuur één, dat in 1854 door de Rana regering in de Muluki 

Ain  gelegaliseerd werd.  

 

 
Figuur 1: het kastensysteem in Nepal zoals deze in 1854 in de wet werd gelegaliseerd (DFID 2006). 

 

Het klassieke kastenmodel uit India werd aangepast tot een hindoeïstisch kastenwezen waarin 

Ook de niet hindoeïstische volkeren van Nepal geïntegreerd werden. (Krämer, 1994: 108). Andreas 

Höfer (1979), een antropoloog die de Muluki Ain uit 1854 bestudeerd heeft, beargumenteert dat de 

regering een nationaal kastensysteem nodig had om het land te verenigen. Ondanks de grote culturele 

diversiteit was iedereen ondergebracht binnen één hindoeïstisch model en dus onderdeel van de natie 

(Dastider 1995: 98). Hoewel de verschillende culturele praktijken geaccepteerd werden, definieerde 
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het kastensysteem groepen in een hiërarchie van rituele puurheid en vervuiling (Bennet 1983). Het 

kastensysteem is van oudsher gebaseerd op arbeid waarin het werk dat als rein werd beschouwd hoger 

geclassificeerd werd dan het werk dat als onrein gezien werd. Hoewel er wel degelijk enige mobiliteit 

was in het kastensysteem, beperkte dit systeem, met zijn verdeling in hogere en lagere kasten, de 

sociale mobiliteit en versterkte het etnische grenzen. Culturele verschillen werden geaccepteerd, maar 

de diverse groepen en kasten werden geplaatst in een hiërarchische orde, die afhing van de culturele 

afstand met de culturele normen en praktijken van de hindoes uit de hogere kasten (Pradhan 2002). In 

1963 werd het kastensysteem in de wet afgeschaft, maar het bleef in de praktijk zijn invloed houden 

(Tamrakar 2004). Ook immigranten kregen met hun status als buitenlander een lage positie 

toegeschreven in het kastensysteem. 

Het natievormingsproject van de Nepalese staat en het kastensysteem hebben dus geleid tot de 

formele uitsluiting van etnische en religieuze minderheden en vooral van de inheems etnische groepen 

die zichzelf de janajati noemen, de laagste onaanraakbare kasten, de dalits en de moslims. De lage 

kastenposities zijn in de praktijk terug te zien in een onrechtvaardigheid in inkomen, educatie, 

gezondheid, werkgelegenheid en politieke representatie (Bhattachan & Webster 2005: 11). Het 

staatsapparaat en de civiele functies werden gedomineerd door drie etnische groepen. De Brahmins, 

Chetri’s en Newars. De praktijk van wat de Nepalese antropoloog Dor Bahadur Bista (1991) Afno 

Maanche noemt, oftewel het bevoorrechten van mensen uit je eigen familie of kaste, zorgde ervoor dat 

de drie etnische groepen in het staatsapparaat veel privileges kregen. Andere etnische groepen hadden 

nauwelijks enige representatie in de regering. Zoals in Figuur twee te zien is vormen de Brahmins, 

Chetri’s en Newars zo’n 34 procent van de bevolking. Dit betekent dat de andere 66 procent van de 

bevolking tot een etnische of religieuze minderheid behoorde en niet vertegenwoordigd werd in het 

staatsapparaat.  
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Figuur 2: De grootste etnische groepen in Nepal (Dahal & CBS 2003).  

 

De dominantie van de Brahmins, Chetri’s en de Newars werd door de autoritaire regeringsstijlen van 

de Shah monarchie, de Ranas (1847 – 1950) en het Panchayat systeem (1952 – 1990) behouden en 

mensen hadden weinig ruimte om hun ontevredenheid te uiten. Ook immigranten waren niet 

vertegenwoordigd in het staatsapparaat. Immigranten vormden geen onderdeel van de natie omdat zij 

niet de common denominators deelden die de bevolking van Nepal wel met elkaar gemeen hadden.  

 De multiculturele geschiedenis van Nepal is al genoemd als belangrijke common denominator 

waar migranten dus buiten vielen. Ook de ontevredenheid met het regime en de recente politieke 

ontwikkelingen werkten als common denominators. De ontevredenheid met het regime leefde niet 

alleen onder de etnische, religieuze of linguïstische minderheden, maar ook onder de Brahmins, 

Chetri’s en Newars groeide de ontevredenheid over de corrupte regering en de armoede waar het land 

in verkeerde. Deze ontevredenheid met de regering bracht mensen met verschillende achtergronden 

samen. Said Begum (2008) is actief in de Islamitische bibliotheek in Kathmandu en vertelt mij hoe hij 

zich verbonden voelt met de andere minderheden omdat zij met dezelfde vorm van politieke 

discriminatie te maken kregen: 12  

 

 “Now we can finally say it, but the government is capitalist and they are discriminating the Muslims. 

And not only the Muslims, but other minorities as well. The children from the government and their 

families go to schools in the USA, but minority children don’t have these possibilities. The government 

should improve the living standards of minorities for the sake of humanity. There is only political 

discrimination however. Caste discrimination is not here anymore; maybe you will still find it in the 

remote areas. But here in Kathmandu we are like brothers. We are celebrating their festivals and 

sometimes they come to celebrate our festivals.”  

 

Said Begum geeft hier duidelijk aan dat de slechte posities van minderheden in Nepal het gevolg is 

van politieke discriminatie vanuit de staat. Er bestaat dus wel het idee van een natie, maar geen staat 

die hen representeerde.  

 Deze ontevredenheid met het exclusieve karakter van de staat leidde in 1990 tot de Jana 

Andolan I. 13 Duizenden mensen gingen massaal de straat op om tegen het regime te protesteren en 

eisten een democratische regering die zich meer in zou zetten om de levensomstandigheden van de 

minderheden te verbeteren. De Panchayat regering werd afgeschaft en er werd een democratisch 

partijenstelsel ingesteld die tevens legaal erkende dat Nepal een multiculturele staat was. In de praktijk 

veranderde er echter weinig. De politieke partijen werden nog steeds gedomineerd door de Brahmins, 

Chetris en Newars en bleken net zo corrupt. De monarchie had destijds echter nog wel enige 

                                                 
12 Interview met Said Begum maandag 24 maart 2008  
13 Te vertalen met people’s movement 
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legitimiteit. De ontevredenheid met het ondemocratische politieke systeem werd grotendeels 

afgeschoven op het Panchayat systeem. Een belangrijk omslagpunt in de legitimiteit van de monarchie 

is de Royal massacre. Op 1 juni 2001 vermoordde, volgens het officieel naar buiten gebrachte verhaal, 

kroonprins Dipendra zijn familie tijdens de wekelijkse familiebijeenkomst om daarna zelfmoord te 

plegen. Gyanendra, de broer van de vermoorde koning Birendra, werd koning. Manjushree Thapa 

(2005) beschrijft in haar boek Forget Kathmandu de verbazing en verwondering de dagen na de Royal 

massacre en het gebrek aan nieuws wat er nu precies gebeurd was. In een nieuwsvacuüm ontstonden 

de wildste geruchten waaronder het gerucht dat Gyanendra schuldig was aan de moord op de koning. 

 

“People did not like this side of the royal family. While king Birendra and crown prince Dipendra 

were seen as its good eggs, Prince Gyanendra and his son were seen as its bad eggs. Now the good 

eggs had apparently all died, while the bad eggs had survived unscathed.”  

 

Terwijl de monarchie en de Shah dynastie sinds de vereniging van Nepal functioneerden als common 

denominators voor het Nepalese volk werd het nu juist de anti sympathie tegenover het koningshuis 

die als common denominator ging functioneren. Omdat deze ontevredenheid over de corrupte regering 

en het koningshuis ontstond bij alle etnische groeperingen bracht dit de diverse groepen samen. Toen 

koning Gyanendra in 2005 het meerpartijenstelsel afschafte leidde dit opnieuw tot massale protesten in 

april 2006, ook wel de Jana Andolan II genoemd, waarna de koning uiteindelijk zijn macht uit handen 

gaf.  

 Zowel de Jana Andolan I in 1990 en Jana Andolan II  in april 2006 kunnen als belangrijke 

common denominators gezien worden. Ze brachten niet alleen het volk vanuit alle etnische en 

religieuze groepen samen, maar gaven hen ook het zelfvertrouwen om met alle verschillende etnische 

en religieuze groepen een nieuwe invulling te geven aan de natie-staat. In april 2008 werden voor het 

eerst sinds Jana Andolan II verkiezingen gehouden waarin de Maoïsten, geleidt door Prachandra en 

een van de meest inclusieve partijen wat de etnische minderheden betreft, een grote meerderheid van 

de stemmen gekregen heeft. 14 Het gevolg is dat op dertig mei 2008 de koning definitief afgezet werd 

en Nepal officieel een republiek werd. De Maoïsten hebben heel wat beloftes gedaan om een regering 

te vormen, die niet corrupt is en waarin een einde komt aan de ongelijkheid en formele uitsluiting van 

etnische, religieuze en linguïstische minderheden. Het is de vraag of zij dit waar kunnen maken, maar 

het volk heeft geleerd dat zij de macht heeft om massaal de straat op te gaan om een democratische en 

                                                 
14 Prachandra is de bijnaam van Pushpa Kamal Dahal. Hij is de leider van de Communist Party of Nepal (Maoist), 
afgekort ook wel CPN-M of in de volkstaal de Maoïsten. Onder het leiderschap van Prachandra begonnen de 
Maoïsten in 1996 de People’s War tegen de regering. De ideologie van de Maoïsten is gebaseerd op het 
Leninisme-Marxisme-Maoisme, wat Prachandra in 2001 aangepast heeft op de situatie in Nepal. Sindsdien werd 
de ideologie van de Maoïsten Prachandra Path genoemd. In September 2006 is er een vredesovereenkomst 
getekend en zijn de Maoïsten een legitieme politieke partij geworden die een meerderheid van de stemmen 
hebben gekregen in de Constituent Assembly verkiezingen in april 2008. Sinds 18 augustus 2008 is Prachandra 
de minister-president van Nepal.  
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inclusieve regering af te dwingen. Een andere vraag is wat deze recente politieke ontwikkelingen sinds 

1990 betekenen voor de positie van migranten in Nepal. Terwijl het beleid zich verschuift naar een 

inclusief beleid waarin ideologisch gezien de minderheden een gelijkwaardig onderdeel van de natie 

vormen, lijkt het beleid onder de Maoïsten met deze nieuwe multiculturele invulling aan de nationale 

identiteit ook exclusiever te worden naar migranten toe. In de volgende paragraaf zal ik daarom ingaan 

op de positie van migranten in het multiculturele Nepal. 
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Gorkha en het paleis van Prithvi Narayan Shah15 

 

  

 

  

 

  

                                                 
15 De foto’s zijn gemaakt door Ellis Veen 
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Verzet tegen politieke discriminatie in Nepal16 

 

   
Foto: Poster die door de Dalit NGO NNDSWO is opgehangen voor Singha Durbar, het regeringsgebouw in 

Kathmandu. De dalits zijn een van de meest, door de staat, uitgesloten groepen in Nepal. De dalits zijn een 

verzamelnaam voor alle laagste en onreine subkasten. 

                                                 
16 De foto is gemaakt door Ellis Veen 
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Verkiezingen in Sindhupalchowk Nepal 

10 april 200817 

 

  

 

  

 

  

                                                 
17 De foto’s zijn gemaakt door Ellis Veen 
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Dag van de Republiek Kathmandu Nepal 

28 mei 200818 

 

  

 

  

 

  

 

                                                 
18 De foto’s zijn gemaakt door Ellis Veen 
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4.2 Immigratie en immigranten in Nepal 

 

Het is groot feest in Nepal. Gisteren is de koning afgezet en is Nepal officieel tot republiek 

uitgeroepen. De koning heeft tien dagen gekregen om zijn spullen te pakken en het paleis te verlaten. 

Om dit te vieren zijn er drie officiele publieke feestdagen ingevoerd en vandaag is dus alles dicht, 

behalve de winkels in Thamel. Ik besluit een kijkje te nemen bij het koninklijk paleis dat net buiten 

Thamel ligt. Honderden mensen met Nepalese vlaggen hebben zich voor het paleis verzameld en 

proberen deze op het hek te plaatsen. Nu Nepal een republiek is, willen zij dat de Koninklijke vlag 

vervangen wordt door de Nepalese vlag en dat de koning per direct zijn paleis verlaat. De politie staat 

voor het hek van het paleis om de mensenmenigte tegen te houden. Ik blijf het gebeuren van een 

afstand bekijken, totdat de politie met traangas gaat spuiten om de menigte terug te dringen. Ik loop 

weer terug naar Thamel en ik tref Aslam op straat voor zijn winkel. Ik vertel hem wat er zich afspeelt 

bij het Koninklijke paleis. Aslam haalt zijn schouders op, hij heeft zich eigenlijk niet zo verdiept in de 

politieke situatie van Nepal, maar hij vraagt zich af of het wel zo positief is dat de Maoïsten een 

meerderheid van de stemmen gekregen hebben. Prachandra heeft volgens Aslam beloofd het toerisme 

te stimuleren en dat zou goed zijn voor zijn winkel, maar het is ook algemeen bekend dat de Maoïsten 

niet al te positief staan ten opzichte van India. Nu kan hij nog zonder visum in Nepal blijven, maar als 

de Maoïsten besluiten iedereen uit India terug te sturen dan zal ook hij, als gevestigde buitenlander in 

Nepal, misschien terug moeten. Zoals we zien, ziet Aslam zichzelf nog steeds als buitenlander, ook al 

woont hij al vijftien jaar in Nepal. Als migrant voelt hij zich dus geen onderdeel van de Nepalese natie. 

De grote culturele en religieuze tolerantie in Nepal stelt migranten dus wel in staat om hun eigen 

culturele praktijk voort te zetten, maar dit behoedt hen niet voor uitsluiting. Migranten worden met 

zowel formele als informele uitsluiting geconfronteerd. Voor de Kashmiri’s in Nepal heeft dit te 

maken met hun positie als religieuze minderheid, waar ik het in de volgende paragraaf over zal hebben 

en hun positie als migrant uit India.  

 Nepal is zowel een emigratieland als een immigratieland. Armoede en werkloosheid leidt ertoe 

dat mensen in Nepal gedwongen zijn te blijven in extreme armoede of te emigreren naar andere 

plaatsen binnen Nepal of buiten Nepal (Bal Kumar 2003). In 1950 werd de Treaty of peace and 

friendship gesloten tussen de twee landen die een vrije beweging over de grens tussen India en Nepal 

voor beide landen moest garanderen. De open grens tussen India en Nepal zorgt er niet alleen voor dat 

veel Nepalesen een beter leven zoeken in India, maar ook andersom. Door de open grens met India 

komt zo’n 87 procent van de migranten uit India (Kansakar 2003). Opvallend is dat immigratie op zich, 

niet als een probleem ervaren wordt, maar wel het feit dat de meeste immigranten uit India komen. 

Deze gespannen relatie met India zal ik daarom eerst bespreken, alvorens over te gaan op de specifieke 

positie van immigranten in Nepal en de specifieke  in- en uitsluitingsprocessen waar migranten mee te 

maken krijgen.  
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 Nepal ligt ingeklemd tussen de twee grootst groeiende economieën ter wereld: India en China. 

Terwijl de grens met China streng gecontroleerd wordt en dikwijls gesloten is, is een 

geboortecertificaat uit India of Nepal genoeg om de grens tussen Nepal en India over te steken. India 

heeft daarom ook veel meer invloed op Nepal dan China. Deze relatie tussen India en Nepal is volgens 

Nepal niet altijd even gelijkwaardig. India heeft veel meer macht en volgens de journalist Deepak 

Thapa (2003) is het juist het vriendschapsverdrag uit 1950 die India de mogelijkheid biedt Nepal uit te 

buiten en het verdrag in hun voordeel te laten werken. Het nationalisme in Nepal heeft langzamerhand 

een anti-Indiakarakter ontwikkeld en de grote invloed van India op Nepal is door velen ongewenst 

(Hachhethu 2006). Het vriendschapsverdrag is daarom dikwijls een punt van discussie geweest. In 

1975 uitte de Nepalese staat voor het eerst zorgen om de ongecontroleerde stroom migranten uit India 

en in 1983 publiceerde de Nepalese antropoloog Harka Gurung het rapport Internal and international 

migration in Nepal waarin hij aanbeveelde om de grens met India te reguleren en beleid te 

ontwikkelen om de migrantenstroom een halt toe te roepen. Dit heeft tot verzet in India geleid en het 

beleid is er toen nooit gekomen. Recentelijk hebben de Maoïsten het verdrag opnieuw ter sprake 

gebracht. Zo liet Prachandra in de Sunday times of India van 27 april 2008 weten dat hij het 

vriendschapsverdrag uit 1950 wil schrappen en ook de andere verdragen tussen Nepal en India 

opnieuw wil bekijken.  

 Het vriendschapsverdrag tussen India en Nepal biedt Nepal echter ook veel voordelen en 

Nepal kan het zich economisch gezien eigenlijk niet veroorloven om het verdrag te laten verdwijnen. 

Het vergemakkelijkt niet alleen de migratie over en weer, maar ook de handel tussen de twee landen. 

Nepal is voor een aantal producten grotendeels afhankelijk van de import uit India. Dit werd bij mijn 

aankomst in Nepal gelijk duidelijk. In Kathmandu heerste grote petroleum en gastekorten waardoor er 

nauwelijks nog vervoer mogelijk was en restaurants hun deuren dicht moesten doen omdat ze geen gas 

hadden om op te koken of petroleum voor de generatoren om de stroomuitval op te lossen. De reden 

van deze tekorten had te maken met de negatieve handelsbalans met India. India besloot geen 

petroleum en gas meer te exporteren naar Nepal, voordat Nepal een deel van hun schuld aan India af 

zou lossen. Naast de handelsrelaties waar Nepal van afhankelijk is, is Nepal ook afhankelijk van de 

migratie naar India toe. Bij gebrek aan werkgelegenheid in de rurale gebieden van Nepal, vertrekken 

veel mannen naar India om te werken. De remittances zijn voor veel gezinnen in Nepal de enige 

inkomstenbron om te kunnen overleven. Uiteindelijk gaan er veel meer Nepalesen naar India dan 

andersom. Dat de open grens met India toch een heikel punt is in Nepal, heeft volgens Krishna 

Bhattachan (2008) te maken met het feit dat de migratie van India naar Nepal veel meer invloed heeft 

op de Nepalese samenleving: 19 

 

                                                 
19 Interview met Krishna Bhattachan te Lalitpur, donderdag 17 april 2008 
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“There is heavy cross border migration between Nepal and India. There are going more Nepalese to 

India, so we send more than we receive. But If there are going one million Nepali’s to such a big 

country like India it has not a big impact, but when one million Indians come to Nepal it has. So 

among the intellectuals in Nepal there is a lot of adversity against the Indians. People are more aware 

of discrimination and human rights, but the bias is there. The Indian fruitsellers don’t get full respect 

even though Nepali’s are not even interested to sell fruit door to door.” 

 

De grote invloed van India is onvermijdelijk voor Nepal, maar is niet geheel vrijwillig. Krishna 

Bhattachan laat dus zien dat dit een belangrijke reden is dat migranten uit India met informele 

uitsluiting te maken krijgen.  

 Hoewel migranten vrij zijn om hun eigen culturele praktijken en normen uit te dragen, krijgen 

zij met zowel informele als formele uitsluiting te maken. Migranten uit India worden hierbij niet alleen 

uitgesloten op basis van hun positie als migrant, maar ook op basis van hun afkomst. Zij worden 

dikwijls gediscrimineerd en er is sprake van stereotypering onder invloed van de negatieve gevoelens 

ten opzichte van India binnen de Nepalese samenleving. In 1998 haalde de Indiase Bollywood actrice 

Madhura Dixit de woede op haar hals van Nepal doordat zij in een interview over Nepal in de foute 

veronderstelling was dat Nepal ooit onderdeel was geweest van India. In 2001 gebeurde een 

vergelijkbaar incident toen de Indiase acteur Hrithik Roshan enkele negatieve opmerkingen over 

Nepal gemaakt zou hebben. 20 Als reactie hierop braken er rellen uit die speciaal gericht waren tegen 

Indiase migranten. De ‘Indiase’ Kashmiri’s in Nepal worden echter als aparte groep gezien. Hoewel 

zij wel uit India komen is bekend dat de Kashmiri’s zichzelf onderscheiden door hun etnische en 

religieuze minderheidspositie en zich daarom niet identificeren met India. Suraj Nepali is riksjarijder 

in Thamel en vertelt mij zijn mening over de migranten uit India en Kashmir: 

 

“ Indians we hate the most. I have been in India, but I don’t like the people there. The Kashmiri’s are 

different, they are friendly. They are not like other Indian people; they also don’t like Indian people. 

The Indian people don’t support the Kashmiri people. Indian people are dominating and cheating 

everyone. Even in Nepal people try to dominate us. That’s why I hate the Indians” 

 

Zoals we in de uitspraak van Suraj Nepali al kunnen zien, worden de Kashmiri’s ook in Nepal als een 

aparte groep beschouwd. Daarom krijgen zij niet te maken met de discriminatie op basis van hun 

afkomst, waar de migranten uit India wel mee worden geconfronteerd. Maar ook de migranten uit 

Kashmir, net als andere migrantengroepen in Nepal, krijgen te maken met informele uitsluiting op 

basis van hun positie als migrant. Zoals in de eerste paragraaf al is aangegeven bestaat er ondanks de 

grote culturele diversiteit wel het idee van een natie, maar migranten horen hier niet bij. Hoewel het 

                                                 
20 Na de Hrithik Roshan rellen bleek dat Hrithik Roshan deze opmerkingen nooit gemaakt heeft.  
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woord migrant in Nepal niet echt gebruikt wordt, worden de Kashmiri’s wel aangeduid met de term 

bidhesi of madhesi. Beide termen kunnen vertaald worden met iemand die niet tot Nepal toebehoord. 21 

Terwijl bidhesi vooral lijkt te verwijzen naar toeristen en buitenlanders in het algemeen, verwijst de 

term madhesi vooral naar migranten uit India. Als ik aan Raj, die al twaalf jaar winkeleigenaar is van 

twee winkels in Kathmandu, vraag of hij na twaalf jaar in Nepal nog steeds als madhesi of als 

Nepalees gezien wordt antwoord hij het volgende: 

 

“The Nepali will never say we are Nepali even to our children and grandchildren. We have a different 

face, different look and a different body. We speak Nepali, but with an accent so our pronunciation is 

different. It’s impossible that they will see us as a Nepali.” 

 

 Raj ziet zichzelf niet als een Nepalees en dit wordt ook bevestigd door de toegeschreven identiteit van 

buitenaf. De Kashmiri’s in Nepal blijven zich op basis van hun uiterlijk en accent onderscheiden van 

Nepalese burgers. Ook als we kijken naar de in paragraaf één genoemde common denominators die 

Nepal als natie bijeenhouden, zien we waarom migranten in Nepal niet gezien worden als onderdeel 

van de natie. Migranten delen niet de multiculturele geschiedenis op hetzelfde grondgebied en delen 

ook niet de ontevredenheid tegenover de autoritaire corrupte regering en het koningshuis. De recente 

politieke ontwikkelingen, zoals de Jana Andolan I in 1990 en Jana Andolan II in 2006, brengen voor 

de migranten in Nepal niet dezelfde emoties teweeg als voor de Nepalesen. Terwijl de recente 

politieke ontwikkelingen de diverse culturele en etnische groepen van Nepal bijelkaar heeft gebracht 

met het idee om samen een ‘Nieuw Nepal’ op te bouwen, worden migranten hierin niet betrokken. 

Daarbij is er onder de Kashmiri’s in Nepal geringe interesse in politiek en dit lijkt ook voor andere 

migranten uit India te gelden. Zoals ik in hoofdstuk drie al heb beschreven, associëren de Kashmiri’s 

politiek met corruptie en machtsmisbruik. Ook bleek uit mijn onderzoek dat de Kashmiri’s in Nepal de 

politiek van Nepal zagen als iets dat niet hun zaak was. Op de vraag of ze het jammer vonden dat ze 

als migrant niet mochten stemmen tijdens de verkiezingen in april 2008 werd geantwoord dat zij dit 

als vanzelfsprekend zagen, omdat zij geen Nepalees zijn. Deze gevoelens worden bevestigd door de 

informele uitsluiting waarbij zij altijd als bidhesi of madhesi gezien worden en de formele uitsluiting 

waar migranten in Nepal mee te maken krijgen. 

 Net als de culturele en religieuze minderheden van Nepal zelf, worden ook migranten 

geconfronteerd met formele uitsluitingsprocessen vanuit de staat. Het is voor migranten moeilijk om 

het Nepalese burgerschap te verkrijgen, waardoor zij niet mogen stemmen, geen bezit mogen hebben 

en niet politiek actief mogen zijn.22 Sommige Kashmiri’s zouden hun Indiase burgerschap echter nooit 

opgeven. Het Indiase burgerschap zou met de groeiende economie in India een beter 
                                                 
21 Opmerkelijk is dat de Nepalese bewoners uit de zuidelijke Teraï regio ook madhesi genoemd worden door hun 
culturele verwantschap met India 
22 De meest recente wetgeving over het verkrijgen van burgerschap in Nepal staat in de Nepali citizenship act 
2063 (2006) te vinden op: http://www.britishcitizen.info/NCA2006.pdf  
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toekomstperspectief bieden en ze voelen zich nog steeds emotioneel betrokken bij Kashmir dat nu 

eenmaal op Indiaas grondgebied ligt. Andere Kashmiri’s zagen echter wel de voordelen in van het 

Nepalese burgerschap. Saleem legt mij uit dat, hoewel hij zich niet emotioneel verbonden voelt met 

Nepal, hij wel het Nepalees burgerschap aan zou vragen als dit mogelijk zou zijn: 

 

“Nepali are very friendly people and I have a good friend circle here in Nepal, but when there are 

protests I feel uncomfortable, because we are settled foreigners here. We don’t know what’s going to 

happen in the country and how we are going to live here. As Nepali citizens you can manage 

everything but as foreigner you have only certain rights.  

 

Zoals we zien wordt burgerschap op een instrumentele manier bekeken. Voor de Kashmiri’s in Nepal 

spelen vooral veiligheid en het recht op bezit een rol om het Nepalese burgerschap aan te vragen, 

indien dit mogelijk zou zijn. Op zich ervaren de Kashmiri’s in Nepal het ontbrekende burgerschap niet 

als problematisch, maar het zal hen wel meer zekerheid bieden als ze hun woning en winkel kunnen 

kopen in plaats van te moeten huren. Omdat ze in Nepal geen bezit mogen hebben, is al hun bezit in 

Kashmir en ook als ze willen investeren in bezit zijn ze genoodzaakt uit te wijken naar India.  

De gevoelens van onveiligheid, onzekerheid en het niet mogen hebben van bezit, omdat de 

Kashmiri’s in Nepal geen Nepalees burgerschap kunnen krijgen, maakt de formele uitsluiting een 

belangrijke factor, die de ontbrekende behoefte bij de Kashmiri’s om te willen integreren in Nepal in 

stand houdt. Doordat zij niets kunnen kopen, kunnen zij ook niets opbouwen in Nepal. In mindere 

mate speelt ook de informele uitsluiting een rol in het behouden van de gebrekkige integratie van de 

Kashmiri’s in Nepal. Het feit dat ze zichzelf niet als Nepalees zien en het gevoel dat ze geen onderdeel 

zijn van de Nepalese natie wordt constant bevestigd door de toegeschreven identiteit als bidhesi of 

madhesi vanuit de Nepalese samenleving. Ook hun religieuze identiteit als moslim speelt hierin een 

rol, omdat de islam in Nepal als een buitenlandse invloed beschouwd wordt. De beeldvorming over de 

Kashmiri’s in Nepal wordt daarom niet alleen bepaald door hun positie als migrant, maar ook door 

hun positie als moslim. In de volgende paragraaf wil ik daarom gaan kijken naar de positie van de 

islam in Nepal en wat dit betekent voor de Kashmiri’s in Nepal.  
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Het koninklijk paleis in Kathmandu 23 

 

 
Foto 1: augustus 2007, het paleis met de Koninklijke vlag 

 
Foto 2: 30 mei 2008, twee dagen na de inkondiging van de republiek.  

De Koninklijke vlag is verplaatst door drie Nepalese vlaggen.   
                                                 
23 De foto’s zijn gemaakt door Ellis Veen 
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Petroleumtekorten in Nepal24 

 

 
Foto 1: In de rij voor benzine bij het inmiddels zwaar bewaakte benzinestation in Kathmandu.  

 

 
Foto 2: Emmers in de wachtrij voor petroleumverkoop op de zwarte markt 

                                                 
24 De foto’s zijn gemaakt door Ellis Veen 
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4.3 islam in Nepal 

 

Het is bijna het lentefeest holi. Het hindoeïstische kleurenfestival waarbij iedereen elkaar nat mag 

gooien en met kleurpoeder mag besmeren. Ik ben in de winkel van Imtihaz en Asif, beide 

winkelassistent in de winkel die van Asifs vader. Asif is pas vier jaar in Nepal en zal uiteindelijk de 

taak van zijn vader overnemen. Zijn vriend Imtihaz is alweer tien jaar in Nepal en is winkelassistent 

geweest in verschillende winkels. Asif en Imtihaz maken zich zorgen over het aankomende holi 

festival. Het holi festival valt namelijk gelijk met een belangrijk moslimfestival waarop ze in hun beste 

kleding naar de moskee moeten, maar hoe moeten ze de moskee bereiken zonder dat ze ondergegooid 

worden met water en kleurpoeder. Imtihaz vertelt dat hij het op deze dagen best moeilijk vind in Nepal. 

In Kashmir staat op iedere hoek een moskee en je hoeft niet op de tijd te letten. Je hoort de azzaan 

vanzelf en iedereen gaat dan naar de moskee. 25 Imtihaz vertelt dat de eerste weken dat hij in Nepal 

was zo verbaasd was, omdat hij zo gewend was dat er overal moskees te vinden waren en overal halal 

slagers. 26 Nog steeds mist hij de azzaan en de dagelijkse  moskeebezoeken. In Nepal is de moskee 

best ver lopen en door de winkelwerkzaamheden hebben ze geen tijd om daar vijf keer per dag heen te 

gaan. Alleen op vrijdag om 12 uur sluiten de Kashmiri’s hun winkel om met hun vrienden naar het 

vrijdagsgebed te gaan.  

 De Kashmiri’s komen uit een regio waar de islam dominant is, terwijl Nepal een grotendeels 

hindoeïstische omgeving is. In Nepal worden zij hierdoor geconfronteerd met 

uitsluitingsmechanismen die het gevolg zijn van de positie van de islam in Nepal. Ondanks de grote 

religieuze vrijheid in Nepal, wordt de islam nog steeds beschouwd als een buitenlandse invloed. 

Ongeveer vier procent van de Nepalese samenleving is moslim en het is daarmee een kleine 

minderheid (Dahal 2003: 104). 27 Maar de Islam is na het hindoeïsme en het boeddhisme de derde 

grootste religie en tevens een van de snelst groeiende religies in Nepal. Dit zou voornamelijk het 

gevolg zijn van de immigratie uit India (Thapa 1997; Raj 2007; Kansakar 2003). De negatieve 

houding tegenover moslims in India en het daaruit voortvloeiende sporadische etnische geweld zou 

volgens Kansakar (2003) & Lal (2002) veel moslims in India doen besluiten naar Nepal te vertrekken. 

Ook als we kijken naar de geschiedenis van de islam in Nepal lijkt de islamitische minderheid vooral 

tot stand gekomen te zijn door immigratie van buitenaf. Deze geschiedenis begint in de vijftiende 

eeuw toen de Nepalese regering de islamitische handelaren uit Kashmir uitnodigde om zich in 

Kathmandu te vestigen (Marc Gaborieau 1977; Ansari 1981; Siddika 1993; Siddique 2001; Thapa 

                                                 
25 De azzaan is de oproep tot het gebed waarin de imam van de moskee het gebed door een microfoon zal 
reciteren, zodaty omwonenden weten dat het tijd is om naar de moskee te gaan. 
26 Iets is halal wanneer het door de islam toegestaan is. Vlees moet volgens de islam op een bepaalde manier 
geslacht worden om halal te zijn.  
27 De censusdata worden door moslims zelf maar ook door de antropologe Samina Siddika die in 1993 
onderzoek deed naar de moslimminderheid in Nepal. Volgens hen worden de moslims ondergerepresenteerd en 
ligt het percentage moslims in de Nepalese maatschapij eerder tussen de acht en tien procent.  
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1997; Dastider 2005, 2007; Dahal 2007). Later kwamen er ook moslims uit India en Tibet om in het 

paleis van de koning te werken of om vervolging in het land van herkomst te ontsnappen.  

Hoewel de islam niet nieuw is in Nepal, werd de beeldvorming over de islam tot voor kort 

vooral gekenmerkt door onwetendheid (Thapa 1997). Pas met de aanslag op het WTC op 11 

september 2001 kwam er door de media meer aandacht voor de islam. Nog steeds is er echter weinig 

specifieks bekend over de moslimminderheid in Nepal zelf, omdat de media zich vooral richt op de 

problematiek in Afghanistan en het Midden Oosten en er weinig onderzoek verricht is naar de positie 

van de islamitische minderheid in Nepal. 28 Enig houvast over de positie en de beeldvorming over 

moslims in de Nepalese samenleving biedt het kastensysteem. Hierin zien we dat de moslims samen 

met de Europeanen werden ingedeeld in de pani nachalne choi chitu halnu naparne kasten, wat 

betekent dat ze onrein waren, maar dat een aanraking geen reiniging met water benodigden. Net zoals 

de Europeanen, werden de moslims als een invloed van buitenaf gezien en zaten daarom op hetzelfde 

niveau van onreinheid. Uit mijn onderzoek is echter gebleken dat het kastensysteem zijn invloed op de 

beeldvorming over de islam verloren heeft. Kastendiscriminatie komt in Kathmandu nauwelijks nog 

expliciet voor, maar het verklaart wel de achterstand in educatie en grote armoedeprevalentie onder de 

moslims in Nepal.  

 

 
Figuur 3: HDI indicatoren per etniciteit en kaste (UNDP 1998: 266)

  

                                                 
28 de onderzoeken die er zijn, zijn gedateerd (Marc Gaborieau 1977; Ansari 1981) of gaan erg in op statistische 
gegevens (Siddique 2001) en geschiedschrijving (Siddika 1993; Thapa 1997) waardoor men weinig inzicht krijgt 
in de huidige sociale positie van de moslimminderheid in Nepal. Het meest waardevolle en recente onderzoek is 
verricht door Mollica Dastider waarover zij in 2007 het boek ”Understanding Nepal, muslims in a plural 
society” publiceerden. Dit onderzoek richt zich echter vooral op de moslims in de Teraï en biedt weinig inzicht 
over de positie van moslims in de Kathmandu vallei en de heuvelregio. Er is dus zowel in de intelectuele sfeer 
als in de publieke sfeer weinig bekend over de diverse moslimminderheid die zich al jaren in Nepal bevindt. 
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Figuur drie van het UNDP  laat zien dat de moslims samen met de dalits een van de meest 

achtergestelde groepen zijn op verschillende armoede indicatoren. 29  

Ondanks het feit dat de islam als een buitenlandse invloed gezien werd en dat moslims een 

lage positie toegeschreven kregen in het kastensysteem leidde dit in eerste instantie niet tot een 

negatieve beeldvorming. In tegenstelling tot India zijn er nauwelijks etnische of religieuze spanningen 

geweest tussen de islamitische minderheid en andere religies in Nepal. 30 Maar terwijl 

kastendiscriminatie aan het afnemen is, neemt de informele uitsluiting op basis van religie toe. 

Volgens Saïd Begum (2008), een Nepalese moslim die werkzaam is in de islamitische bibliotheek in 

Kathmandu, is er onder invloed van de westerse media en het opkomende hindoefundamentalisme in 

India onder de Nepalese elite een negatieve houding ten opzichte van de islam zichtbaar: 31   

 

“They think Muslims are terrorists and fundamentalists. These negative feelings became stronger after 

11 september 2001. The common saying in India and Nepal is that Islam is a wrong religion and 

Muslims are wrong people. It’s a foreign religion and we are untouchable.” 

 

Deze groeiende negatieve beeldvorming over de islam lijkt bevestigd te worden door de rellen in 2004. 

Nadat twaalf Nepalese soldaten in Irak gegijzeld waren, werden er in Kathmandu moskees en winkels 

met moslimeigenaren in brand gestoken. De meningen verschillen echter in hoeverre deze rellen 

daadwerkelijk het resultaat waren van een negatieve beeldvorming over de islam in Nepal of van 

andere invloeden. Volgens Krishna Bhattachan (2008) waren deze rellen vooral beïnvloed door India:   

 

“India is very much biased against the Muslims due to the partition. Pakistan was declared to be for 

the Muslims and India for the Hindus. Here the dominant groups are also affiliated with India. This 

event it was racial prejudice. It was like a volcano outburst. People realized it was a mistake and it 

shouldn’t have happened, but now the Muslims are more closer to the centre and are taken more 

seriously. It’s like a rubber band, if you stretch it and make it loose again it gets closer to the centre.” 

                                                 
29 Er moet een kanttekening geplaatst worden bij deze tabel, omdat de moslimminderheid als een groep 
gerepresenteerd worden. Dit terwijl de moslimminderheoid eigenlijk te verdelen is in vijf verschillende groepen: 
de Kashmiri moslims, de Tibetaanse moslims, de churaute, ook wel de moslims in de heuvelregio van Nepalese 
afkomst, de Nepalese moslims en de Indiase moslims. De cijfers geven hierdoor een iets vertekend beeld, mdat 
er binnen deze vijf groepen ook verschillen zitten in de sociaal economische positie. De Kashmiri moslims en 
Tibetaanse moslims hebben een relatief hoge sociaal economische positie door hun actieve participatie in de 
handel, terwijl de andere drie groepen inderdaad een relatief lage sociaal economische positie hebben. Het is ook 
goed om te vermelden dat de hier genoemde Kashmiri moslims een andere groep betreft, dan waar mijn 
onderzoek over gaat. De hier genoemde groep zijn de moslims waarvan hun voorouders in de zestiende eeuw 
vanuit Kashmir naar Nepal vertrokken zijn. Het is onduidelijk in hoeverre de groep moslims, die de afgelopen 
twintig jaar vanuit Kashmir naar Nepal gekomen zijn meegenomen zijn in de statistieken, maar gezien de sociaal 
economische positie van de Kashmiri’s die ik gesproken heb, hebben ook zij een relatief hoge sociaal 
economische positie ten opzichte van de Indiase moslims, de churaute en de Nepalese moslims.  
30 Bekend is wel het ghai kande incident waarbij er rellen tussen moslims en hindoes uitbrak over het gerucht dat 
moslims een koe gedood hadden. Het doden van een koe, die binnen het hindoeïsme een heilige status heeft, is 
strafbaar in Nepal.  
31 Interview met Saïd Begum, 24 Maart 2008 te Kathmandu 
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Hoewel Krishna Bhattachan aangeeft dat er wel degelijk sprake is geweest van vooroordelen 

tegenover de islam, laat hij weten dat deze sterk beïnvloed zijn door India en dat deze gevoelens 

vooral spelen onder de elite. Ook uit mijn onderzoek is gebleken dat deze negatieve gevoelens over de 

islam niet wijdverspreid zijn. Niet alleen de Nepalese socioloog Krishna Bhattachan is van mening dat 

de oorzaak van de rellen buiten Nepal gezocht moeten worden, maar ook de Kashmiri’s in Nepal, 

zoals Hlal, waren van mening dat deze rellen een uitzondering waren en het resultaat van politiek die 

sterk beïnvloed was door India:  

 

“Behind that was politics. It was just politics. It never happened before. It was mainly the Shiv Shena 

from India, otherwise Nepali people can’t do that. They don’t have that kind of mind. It was pure 

Indian ideology. At that day we couldn’t go outside for a couple of days and our Nepali friends came 

to us and checked our shops.”  

 

Een zelfde soort reactie was zichtbaar toen er op 29 maart 2008 een bomaanslag was op een moskee in 

Biratnagar in de Teraï regio. Deze bomaanslag zagen de Kashmiri’s in Nepal als een politieke actie die 

te maken had met de komende verkiezingen.  

  Hoewel de Kashmiri’s in Nepal weinig merken van de groeiende negatieve houding ten 

opzichte van de islam onder de elite in Nepal, bevestigt het idee dat islam een buitenlandse invloed is 

wel hun status als buitenlander. De context die bepaalt of de Kashmiri immigranten wel of niet 

identificeren met het aankomstland en daar gevoelens van home en belonging opbouwen, ligt dus niet 

alleen bij de migratiemotieven en de familie. De beeldvorming en vertogen in het aankomstland spelen 

hier ook een belangrijke rol in. Zoals we in dit hoofdstuk gezien hebben heeft Nepal een unieke 

manier waarop er met immigranten omgegaan wordt. Zij krijgen veel vrijheid in Nepal om hun eigen 

culturele normen en praktijken te continueren, maar worden niet snel gezien als onderdeel van de 

Nepalese natie. Het is voor immigranten moeilijk om het Nepalese burgerschap te verkrijgen en vooral 

immigranten uit India krijgen ook met informele uitsluiting te maken. Ook de Kashmiri’s in Nepal 

worden beschouwd als buitenlander en hun status als buitenlander wordt versterkt door hun religie, 

omdat de islam ook als buitenlandse invloed beschouwd wordt. Dit houdt de ontbrekende behoefte om 

veel tijd te investeren in het integreren in de Nepalese samenleving in stand. Doordat zij geen 

Nepalees burgerschap hebben en altijd als buitenlander gezien worden, is het moeilijk iets op te 

bouwen in Nepal en gevoelens van home en belonging te ontwikkelen. Opvallend is dat deze situatie 

door zowel de Kashmiri’s in Nepal zelf als door de Nepalese natie-staat niet als problematisch ervaren 

wordt. De aanwezigheid van immigrantengroepen die niet assimileren, maar wel langdurig in Nepal 

aanwezig zijn, zijn nauwelijks een onderwerp van discussie. Ook de Kashmiri’s in Nepal zien het als 

vanzelfsprekend dat zij geen burgerschap krijgen of als madhesi gezien worden. De Kashmiri’s in 

Nepal zien zichzelf ook niet als onderdeel van de Nepalese natie en zijn juist tevreden met het feit dat 
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zij hun identiteit als Kashmiri kunnen behouden. In het volgende hoofdstuk zal ik verder ingaan op de 

vraag hoe de Kashmiri’s hun etnische, religieuze en nationale identiteit precies vormgeven in de 

transnationale ruimte waarin zij te maken hebben met de regimes van verschillende natiestaten.   
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Islam in Nepal32 

 

  

 

  

 

 

                                                 
32 De foto’s zijn gemaakt door Ellis Veen 
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 Hoofdstuk 5: Flexibele en meervoudige identiteit 

 

Migranten bevinden zich allemaal in een transnationale ruimte, maar er is een grote diversiteit in de 

manier waarop migranten in het aankomstland hun identiteit construeren en thuisgevoelens 

ontwikkelen. Zoals in de inleiding al genoemd is identificeren sommige migrantengroepen zich 

volledig met het aankomstland, terwijl er bij andere migrantengroepen eerder sprake is van een 

koppeltekenidentiteit of meervoudige identiteit. Dan zijn er nog groepen die zich helemaal niet kunnen 

of willen identificeren met het aankomstland. De grote vraag is nu welke factoren van invloed zijn op 

de identiteitsconstructie en thuisgevoelens onder migranten en welke factoren dus als het ware bepalen 

wanneer migranten zich wel, gedeeltelijk of helemaal niet gaan identificeren met het aankomstland en 

daar thuisgevoelens opbouwen. Deze factoren kunnen per migrantengroep verschillen en vormen een 

context die de identiteitsconstructie en ontwikkeling van thuisgevoelens onder een migrantengroep 

kan verklaren. De context wordt voor de Kashmiri’s bepaald door twee factoren, namelijk de 

(post)moderne condities en een vicieuze cirkel. In de eerste drie hoofdstukken heb ik deze vicieuze 

cirkel en de factoren die daar een rol in hebben gespeeld beschreven. Voordat ik in dit hoofdstuk in wil 

gaan op de identiteitsconstructie en in het volgende hoofdstuk de thuisgevoelens, wil ik deze vicieuze 

cirkel en de factoren die daar een rol in hebben gespeeld eerst nog even kort samenvatten. De vicieuze 

cirkel wordt gekenmerkt door een ontbrekende behoefte om te integreren in de Nepalese samenleving 

en om zich met Nepal te identificeren, wat vervolgens in stand wordt gehouden door 

uitsluitingsmechanismen in Nepal. In de vicieuze cirkel hebben drie subfactoren een rol gespeeld, 

namelijk de migratiemotieven, familie en de uitsluitingsmechanismen in Nepal. De rol van de 

migratiemotieven en familie zijn hierin vooral bepalend geweest voor de ontbrekende behoefte om 

zich te identificeren met Nepal. De rol van de uitsluitingsmechanismen is vooral bepalend geweest 

voor het in stand houden van deze ontbrekende behoefte. De tweede factor die een belangrijke rol 

speelt in de context die bepalend is voor de identiteitsconstructie en thuisgevoelens onder de Kashmiri 

immigranten in Nepal, zijn de (post)moderne condities waarbij zij nog steeds ingebed zijn in de 

national order of things. De (post)moderne condities worden gekenmerkt door de mondialisering en 

een toename in stromen mensen, ideeën en informatie over de hele wereld. In dit hoofdstuk wil ik 

onder andere ingaan op de invloed van deze (post)moderne condities en de vicieuze cirkel op de 

identiteitsconstructie van de Kashmiri’s in Nepal. Tevens heb ik tot nu toe vooral besproken waarom 

de Kashmiri’s zich niet met Nepal kunnen identificeren. In dit hoofdstuk wil ik daarom ook bespreken 

waarmee de Kashmiri’s in Nepal zich dan wel identificeren.  

Voordat ik de identiteitsconstructie door de Kashmiri immigranten ga bespreken,  wil ik eerst 

ingaan op het identiteitsbegrip zelf. Identiteit geeft inhoud aan wat mensen denken over wie ze zijn en 

tot welke groepen ze behoren. Ik ga hierbij uit van een constructionistische benadering, waarbij 

actoren de identiteit vormgeven in relatie tot een ander. Juist deze processen kunnen inzicht bieden in 

onderlinge relaties tussen groepen. Er bestaan nogal wat definities van identiteit. In deze thesis zal ik 
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de definitie van de antropologe Gloria Wekker hanteren, omdat zij, in navolging van andere sociale 

wetenschappers, een korte, maar duidelijke en bruikbare definitie heeft ontwikkeld. Volgens Wekker 

(1998) is identiteit het product van een wisselwerking tussen de manier waarop we ons identificeren 

en de identificatie die we van anderen toegeschreven krijgen, waar we in mee kunnen gaan of ons 

tegen kunnen verzetten. Om zich ergens mee te kunnen identificeren heeft men dus een ander nodig en 

omdat we in een context leven waarin we met verschillende anderen te maken krijgen is identiteit 

veranderlijk, flexibel en situationeel. Identiteit is dus geen vaststaand en onveranderlijk gegeven en er 

is daarom nogal wat kritiek op de essentialistische benadering om naar identiteit te kijken. In de 

praktijk gebruiken mensen echter dikwijls een essentialistisch discours waarin groepen als vaststaande 

entiteiten neergezet worden. Zelfs wetenschappers ontkomen er niet aan om soms in essentialistische 

terminologie te schrijven, omdat een onderzoeksgroep toch benoemd en beschreven moet worden. 

Gerd Baumann (1999) maakt dan ook onderscheid tussen het dominante discours waarbij identiteiten 

veelal op een essentialistische manier gerepresenteerd worden, dat wil zeggen als vaststaand en 

onveranderlijk, en het demotic discours waarbij identiteit als een proces en sociaal construct benaderd 

wordt. Met zijn term dual discursive competence laat hij zien hoe actoren, afhankelijk van de context, 

de ene keer het dominante discours gebruiken en de andere keer het demotic discours. Hierbij is echter 

niet elke vrijwillige en bewuste identificatie mogelijk. De agency van een individu in de 

identiteitsconstructie wordt beperkt door wat Bourdieu habitus noemt en het veld waar het individu 

zich in begeeft. We kunnen hierbij denken aan bijvoorbeeld structuren van macht en nationale 

vertogen. Vanuit mijn studie is het interessant om nog eens goed naar deze structuren van nationale 

vertogen te kijken. De (post) moderne condities vormen een belangrijk onderdeel van de context die 

bepalend is voor de identiteitsconstructie en ontwikkeling van gevoelens van home en belonging. 

Migranten zijn binnen deze (post)moderne condities echter nog altijd ingebed in de regimes van 

verschillende natiestaten. Daarom is het niet alleen interessant om te kijken wat deze (post)moderne 

condities voor de identiteitsconstructie betekenen, maar ook wat de structuren van nationale vertogen 

voor de identiteitsconstructie onder migranten betekenen.  

De (post)moderne condities waaronder migranten zich bevinden zet hun identiteit en hun 

gevoelens van home en belonging in een nieuw licht. Collectieve identiteiten krijgen een nieuwe 

betekenis wanneer steeds meer mensen leven in wat Saïd (1978: 18 in Gupta & Ferguson 1992: 9) een 

algemene conditie van thuisloosheid noemt, een wereld waarin identiteiten in toenemende mate 

gedeterritorialiseerd raken. Deze toegenomen mobiliteit erodeert de traditionele bronnen van identiteit, 

zoals de gemeenschap en de natie-staat. Het gevolg is dat de nationale identiteit met zijn oorsprong in 

de moderne wereld weinig betekenis meer lijkt te hebben voor de realiteit waarin mondialisering 

steeds meer invloed krijgt op samenlevingen. De soevereine positie van de natie-staat wordt 

ondermijnd door transnationale migranten, die lidmaatschap claimen in meerdere naties en die de 

natie-staat veranderen in een multiculturele samenleving (Vertovec 2001; Zygmunt Bauman 1998). 

Ondanks het verlies aan betekenis van de nationale identiteit is er echter ook een proces gaande 
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waarbij mensen de nationale identiteit weer sterker op de voorgrond willen plaatsen. Hoewel een 

mondiale identiteit wellicht een van de oplossingen zou kunnen zijn voor het wegvallen van de 

traditionele identiteitsbronnen lijkt dit voorlopig nog geen reële optie. Mondialisering gaat juist samen 

met lokalisering en mensen grijpen terug naar kleinere locale identiteitsbronnen (Lewellen 2002; 

Lieber & Weisenberg 2002; Geschiere & Meyer 1998; Kearney 1995; Ley 2004: Jenkins 2002; 

Juergensmeyer 2002; Zygmunt Bauman 1998). Dit verklaart ook de versterking van de nationale 

identiteit, ook al lijkt deze weinig zinvol meer. Mensen hebben echter meerdere identiteiten dus de 

versterking van de nationale identiteit gaat samen met alternatieve identificaties, die hen meer houvast 

bieden, zoals religie en etniciteit. Hoewel ik in dit hoofdstuk vooral ga kijken naar etnische, religieuze 

en nationale identiteit, ben ik mij bewust van het feit dat er talloze andere identificaties mogelijk zijn 

die werken als common denominators, zoals gender, klasse en arbeid, die etnische, religieuze en 

nationale identificaties kunnen relativeren. Doordat ik etnische, religieuze en nationale identiteit apart 

behandel ontstaat wellicht ook het idee dat het drie op zichzelf staande identificaties zijn, daarom wil 

ik erop wijzen dat deze in de praktijk door elkaar heenlopen. De identificaties met etniciteit, religie of 

de natie-staat worden in de praktijk doorkruist door verschillende andere identificaties, een 

verschijnsel dat Gerd Baumann (1999) beschrijft als cross cutting cleavages.  Bij de Kashmiri’s in 

Nepal zien we niet alleen hoe de verschillende identificaties elkaar overlappen en doorkruizen, maar 

ook hoe de religieuze en etnische identificaties hen meer houvast bieden in de multiculturele 

samenleving van zowel hun herkomstland als aankomstland. De national order of things zorgt ervoor 

dat naast etnische en religieuze identificaties, ook nationale identificaties een belangrijke rol blijven 

spelen voor de Kashmiri’s in Nepal. Een nationale identificatie met de natie-staat van het 

herkomstland of aankomstland is echter niet vanzelfsprekend zoals we in de volgende paragraaf zullen 

zien. 

 

5.1 Nationale identiteit: India of onafhankelijkheid 

 

Ik zit in de winkel van Aslam en Saleem als Moussafir van een paar winkels verderop binnenkomt. 

Het is erg rustig en hij verveelt zich. Ze beginnen grapjes te maken over de komende cricketwedstrijd 

tussen Pakistan en India. De winkeleigenaar van de juwelierswinkel naast hen, uit Rajasthan India, 

mengt zich ook in het gesprek. Hij slaakt een diepe zucht en wendt zich dan tot mij: “ Kijk, Kashmir 

hoort ook bij India, maar toch vieren ze feest als India verliest tegen Pakistan “. “Natuurlijk” zegt 

Aslam, “Het maakt niet uit tegen welk land India speelt, maar als het een islamitisch land is, zijn wij 

als Kashmiri en moslim tegen India. Ik vraag hen voor welk land ze zijn als India tegen Nepal speelt. 

Hier moeten ze over nadenken. Cricket is in Nepal niet zo populair als in India en Nepal heeft niet 

zo’n goed cricketteam, dus vandaar dat Nepal hun steun dan ook wel verdient besluiten de mannen. Ik 

vraag vervolgens voor welk land ze zijn als India tegen Amerika of een Europees land speelt. Ze 

moeten lachen en zeggen dat ze dan voor India zijn. Ze hebben uiteindelijk toch een Indiaas paspoort. 
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Dit voorbeeld is kenmerkend voor hoe de Kashmiri immigranten in Nepal zich identificeren met hun 

herkomstland India. Door hun positie als etnische en religieuze minderheid in India hebben zij 

nauwelijks een emotionele binding met het land. De Kashmiri’s in Nepal kunnen zich niet alleen 

moeilijk identificeren met hun herkomstland India, maar ook andere gevestigde natiestaten, zoals 

Pakistan of Nepal, bieden voor de Kashmiri’s geen bron van nationale identiteit waardoor de nadruk 

op de etnische en religieuze identiteit komt te liggen. Toch blijft de nationale identiteit een belangrijke 

rol spelen en juist omdat zij zich niet met een gevestigde natie-staat kunnen identificeren wordt de 

wens voor een onafhankelijk Kashmir, en dus een eigen natie-staat, groter. Laten we eerst kijken 

waarom een identificatie voor de Kashmiri’s met India problematisch is.   

  De scheiding van Brits-India in het islamitische Pakistan en hindoeïstische India vanuit de 

overtuiging dat moslims en hindoes twee verschillende naties vormen blijft voor spanningen zorgen 

tussen de hindoes en de moslims in India. Hoewel India een seculiere staat is, blijven moslims in India 

een uitgesloten positie houden en wordt hun loyaliteit aan India in twijfel getrokken. Een voorbeeld 

hiervan is te zien in de in 2007 verschenen populaire Bollywood film Chak de India. Als een beroemde 

islamitische hockeyspeler het winnende doelpunt van Pakistan niet tegen weet te houden, waardoor 

India verliest, wordt hij als verrader neergezet en zelfs uit zijn dorp verbannen. Hij weet zijn reputatie 

pas weer terug te winnen als hij het vrouwenhockeyteam coacht voor de komende wereldspelen, 

waarin India de wereldtitel wint. Het opkomende hindoefundamentalisme in India is vooral gericht op 

moslims. Met het gezegde “Hindi, Hindu, Hindustan, Muslim jaane Pakistan”, oftewel India is voor 

de hindoes, moslims ga naar Pakistan, van de hindoefundamentalisten, voelen veel moslims in India 

zich niet meer thuis in hun eigen land. De Kashmiri’s vormen echter niet alleen een religieuze 

minderheid, maar ook een etnische minderheid. De Kashmiriyat identiteit is namelijk gebaseerd op het 

idee dat Kashmir vroeger een onafhankelijke staat was en dat de Kashmiri’s een aparte groep vormen 

met eigen culturele tradities, die verschillen van de andere islamitische groepen in India of Pakistan. 

Een identificatie met Pakistan is daarom ook niet vanzelfsprekend. Tijdens verschillende observaties 

lieten de Kashmiri’s in Nepal duidelijk merken dat zij ook over Pakistan niet al te positief denken. Als 

ik op een ochtend in de winkel van Aslam ben, komt Pakistan ter sprake. Volgens Aslam is India altijd 

nog beter dan Pakistan. India heeft tenminste nog een democratische regering, maar in Pakistan weten 

ze niet eens wat democratie is. Volgens Aslam was algemeen bekend dat de Pakistaanse politica 

Benazir Bhutto corrupt was, maar nog steeds kreeg zij stemmen van het volk. Aslam ziet als enige 

oplossing voor de onrusten in Pakistan een militaire dictatuur, omdat de mensen toch niet weten hoe 

zij met de democratie om moeten gaan. Even later komt er een klant binnen. Hij blijkt ook uit Kashmir 

te komen, maar dan uit het gedeelte dat in Pakistan ligt. Volgens Aslam wordt dit gebied bezet door 

Pakistan en zou Kashmir een onafhankelijke staat moeten worden. De klant begint te lachen. “Nee, 

jullie worden juist bezet door India. Kashmir is een moslimstaat en hoort bij Pakistan”. Deze uitspraak 

is kenmerkend voor de verschillende blik op het conflict onder de Kashmiri’s in Pakistan en de 

Kashmiri’s in India. De Kashmiri’s in Nepal, die uit het Indiase gedeelte van Kashmir komen zien 
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zichzelf dus niet als onderdeel van de islamitische natie dat na de scheiding van Brits India de natie 

staat Pakistan is geworden. De Kashmiri’s in Nepal kunnen zich niet identificeren met de natie-staat 

van herkomst, maar ook niet met de mogelijke alternatieve natie-staat Pakistan op basis van hun 

religieuze identiteit. Een andere mogelijke natie-staat waar de Kashmiri’s in Nepal zich mee zouden 

kunnen identificeren is de natie-staat van aankomst, maar zoals ik al heb aangegeven in de eerste drie 

hoofdstukken biedt ook deze natie-staat geen alternatief.  

De Kashmiri’s in Nepal kunnen en willen zich niet identificeren met een gevestigde natie-staat. 

Als ik dan ook vroeg tot welke natie-staat zij toebehoorden of bij welke natie-staat hun loyaliteit lag, 

konden ze deze vraag niet echt beantwoorden. Eigenlijk was dat Kashmir, hun moederland, maar 

Kashmir is nog steeds geen officiele natie-staat. De Kashmiri’s zijn het er echter allemaal over eens 

dat Kashmir het recht heeft op onafhankelijkheid. Kashmir was vroeger onafhankelijk en had zelfs een 

eigen koning. Mijn informanten vertelden mij hoe India Kashmir onrechtmatig ingenomen zou hebben 

tijdens de scheiding tussen Pakistan en India in 1947. Pakistan viel Kashmir binnen en de koning van 

Kashmir vroeg India om hulp, zodat de Pakistanen hun grondgebied niet in zouden nemen. Toen de 

oorlog met Pakistan over was en de koning van Kashmir India verzocht weer terug te gaan, nam India 

Kashmir in, aldus mijn informanten. Shafi trekt een vergelijking met de Tibetanen in Nepal, die tijdens 

mijn onderzoeksperiode in het voorjaar van 2008 dagelijks demonstreerden tegen China. Volgens 

Shafi is Tibet ook onrechtmatig ingenomen door China. Hoewel er in Nepal veel Tibetaanse 

demonstranten werden opgepakt, hadden zij volgens Shafi evenwel nog geluk. Door de interesse in het 

boeddhisme in het westen worden de Tibetanen serieus genomen en krijgen zij internationale steun, 

maar de Kashmiri’s worden niet gehoord. Volgens Shafi heeft dit onder andere te maken met hun 

religie, omdat de Kashmiri’s moslim zijn, worden zij gelijk als terroristen gezien. Hoewel alle 

Kashmiri’s in Nepal het er over eens zijn dat Kashmir het recht heeft op onafhankelijkheid, is niet 

iedereen het er mee eens of Kashmir nu ook daadwerkelijk een onafhankelijke staat moet worden. Er 

is een onderscheid te maken tussen een groep Kashmiri’s die vindt dat Kashmir onafhankelijk moet 

worden en een groep die erkent dat onafhankelijkheid wellicht niet de meest geschikte oplossing is. 

Volgens Shahil, die goederen uit Kashmir haalt om ze in Nepal aan verschillende Kashmiri 

winkeleigenaren te verkopen, zitten er met de groeiende economie van India ook voordelen aan om bij 

India te blijven:  

 

“Kashmir should be with India now. If Kashmir is with India it will be more developed. If Kashmir is 

separate it will never develop. You’ll see, India is getting bigger. In fifteen years India will be richer 

than America and everyone wants to have an Indian passport. It’s true, most Kashmiri’s don’t like 

Indians, I also don’t like the Indian people, but when there are problems the Indian government will 

help us out.” 
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Shahil toont hier dat hoewel er nauwelijks een emotionele band met India is, hij toch niet wil dat 

Kashmir onafhankelijk wordt. Ook andere Kashmiri’s in Nepal realiseren zich de voordelen om bij 

India te blijven. Ze zien met eigen ogen hoe Nepal als kleine staat nauwelijks voor zichzelf kan zorgen 

en grotendeels afhankelijk is van India. De Kashmiri’s in Nepal geven aan dat een onafhankelijk 

Kashmir wellicht hetzelfde lot zal ondergaan, waardoor ze liever de voordelen genieten van het 

Indiase burgerschap.  

 De Kashmiri’s bevinden zich kortom in een transnationale ruimte tussen regimes van 

verschillende natiestaten, waar ze zich moeilijk mee kunnen en willen identificeren. Het feit dat de 

wereld toch ingedeeld is in ‘the national order of things’ zorgt ervoor dat nationale identificaties hoe 

dan ook een belangrijke rol blijven spelen. Doordat de Kashmiri’s in Nepal zich niet kunnen 

identificeren met een gevestigde natie-staat, wordt de wens voor een onafhankelijk Kashmir groter en 

grijpen zij terug op hun religieuze en etnische identiteit. De Kashmiri’s benadrukken dat ze een aparte 

etnische groep vormen in India op basis van een gedeelde geschiedenis, waarin ze ooit onderdeel 

waren van de onafhankelijke natie-staat Kashmir. Deze nationale identificatie met Kashmir is 

gebleven, ondanks het feit dat Kashmir nu officieel van India is. Men kan zelfs stellen dat sinds de 

jaren negentig en de opleving van het conflict in Kashmir de nationale identificatie met Kashmir en 

daarmee ook de wens voor een onafhankelijk Kashmir weer belangrijker geworden is. Zoals we zien 

overlapt de nationale identiteit van de Kashmiri’s grotendeels met hun etnische identiteit. Vooral voor 

de Kashmiri’s in Nepal spelen er echter ook andere factoren een rol in hoe zij hun etnische identiteit 

construeren. Hoe de Kashmiri’s in Nepal precies hun etnische identiteit vormgeven, wil ik daarom in 

de volgende paragraaf bespreken.    

 

5.2 Etnische identiteit 

 

Terwijl ik in Thamel boodschappen aan het doen ben, kom ik Jason tegen. Hij is onderweg naar een 

fabriek waar veel Kashmiri’s hun tasjes inkopen. Hij vraagt of ik mee ga. We lopen Thamel uit en 

komen al snel in een rustigere wijk met grotere huizen en zelfs tuintjes, een zeldzaamheid in 

Kathmandu. In een van deze huizen blijkt in een kamertje op de benedenverdieping de fabriek te zijn. 

Twee Kashmiri’s en een Nepalees zijn hier de hele dag de tasjes aan het naaien. Het materiaal wordt 

uit Kashmir gehaald, maar in Nepal bewerkt om de hoge belasting te ontvluchten voor het importeren 

van bewerkte souvenirs uit India. Jason maakt zijn bestelling en neemt me vervolgens mee naar boven. 

Het huis is van een vriend van hem die ook uit Kashmir komt. Zijn vriend is er helaas niet, want die is 

nu op vakantie in Kashmir, maar Jason wil mij voorstellen aan de vrouw van zijn vriend.   

Zijn vriend is namelijk getrouwd met een Nepalese moslimvrouw. Hij vertelt er gelijk bij dat zij niet 

zo is als de andere Nepalese vrouwen. Volgens Jason is zij net zoals de Kashmiri vrouwen, want ze 

zorgt goed voor haar familie. Het Nepalese dienstmeisje dat in de fabriek werkt, komt al snel met thee 
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en koekjes aanzetten. Ze ziet er wat donkerder uit en Jason plaagt haar dat ze uit Bihar komt. 33 Hij 

noemt haar doti, een bijnaam voor mensen uit India. 34 Het dienstmeisje lacht en zegt tegen mij dat ze 

echt uit Nepal komt. Dan komt de vrouw van Jasons vriend binnen met haar pasgeboren baby. De 

baby draagt een cholo en Jason maakt gelijk een opmerking dat, ondanks dat de baby Nepalese 

kleding aan heeft, de baby toch echt uit Kashmir komt. 35 Volgens Jason zijn de Nepalesen topi 

mensen, mensen uit India doti en Kashmiri’s zijn het beste. 36   

 Jason laat hier duidelijk zien hoe hij zich op etnische wijze identificeert door het benadrukken 

van bepaalde culturele markeringen, in dit geval kleding. Jason geeft hiermee aan wie er volgens hem 

wel en niet tot zijn etnische groep behoren. Etniciteit gaat, net als identiteit, over het verschil tussen 

wij en zij en heeft dus een ander nodig om betekenis te krijgen. Ik hanteer hierbij de definitie van 

Eriksen (2002) die etniciteit definieert als een aspect van een sociale relatie tussen twee groepen die 

zich cultureel differentiëren van andere groepen met wie zij regelmatig contact hebben. Voor de 

Kashmiri’s zijn er op zijn minst twee andere groepen, waarvan zij zich cultureel differentiëren en die 

een belangrijke rol spelen in de etnische identiteitsconstructie van de Kashmiri’s in Nepal. Dit zijn ten 

eerste de Nepalesen. Hier maken de Kashmiri’s duidelijk gebruik van wat Gerd Baumann (1998) het 

dominante discours noemt. De Nepalesen worden als één groep gerepresenteerd, waarbij de grote 

culturele diversiteit binnen Nepal ontkend wordt. Er is hier duidelijk sprake van het reïficeren en 

essentialiseren van een groep. Zoals in hoofdstuk een is beschreven, hebben de Kashmiri nogal een 

negatief beeld over wat volgens hen de Nepalese cultuur zou zijn. De tweede groep waar de 

Kashmiri’s zich van differentiëren zijn mensen uit India. Opvallend is dat de Kashmiri’s in hun anti 

India houding wel weer de Nepalesen ontmoeten. Volgens de Kashmiri’s zijn zowel de Kashmiri’s als 

de Nepalesen tegen India en dat schept een band. De Kashmiri’s worden daarom ook meer 

gerespecteerd in Nepal, omdat bekend is dat de Kashmiri’s zich niet identificeren met India. Hlal 

vertelt hoe hij zich in Nepal beter op zijn gemak voelt dan in India zelf:     

 

“I can tell you, 99 percent of the Kashmiri’s here in Nepal will feel more secure here rather than in 

India. Last January when I was in Delhi I had so many problems as a Kashmiri. I had to find a hotel, 

but as soon when they find out I was from Kashmir the hotel owners just refused to give me a room. I 

went to the place where Mahatma Ghandi was cremated. Out of hundred people who were there the 

police checked me, just because I’m a Kashmiri. That was my experience in Delhi and I was so sad. 

Indians don’t like the Kashmiri’s. It’s totally different here. The Nepali’s like the Kashmiri’s.” 

 

                                                 
33 Bihar is een deelstaat van India 
34 Doti is afgeleid van de witte doeken die mannen in India vaak dragen. Afhankelijk van de context kan de 
bijnaam een negatieve connotatie hebben.   
35 Een cholo is een traditioneel Nepalees knoopvestje die vrouwen en kinderen dragen.  
36 Een topi is het traditionele hoedje dat Nepalese mannen dragen.  
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 De bovenstaande dichotomie tussen de Kashmiri’s en de rest van India zien we ook terug onder de 

Kashmiri immigranten enerzijds en immigranten uit India in Nepal anderzijds. Het feit dat de 

Kashmiri’s zich van India differentiëren, wordt daarbij door de Indiërs als ondankbaar gezien. Rohit 

Khan uit Rajasthan is winkeleigenaar van een juwelierswinkel in Thamel en vertelt mij waarom hij de 

Kashmiri’s niet mag: 37  

 

“I’m an Indian Muslim, but I don’t like the Kashmiri’s. They think they are better than anyone else. 

Kashmiri’s are not good, because they don’t consider themselves Indians, they don’t want to be with 

India. You know Kashmiri’s even get food at cheaper prices in Kashmir and since 60 years they made 

themselves a law that they can purchase any property in India, but Indians can not buy property in 

Kashmir. They are very rich, but still they are complaining all the time that there’s no business. And 

they get money, black money, from terrorist organisations. If there’s one Kashmiri and one cobra in 

one room you kill the Kashmiri first, because the Kashmiri is more dangerous than the cobra.” 

 

De stereotype beschrijving die Rohit hier weergeeft van de Kashmiri’s kwam ook naar voren in de 

gesprekken met andere winkeleigenaars uit India. Andere veel voorkomende stereotyperingen waren 

dat de Kashmiri’s arrogant waren, alleen maar op geld uit waren en toeristen zouden bedonderen en 

oplichten. Opvallend is dat de Kashmiri’s met dezelfde soort beschuldigingen komen aan het adres 

van de Indiase winkeliers. Kashmiri’s waarschuwden mij voor de juwelierswinkels, die bijna allemaal 

beheerd worden door Indiërs uit Rajasthan. De Indiërs zouden valse producten verkopen voor een veel 

te hoge prijs. Hlal geeft toe dat deze negatieve gevoelens ten opzichte van Indiërs misschien niet 

helemaal terecht zijn, maar hij heeft zoveel nare dingen meegemaakt tijdens het conflict in Kashmir. 

Daarbij heeft hij van kinds af aan meegekregen hoe er in zijn omgeving over Indiërs gedacht en 

gesproken werd, waardoor deze negatieve gevoelens heel diep zitten en voortdurend bevestigd worden. 

Er zit zowel bij de Kashmiri’s als bij andere mensen uit India een diepliggend gevoel van wantrouwen 

tegenover elkaar waarbij zij zich duidelijk van elkaar blijven differentieren. Er worden continu 

culturele markeringen zoals taal en verschillende culturele praktijken benadrukt om de grens tussen de 

etnische identificatie als Kashmiri en Indiër te benadrukken. 

 Bij de manier waarop de Kashmiri’s over de Indiërs praten, is duidelijk te zien hoe zij de ene 

keer het dominante discours gebruiken en de andere keer het demotic discours. Als het over het 

conflict gaat, wordt de groep Indiërs geëssentialiseerd en gereïficeerd en is er dus sprake van het 

dominante discours. Als het over de immigranten uit India in Nepal gaat worden het dominante 

discours en het demotic discours afwisselend gebruikt. Enerzijds worden de Indiërs wantrouwend 

bekeken door de rol van het Indiase leger in het conflict in Kashmir en worden ze als een 

geëssentialiseerde stereotype groep van oplichters en bedriegers neergezet. Anderzijds wordt dit 

                                                 
37 Rajasthan is een deelstaat van India. 
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constant gerelativeerd door het uit elkaar trekken van politiek en de gewone burger, niet iedereen uit 

India is immers verantwoordelijk voor wat de regering doet. Hier is er dus eerder sprake van het 

demotic discours waar diversiteit binnen een groep erkend wordt. Tevens wordt er zowel door de 

Kashmiri’s als de Nepalesen vaak onderscheid gemaakt onder de immigranten uit India in Nepal op 

basis van de deelstaat waar ze vandaan komen. Zo staan de Bihari’s erom bekend dat het goedkope 

arbeidskrachten zijn, die hard werken en erg arm zijn. De winkeliers uit Rajasthan, die vaak 

juwelierswinkels hebben zouden gekenmerkt worden door hun oplichtpraktijken en rijkdom. Tenslotte 

zijn er de Punjabi’s, die alle grote bedrijven in Nepal in handen hebben. Wat deze classificatie betreft 

zouden de Kashmiri’s ook prima in het rijtje horen, omdat zij zich ook identificeren met de deelstaat 

waar ze vandaan komen. Het grote verschil is echter dat zij zich nadrukkelijk niet met India 

identificeren, terwijl er bij de andere groepen meer sprake is van een koppeltekenidentiteit, waarbij zij 

zich zowel met hun deelstaat als met India identificeren. Opvallend is ook, dat als het over de 

Nepalesen gaat, het dominante discours veel meer gebruikt wordt dan het demotic discours. De 

culturele diversiteit binnen de door de Kashmiri’s geconstrueerde groep ‘Nepalesen’, wordt in de 

gesprekken nauwelijks erkend en de Nepalesen worden vooral als een homogene groep gezien. Dit 

heeft waarschijnlijk te maken met onbekendheid over de Nepalese samenleving, maar ook met het feit 

dat de Kashmiri’s zich met hun religieuze identiteit duidelijk kunnen onderscheiden. Uit mijn 

onderzoek is gebleken dat de Kashmiri’s religie zien als het grootste verschil tussen de Kashmiri’s en 

de Nepalesen. Nepalesen zijn onderdeel van de hindoeïstische cultuur, terwijl de Kashmiri’s onderdeel 

zijn van de moslimcultuur. Deze identificatie met religie zal ik in paragraaf drie verder behandelen.  

   

5.3 Religieuze identiteit 

 

Volgens Peter van der Veer (2001) worden migrantengemeenschappen vaak conservatiever in de 

beleving en het praktiseren van hun religie omdat deze een bron van identiteit vormt in den vreemde. 

Tevens worden migranten zich meer bewust van hun religie, omdat zij deze vaker moeten uitleggen in 

een multiculturele samenleving. Voor de Kashmiri’s is hun religie inderdaad een belangrijk element in 

hun leven. Het geeft ze niet alleen een identiteit, maar biedt ze ook steun als ze Kashmir missen of als 

ze zich eenzaam voelen. In de winkels van de Kashmiri’s zijn dan ook veel religieuze symbolen terug 

te vinden. Vaak hangt er boven de deurpost of toonbank een afbeelding van Mekka of diverse 

koranverzen. De Kashmiri’s in Nepal zijn trots om onderdeel te zijn van een universele moslimcultuur, 

die ze graag willen uitleggen aan voorbijgaande toeristen of andere geïnteresseerden. Ook hierin is 

duidelijk te zien hoe de ene keer het dominante discours ingezet wordt en de andere keer het demotic 

discours.  

 Het dominante discours plaatst de Kashmiri’s binnen een universele moslimcultuur, die 

volgens de Kashmiri´s overal ter wereld hetzelfde is. Dit dominante discours wordt vooral bij toeristen, 

vrijwilligers en ontwikkelingswerkers uit het Westen ingezet. Als toeristen of andere Westerlingen 
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interesse tonen in de islam of hun afkomst uit Kashmir, zijn de Kashmiri´s graag bereid om uit te 

leggen wat de moslimcultuur, waar de Kashmiri´s onderdeel van zijn, inhoudt. Hier moet echter een 

kanttekening bij geplaatst worden, omdat de Kashmiri´s hun religieuze identiteit bij westerlingen in de 

meeste gevallen ondercommuniceren. Veel westerse toeristen denken dat de Kashmiri´s ook uit Nepal 

komen en of hindoe of boeddhist zijn. In de meeste gevallen laten de Kashmiri´s deze foute 

veronderstelling intact, tenzij de westerse toerist er direct naar zal vragen. Dit doen de Kashmiri´s ten 

eerste om meer souvenirs te verkopen. Toeristen in Nepal willen vaak een ‘authentiek Nepalees 

‘ souvenir en de Kashmiri´s zullen daarom niet vertellen dat zij eigenlijk niet uit Nepal komen. Ten 

tweede zijn de Kashmiri´s zich ervan bewust dat de islam, zeker in combinatie met Kashmir, bij 

westerlingen associaties met terrorisme op kan roepen. Mochten toeristen ernaar vragen dan zullen zij 

daarom ook gelijk uitleggen dat de islam volgens de Kashmiri´s niets te maken heeft met terrorisme en 

dat de Kashmiri´s daar ook niets mee te maken willen hebben. Ook naar Nepalesen toe wordt vaak een 

dominant discours ingezet. Zoals ik in hoofdstuk vier al beschreven heb weten de Nepalesen weinig af 

van de islam. In het contact met de Nepalesen moeten de Kashmiri’s vaak uitleggen waarom zij 

bijvoorbeeld geen alcohol drinken of alleen vlees eten wat volgens de islamitische regels geslacht is. 

De Kashmiri’s hanteren in hun uitleg een dominant discours waarin zij zich aan deze leefregels 

moeten houden, omdat deze onderdeel vormen van een universele moslimcultuur. 

Dat de Kashmiri’s zich representeren als onderdeel van een universele moslimcultuur betekent 

niet dat zij zich automatisch identificeren met moslims in andere delen van de wereld. Hier wordt het 

demotic discours ingezet. De Kashmiri´s distantiëren zich bijvoorbeeld duidelijk van andere moslims 

uit India en Pakistan. Hier zien we duidelijk hoe etnische identiteit en religieuze identiteit elkaar 

doorkruizen. Kashmiri zijn betekend automatisch ook moslim zijn, andersom betekend moslim zijn 

echter niet automatisch dat men Kashmiri is. De Kashmiri´s differentieren zich aan de hand van hun 

etnische identiteit van andere moslimgroepen op de wereld en in Nepal. Moslims uit India en Pakistan 

hebben echter niet alleen een andere etnische identiteit, maar ook een andere religieuze praktijk. 

Volgens de Kashmiri´s in Nepal hebben moslims uit India teveel ‘bijgeloof’ overgenomen uit het 

hindoeïsme en zijn moslims uit Pakistan te fundamentalistisch. Dan is er nog het onderscheid tussen 

de soennieten en sjiieten. De Kashmiri´s zijn soennieten en zetten zich duidelijk af van de sjiieten. 

Ook leidt het moslim zijn niet automatisch tot broederschap. Zo hebben de Kashmiri immigranten 

weinig contact met de kleine Nepalese moslimminderheid, zelfs met de groep Nepalese moslims 

waarvan de voorouders in de vijftiende eeuw vanuit Kashmir naar Nepal gekomen zijn en die zichzelf 

nog steeds de Kashmirimoslims noemen. Volgens de recent gearriveerde Kashmiri´s in Nepal heeft 

deze groep moslims niets meer met Kashmir te maken. Ze spreken Nepali en geen Kashmiri, vieren 

net als veel andere Nepalese moslims de Nepalese festivals, die een hindoeïstische oorsprong hebben, 

en zijn volledig geïntegreerd in Nepal. Daarentegen zijn de recentelijk gearriveerde Kashmiri´s 

buitenlanders, spreken ze nog steeds hun eigen taal Kashmiri, hoewel ze wel Nepali spreken, en is hun 

hele familie nog steeds in Kashmir. In de bovenstaande voorbeelden zien we dus hoe het dominante 
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discours van een universele moslimcultuur constant gerelativeerd wordt door het aangeven van 

culturele verschillen waarmee de Kashmiri’s zich op etnische wijze differentieren van andere groepen.  

De identiteitsconstructie van de Kashmiri´s in Nepal is dus uiterst dynamisch. De manier 

waarop migranten in de postmoderne praktijk binnen de national order of things hun identiteit 

vormgeven is dus een complex proces. Niet alleen gebruiken de Kashmiri´s in Nepal het demotic 

discours en dominante discours door elkaar heen, maar ook zien we dat hun nationale, etnische en 

religieuze identiteit elkaar overlappen en doorkruizen. Daarnaast spelen ook andere identificaties, 

zoals beroep, familie en sexe, een rol. Deze ingewikkelde processen die Gerd Baumann aanduidt met 

dual discursive competence en cross cutting cleavages zijn echter niet louter het resultaat van de 

(post)moderne condities. Hoewel er nieuwe identificatiemogelijkheden zijn ontstaan, is de 

identiteitsconstructie van een individu altijd al een ingewikkeld proces geweest. Wat wel kenmerkend 

is voor de (post)moderne condities is de hachelijke positie van de natie-staat en de grote rol die deze 

desondanks nog steeds heeft. Zoals ik al genoemd heb, kunnen de Kashmiri´s in Nepal zich nauwelijks 

identificeren met een gevestigde natie-staat. De identificatie met Nepal wordt bepaald binnen een 

vicieuze cirkel waarin de Kashmiri´s zich in eerste instantie niet willen identificeren met Nepal, wat 

vervolgens in stand wordt gehouden door uitsluitingsmechanismen waar ze mee worden 

geconfronteerd. Ook de relatie met India is voornamelijk instrumenteel van aard en de Kashmiri´s 

identificeren zich voornamelijk met hun etniciteit en religie. Dat de etnische identiteit en religieuze 

identiteit de laatste decennia belangrijker zijn geworden voor de Kashmiri’s heeft echter niet alleen te 

maken met het feit dat zij geen houvast hebben aan hun nationale identiteit, maar ook met een groter 

proces binnen de (post)moderne condities waarbij, ondanks de mondialisering, mensen teruggrijpen op 

kleinere en locale identiteitsbronnen (Lewellen 2002; Lieber & Weisenberg 2002; Geschiere & Meyer 

1998; Kearney 1995; Ley 2004: Juergensmeyer 2002; Zygmunt Bauman 1998).  

Dit fenomeen binnen de postmoderne condities, waarbij de identificaties met kleinere en 

localere verbanden versterken, maakt ons duidelijk dat het aantal nieuwe identificatiemogelijkheden 

begrenst wordt. In de literatuur over mondialisering word soms het idee gecreëerd van een 

deterritoriale wereld, waarin plaats nog maar weinig betekenis heeft en waarin stromen mensen, 

goederen, en ideeën vrijelijk over de wereld stromen. Juist als we kijken naar de concepten home en 

belonging lijken deze echter nog steeds sterk plaatsgebonden te zijn en binnen de national order of 

things ook sterk verbonden met een natie-staat (Cohen 1999). Home en belonging geven daarbij de 

grenzen aan van de mondialisering en heeft daarbij ook een begrenzende werking in het aantal nieuwe 

identificatiemogelijkheden. Nu we weten hoe de Kashmiri´s in Nepal als migrant hun identiteit 

vormgeven binnen de national order of things en de postmoderne condities, is het tijd om in het 

volgende hoofdstuk te kijken naar de gevoelens van home en belonging.   
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Hoofdstuk 6: Home en belonging 

 

Voordat ik in dit hoofdstuk wil laten zien hoe de Kashmiri´s in Nepal hun gevoelens van home en 

belonging ervaren onder de (post)moderne condities en national order of things, wil ik eerst ingaan op 

de vraag hoe we termen als home en belonging kunnen definiëren. Net als identiteit meervoudig en 

flexibel kan zijn, kunnen gevoelens van home en belonging dit ook zijn. Identiteit en gevoelens van 

home en belonging hebben een sterke relatie met elkaar, maar kunnen duidelijk verschillen. Migranten 

kunnen zich met het aankomstland identificeren, maar zich er niet thuis voelen (Magat 1999). 

Andersom is ook mogelijk. Migranten kunnen zich juist niet met het aankomstland identificeren en er 

zich wel thuis voelen (Constable 1999). Over het algemeen creëren migranten meerdere thuisen met 

verschillende betekenissen (Lucas & Purkayastha 2007; Ghorashi 2003).  Uit mijn onderzoek is 

gebleken dat home en belonging duidelijk twee verschillende concepten zijn. Belonging is moeilijk te 

vertalen in het Nederlands, maar heeft te maken met het gevoel ergens bij te horen. Mensen voelen dat 

ze toebehoren aan een plaats en hebben ook een idee wie hier wel en niet toebehoren (Hedetoft en 

Hjort 2002). Home, wat we in het Nederlands met thuis of thuisgevoelens kunnen vertalen, is een 

emotioneel, persoonlijk en symbolisch concept. Hannerz (2002) ziet thuis als iets dat niet ver weg is 

en wat vertrouwd is. Het is de alledaagse praktijk waarin we actief participeren, wat ons bekend en 

vertrouwd is, en waar we gevoelens van belonging in opbouwen. Hannerz (2002) associeert thuis 

vooral met een alledaagse ruimte en ook met de plaats waar we in opgroeien. De associatie tussen de 

plaats waar we onze jeugd doorbrengen met thuis is sterk, maar is echter voor velen niet de plek van 

hun alledaagse praktijk. Ik zou daarom een onderscheid willen maken tussen het thuis van afkomst, 

waarin iemand opgegroeid is, en het thuis van geleefde ervaren lokaliteit, oftewel het thuis van de 

alledaagse praktijk.  

Vanuit de bovenstaande definities zal ik de begrippen home en belonging benaderen in dit 

hoofdstuk waarin ik een antwoord probeer te geven op de vraag hoe migranten thuisgevoelens 

ontwikkelen onder de (post)moderne condities waarin zij nog steeds ingebed zijn in de national order 

of things. Hierin zal ik ook terugkomen op de positie die de Kashmiri’s innemen op het continuüm, dat 

ik in de inleiding beschreven heb, en welke omgevingsfactoren hier invloed op hebben gehad. Ten 

slotte wil ik met dit hoofdstuk mijn thesis afronden door kort toe te lichten wat mijn bevindingen 

betekenen voor de huidige theorievorming over migratie, identiteit en thuisgevoelens.   

 

6.1 Meervoudige thuisgevoelens, eenzijdig belonging 

 

It is different here in Nepal, of course, but I’m not unhappy. Still Kashmir is my home, my motherland.  

I have my memories of school, mother and father, these things you’ll always remember. I’ve spend 
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half my time in Nepal and half my time in Kashmir. But the time I spent as a kid that’s the time you 

can not miss. It depends on where you are born and grown up what you’ll miss, whether it’s your 

country or not. The time you’re young will never come back, but the memories you take with you, 

wherever you go. (Saleem Ahmad 2008) 

 

Saleem laat hier prachtig zien wat Hannerz (2002) ook al schreef, namelijk de relatie tussen de plek 

waar men opgegroeid is en waar men zich thuis voelt. Voor de Kashmiri’s in Nepal blijft Kashmir dan 

ook hun home, niet alleen omdat ze hier opgegroeid zijn, maar ook omdat hun familie daar nog steeds 

woont. Saleem koestert niet alleen de herrineringen aan zijn jeugd in Kashmir en zijn familie. Zijn 

ouders zijn nog steeds in Kashmir en zijn drie zussen wonen ook nog steeds in zijn ouderlijke huis. 

Saleems ouderlijk huis in Kashmir, het huis waarin hij is opgegroeid, blijft voor hem zijn thuis. 

Saleem is tevreden met zijn leven in Nepal, maar geen enkele andere plek ter wereld zou zijn thuis in 

Kashmir kunnen evenaren. Ook Moussamil, die al tien jaar werkzaam is als winkelassistent in Pokhara 

en Kathmandu, plaatst home bij de familie. Volgens Moussamil is je thuis, zolang je ongetrouwd bent, 

daar waar je ouders zijn, en als je gaat trouwen is je thuis bij je partner en kinderen. De Kashmiri’s in 

Nepal stellen de plek waar ze opgegroeid zijn en waar hun familie zich bevindt centraal in hun idee 

over home. Dit idee van home heeft veel invloed op de ontwikkeling van gevoelens van zowel home 

en belonging  onder de Kashmiri’s in Nepal. Hun jeugdherinneringen en familie zijn onlosmakelijk 

met Kashmir verbonden en op basis hiervan zou men dus denken dat de Kashmiri’s nauwelijks 

gevoelens van home en belonging hebben opgebouwd in Nepal, maar dat klopt niet helemaal. Zoals ik 

al eerder vermeldde moeten we home en belonging als twee verschillende concepten zien met 

verschillende betekenissen. De Kashmiri’s hebben in Nepal inderdaad geen gevoelens van belonging 

opgebouwd, maar wel gevoelens van home. 

Dat de Kashmiri’s hun thuis in Kashmir zien, betekent dus niet automatisch dat zij zich niet 

thuis voelen in Nepal. De betekenis die het thuis in Nepal heeft, verschilt echter duidelijk met de 

betekenis die het thuis in Kashmir heeft. Ook zit er een groot verschil in de mate waarin de Kashmiri’s 

zich thuisvoelen in Nepal. De mate waarin iemand zich thuis voelt, is natuurlijk moeilijk te meten, 

maar terwijl sommigen Kashmiri’s vertelden zich volledig thuis te voelen in Nepal, zeiden anderen dat 

ze zich gedeeltelijk, een klein beetje of zich nauwelijks thuis voelen. Uit de interviews is echter 

gebleken dat het voor de Kashmiri’s in Nepal niet gemakkelijk was een thuis te verwerven en 

wederom speelt familie hierin een grote rol. De genoemde eenzaamheid in hoofdstuk twee heeft 

ervoor gezorgd dat het voor de Kashmiri’s moeilijk was te wennen aan de nieuwe situatie in Nepal. 

Als reden dat zij zich nu toch thuis voelden in Nepal werd de lange verblijfsduur genoemd en het feit 

dat hun dagelijkse leven zich toch grotendeels in Nepal afspeelt. Deze redenen zien we ook  terug in 

het verhaal van Imtihaz, 24 jaar en samen met Asif werkzaam in de winkel van Asifs vader:     
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“Nowadays I live here and the place where I live is like a home. When I go to friends I miss my home 

where I live. And our shop, it’s like a home for us. We stay all day here, we spent about 14 hours each 

day here. At home we just sleep. When there’s bandha38 or something we really hate to be at home. 

It’s really boring. We can not live without the shop”.   

 

In deze uitspraak zien we duidelijk het meervoudige thuisgevoel terug en de andere betekenis die het 

thuis in Nepal heeft ten opzichte van het thuis in Kashmir. Nepal wordt gezien als het thuis van 

geleefde ervaren lokaliteit, waar ze de meeste tijd doorbrengen. Dit wordt toegepast op zowel het huis 

waar ze wonen als de winkel waar ze in werken. Kashmir wordt door mijn informanten vaak 

aangeduid als hun ‘echte’ thuis. De sterke relatie tussen de plaats waar men is opgegroeid en een thuis 

zorgt ervoor dat het thuis van afkomst onder veel migranten een belangrijke rol blijft spelen. Dat het 

thuis van afkomst een grote rol blijft spelen zien we terug in het onderscheid wat er gemaakt wordt 

tussen gevoelens van home en de gevoelens van belonging.   

 Hoewel home dus meervoudig is in de zin dat een groot deel van de Kashmiri’s in Nepal 

meerdere thuisen gecreëerd hebben, geldt dit niet voor belonging. Volgens Hannerz (2002) is thuis de 

plek waar we gevoelens van belonging in opbouwen. Uit mijn onderzoek is echter gebleken dat 

gevoelens van home eerder gecreëerd kunnen worden dan gevoelens van belonging. Het gevoel om 

ergens daadwerkelijk toe te behoren kost blijkbaar meer moeite en heeft meer tijd nodig dan het 

gevoel om zich ergens thuis te voelen. De Kashmiri’s in Nepal voelen zich op hun gemak in Nepal, 

zijn tevreden met hun leven in Nepal en een groot deel voelt zich daarom na zoveel jaar ook thuis, er 

was echter geen enkele Kashmiri die ook echt een gevoel van belonging had opgebouwd in Nepal. De 

plek waar ze daadwerkelijk toebehoorden werd gelinkt met het thuis van afkomst, oftewel Kashmir 

waar ze zijn opgegroeid en waar hun familie is. Omdat voor de Kashmiri’s hun thuis de plaats is waar 

hun familie zich bevindt en zij zich niet op deze plaats bevinden, is belonging veranderd in  longing to 

be (Hedetoft & Hjort 2002). Hun verlangen om weer terug te keren naar Kashmir uit zich in de myth of 

return, waarbij een daadwerkelijke terugkeer niet eens aan de orde hoeft te zijn. Zoals ik in hoofdstuk 

twee beschreven heb is de myth of return onder de Kashmiri’s onder andere een uiting van het feit dat 

zij hun migratie als een tijdelijk fenomeen zien en niet gekomen zijn met de intentie om zich 

permanent in Nepal te vestigen. Daarnaast is het dus ook een uiting van de ontbrekende gevoelens van 

belonging.  

 Als we kijken naar waarom het zo moeilijk is voor migranten om gevoelens van home en 

vooral belonging op te bouwen in het aankomstland, dan vinden we in de bestaande literatuur vooral 

aanknopingspunten bij de national order of things. De national order of things zorgt volgens Wimmer 

(2002) voor uitsluiting van migranten die wantrouwend bekeken worden, omdat zij niet tot de natie 

behoren. Deze uitsluiting word in de literatuur vaak genoemd als reden dat migranten geen 

                                                 
38 Staking waarbij winkels of kantoren of scholen of het vervoer of alles dicht gaat. Door de politieke onrust 
vinden deze regelmatig plaats in Nepal.  
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thuisgevoelens op kunnen bouwen in het land van aankomst. Sociale wetenschappers zoals Ghorashi 

(2003) en Benhabib (2002) zijn van mening dat migranten geen gevoelens van home en belonging 

kunnen opbouwen wanneer zij formeel of informeel worden uitgesloten van de samenleving. De eerste 

kanttekening hierbij is dat uit mijn onderzoek naar voren is gekomen dat gevoelens van home 

makkelijker ontwikkeld worden dan gevoelens van belonging. Ten tweede is gebleken dat er bij de 

Kashmiri’s in Nepal geen directe relatie te leggen is tussen uitsluitingsmechanismen en het niet 

kunnen ontwikkelen van gevoelens van belonging, omdat zij vanaf het begin van het migratietraject 

geen behoefte hadden om te integreren in de Nepalese samenleving. Hoewel uitsluitingsmechanismen 

de ontbrekende gevoelens van belonging in Nepal onder de Kashmiri’s wel in stand houdt, spelen de 

migratiemotieven en familie een veel grotere rol in het niet opbouwen van de gevoelens van belonging. 

Vooral als we kijken naar de grote rol die familie heeft gespeeld in de gevoelens van home en 

belonging, kunnen we concluderen dat wanneer familie, en ook andere significant others, achterblijven 

in het herkomstland dat dit het ontwikkelen van gevoelens van home en vooral belonging in het 

aankomstland zal bemoeilijken. Formele en informele insluiting zou dan ook bij de Kashmiri’s niet 

automatisch leiden tot het opbouwen van gevoelens van belonging in Nepal. In deze studie heb ik 

willen laten zien hoe de Kashmiri’s in Nepal hun identiteit en gevoelens van home en belonging 

vormgeven binnen de postmoderne condities waarin zij ingebed zijn in de national order of things. 

Tevens heb ik geprobeerd te laten zien welke omgevingsfactoren hierin een rol spelen en wat dit 

betekend voor de positie die zij innemen in het aankomstland. In de volgende paragraaf wil ik 

terugkomen op het continuüm over de positie die immigranten innemen in het aankomstland, wat ik in 

de inleiding beschreven heb.  

  

6.2 Thuis en diaspora  

 

They call us Madhesi, like foreigner, non resident. Sometimes this hurt, but actually I don’t care. I 

don’t want to become a part of Nepal, that’s the thing (Asif 2008).  

 

Deze zin is kenmerkend voor de manier waarop de Kashmiri’s zich positioneren in Nepal. In mijn 

studie bedoel ik hiermee in hoeverre migranten zich identificeren met het aankomstland en hier 

gevoelens van home en belonging in hebben opgebouwd. Centraal stelde ik de vraag in welke context 

migranten zich juist wel gaan identificeren met het aankomstland en hier gevoelens van home en 

belonging in opbouwen en in welke context zij zich blijven identificeren met het herkomstland en 

geen gevoelens van home en belonging opbouwen in het aankomstland. Uit mijn onderzoek is 

gebleken dat deze context bij de Kashmiri’s in Nepal door twee factoren wordt bepaald. Ten eerste 

bevinden de Kashmiri’s zich als migrant onder de (post)moderne condities waarin zij desondanks nog 

steeds ingebed zijn in de national order of things. Zoals we in hoofdstuk vijf gezien hebben betekent 

dit voor de Kashmiri’s dat zij voor emotionele identificaties teruggrijpen op kleinere verbanden, 
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waaronder etniciteit en religie, maar ook familie en thuis van afkomst. Doordat de nationale identiteit 

nog steeds belangrijk is en de Kashmiri’s zich moeilijk met een gevestigde natie-staat kunnen 

identificeren is de wens voor een onafhankelijk Kashmir groter geworden. Relaties met gevestigde 

natiestaten, zoals India, Pakistan en Nepal, zijn dan ook grotendeels instrumenteel van aard. Ten 

tweede wordt de context bepaald door een vicieuze cirkel waarbij de Kashmiri’s hun immigratie als 

een tijdelijk fenomeen zien, waardoor zij geen tijd en moeite steken om te integreren in de Nepalese 

samenleving. Dit wordt versterkt door de sterke transnationale familierelaties die de Kashmiri’s 

onderhouden met hun achtergebleven familieleden in Kashmir. De ontbrekende behoeften om iets op 

te bouwen in Nepal wordt vervolgens in stand gehouden doordat ze op basis van hun positie als 

migrant en religieuze minderheid worden geconfronteerd met uitsluitingsmechanismen. Deze context 

is bepalend voor de manier waarop de Kashmiri’s zich zijn gaan positioneren in Nepal.  

 In de literatuur wordt hier veelal een scherp onderscheid gemaakt tussen het assimilatiemodel, 

het multiculturele model en het transnationale model. Zoals ik in de inleiding al genoemd heb, 

kwamen deze modellen weinig overeen met mijn onderzoeksgegevens. Daarom wil ik terugkomen op 

het continuüm, dat ik in de inleiding beschreven heb, waarin migranten aan het ene eind van het 

continuüm thuisgevoelens hebben opgebouwd en zich kunnen identificeren met het aankomstland en 

aan de andere kant van het continuüm waarin migranten zich niet kunnen identificeren met het 

aankomstland en er zich niet thuis voelen. Uit dit continuüm heb ik vier hoofdbenaderingen 

geconstrueerd. Als we kijken naar de identiteitsconstructie en gevoelens van home en belonging onder 

de Kashmiri’s in Nepal dan kunnen wij ze classificeren binnen de diasporabenadering. Zij 

identificeren zich nauwelijks met het aankomstland Nepal, maar voornamelijk met hun etniciteit en 

religie, tevens hebben zij geen gevoelens van belonging opgebouwd in Nepal. Hoewel de Kashmiri’s 

zich wel enigszins thuis voelen in Nepal, blijft Kashmir het thuis met de meest emotionele betekenis. 

Ik heb in deze benadering bewust het woord diaspora gebruikt omdat migrantengroepen, die zich niet 

identificeren met het aankomstland en hier geen gevoelens van home en/of belonging op hebben 

kunnen bouwen, veel kenmerken vertonen van een diaspora.  

De term diaspora is een complex begrip en binnen de antropologische literatuur is er 

onenigheid over wat het begrip nu precies inhoudt en welke immigrantengroepen wel of geen diaspora 

vormen. Volgens Cohen (1999) zijn er drie kernpunten van een diaspora, namelijk de verspreiding van 

de immigranten vanuit een centraal punt, het verlangen naar een thuisland en het behouden van de 

eigen identiteitsgrenzen. Maar zelfs met deze definitie is er in de praktijk volgens Brettel (2006) 

moeilijk een onderscheid te maken tussen migratie in het algemeen, minderheden en diaspora. Ik wil 

hier daarom uitgaan van een emic perspectief. Of een migrantengroep tot de diaspora gerekend kan 

worden hangt af van de instelling van de migrantengroep zelf. Centraal in deze houding is het 

verlangen naar een thuisland en de myth of return. Wanneer men zich niet kan identificeren met het 

aankomstland en hier geen gevoelens van belonging in op had kunnen bouwen dan verandert, zoals 

Hedetoft & Hjort (2002) zeggen, belonging in longing to be. De vraag is echter hoe problematisch het 
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is wanneer migranten zich niet identificeren met het aankomstland en zich daar niet thuis voelen, zelfs 

wanneer zij blijven verlangen naar een thuisland. In mijn onderzoek zijn interessante bevindingen naar 

voren gekomen die ons wellicht iets anders laten kijken naar de gevestigde theorieën en ideeën over 

migratie. In de volgende paragraaf zal ik daarom enkele discussies bespreken aan de hand van mijn 

bevindingen. 

 

6.3 Een nieuwe visie op thuis en identiteit in de antropologie 

 
Mijn onderzoek naar de wijze waarop de Kashmiri’s in Nepal hun identiteit construeren en gevoelens 

van home en belonging vormgeven, bleek niet altijd overeen te komen met de gevestigde theorieën en 

ideeën binnen de antropologie. Mijn bevindingen vormen dan ook een waardevolle toevoeging aan 

zowel het maatschappelijke debat als het theoretische debat rondom identiteit, thuisgevoelens en 

migratie. Het maatschappelijke debat over migratie laat ons zien dat de invloed van migratie op onze 

samenleving groot is. De toenemende migratie zorgt voor sociale veranderingen waarin veel 

natiestaten om moeten gaan met nieuwe immigrantengroepen met andere culturele waarden en 

praktijken. Migratie roept daarom binnen de natie-staat veel discussies op. Vanuit mijn onderzoek wil 

ik een kritische blik werpen op twee discussies binnen dit maatschappelijke debat. Ten eerste de vraag 

of diaspora’s een probleem vormen en ten tweede de vraag in hoeverre we inclusiviteit moeten 

verwachten.  

Het begrip diaspora heeft soms een nogal wat negatieve bijklank met associaties van 

staatloosheid en thuisloosheid. Volgens Pattie (1999) hoeft een diaspora echter niet altijd 

problematisch bekeken te worden, omdat het verlangen naar een thuisland ook een bron van identiteit 

kan zijn voor de migrantengroep. Tevens is het voor de migranten een manier om onderdeel te zijn van 

het aankomstland op de eigen manier. Dit klinkt paradoxaal omdat de migranten, door zich met het 

herkomstland te blijven identificeren, nauwelijks onderdeel vormen van het aankomstland. Toch 

bevinden deze migranten zich, vaak voor langere perioden, in het aankomstland en zijn zij daarmee 

toch een onderdeel van de samenleving. Ook de Kashmiri’s in Nepal hebben zich nauwelijks 

geïntegreerd in de Nepalese samenleving, maar zijn hier door hun lange verblijfsduur wel onderdeel 

van geworden en inderdaad op hun eigen manier, met behoud van hun eigen cultuur. Opvallend is dat 

deze situatie door zowel de Kashmiri’s zelf als door de Nepalese natie-staat niet als problematisch 

ervaren wordt. Ook al bevinden de Kashmiri’s zich niet op de plek die zij als hun emotionele thuis 

beschouwen en ook al kunnen zij zich moeilijk met een gevestigde natie-staat identificeren, voelen zij 

zich niet staatloos of thuisloos. De Kashmiri’s in Nepal hebben zelfs een meervoudig thuisgevoel  en 

voelen zich zowel thuis in Nepal als in Kashmir. De staat wordt door de Kashmiri’s op een 

instrumentele manier benaderd. Ook al hebben de Kashmiri’s bijvoorbeeld geen emotionele binding 

met de staat van India, zijn zij zich wel bewust van de voordelen van het Indiaas burgerschap. De 

Kashmiri’s zullen hun Indiase paspoort dan ook alleen opgeven wanneer het burgerschap van een 



 74 

andere staat meer voordelen biedt. Ook de Nepalese natie-staat ziet de aanwezigheid van de 

Kashmiri’s, die dus nauwelijks integreren in de samenleving, niet als een probleem. Hier komen we 

dan ook bij de vraag aan in hoeverre we inclusiviteit moeten verwachten. 

Met de opkomst van de natie-staat en het nationalisme worden migrantengroepen 

wantrouwend bekeken en geacht op een of andere manier te assimileren aan het aankomstland 

(Wimmer 2002). Een migrantengroep die zich niet wenst te assimileren en zich sterk blijft 

identificeren met het herkomstland zou niet thuis horen in de natie en is daarom ongewenst. Vooral 

westerse natiestaten steken dan ook veel tijd en moeite in de integratie van migranten in de 

samenleving. Zoals we in hoofdstuk vier hebben kunnen lezen kent Nepal echter een uniek 

natievormingsproces waarin veel ruimte is voor culturele diversiteit. Ook migranten krijgen veel 

ruimte om hun eigen cultuur uit te dragen en worden niet geacht te assimileren. Vanuit Nepal wordt 

het niet als problematisch ervaren dat er zich migrantengroepen binnen Nepal bevinden die niet willen 

assimileren en niet tot Nepal willen behoren. Vanuit zowel de Nepalese natie-staat als de Nepalese 

bevolking worden de Kashmiri’s in Nepal niet als probleem gezien, maar als een feitelijk, dan wel 

passief, onderdeel van de samenleving. Migranten worden echter wel formeel uitgesloten, omdat zij 

het Nepalese burgerschap moeilijk kunnen krijgen. De Kashmiri’s in Nepal vinden het echter 

vanzelfsprekend dat Nepal hen geen rechten biedt zoals burgerschap of het recht op eigendom, zij zijn 

nu eenmaal buitenlanders en genieten deze rechten in Kashmir waar hun thuis is. De Kashmiri’s in 

Nepal zijn tevreden met hun leven in Nepal ook al worden zij niet opgenomen in de samenleving. Het 

is daarom goed om nog eens kritisch te kijken naar het nastreven van veel westerse natiestaten naar 

volledige inclusiviteit van migranten in de samenleving. Het unieke natievormingsproject van Nepal 

leert ons dat het bestaan van migrantengroepen, die geen actief onderdeel willen worden van de 

samenleving in het aankomstland en niet willen assimileren, niet per definitie problematisch zijn. 

Zowel voor de natie-staat als voor de migrantengroep zelf kan deze situatie zelfs het meest wenselijk 

zijn, waardoor integratietrajecten onder bepaalde migrantengroepen niet alleen ineffectief zijn, maar 

ook overbodig.  

Bovenstaande bevindingen en andere gegevens, die uit mijn onderzoek naar voren gekomen 

zijn, hebben ook implicaties voor het academische debat over migratie, identiteit en thuisgevoelens 

binnen de antropologie. Vanuit mijn onderzoek worden de gevestigde theorieën op veel punten 

bevestigd, maar blijken deze ook op sommige punten tekort te schieten. Ten eerste blijkt de term 

migrant niet altijd even bruikbaar meer te zijn. De Kashmiri’s in Nepal zien zichzelf namelijk niet als 

migrant, maar als iemand die zich tijdelijk voor zijn werk in Nepal bevindt. Vanuit een emic 

perspectief van de ‘migranten’ zelf, wordt migratie blijkbaar geassocieerd met mobiliteit, dat als doel 

heeft om zich ergens permanent te vestigen. Dit terwijl de toenemende mobiliteit steeds flexibeler en 

dynamischer wordt en mensen zich steeds vaker voor korte tijden verplaatsen. De vraag is nu of we 

hier nog wel van migratie spreken, zeker wanneer de ‘migranten’ zelf hun mobiliteit niet als zodanig 

benoemen. Omdat de antropologie zich juist richt op het emic perspectief van de informanten zelf 
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kunnen wij vanuit de antropologie een waardevolle bijdrage leveren binnen het interdisciplinaire 

academische debat over migratie. De antropologie kan een kritische blik werpen op de huidige 

definitie van migratie en een bijdrage leveren aan de theorievorming rondom nieuwe vormen van 

mobiliteit die op dit moment nog moeilijk te definiëren zijn.  

Het tweede punt waarin mijn bevindingen niet overeen kwamen met de gevestigde theorieën, 

is de causale relatie die sociale wetenschappers als Wimmer (2002), Ghorashi (2003) en Benhabib 

(2002) tussen uitsluiting leggen en het niet op kunnen bouwen van gevoelens van home en belonging. 

In de inleiding heb ik al beschreven dat deze wetenschappers er van uitgaan dat de migrant in principe 

wil integreren in de samenleving en daar gevoelens van home en belonging wil opbouwen. Zoals we 

gezien hebben, is dit zeker niet altijd het geval en kan er sprake zijn van een vicieuze cirkel waarbij 

migranten in eerste instantie niet willen integreren in de samenleving wat vervolgens in stand wordt 

gehouden door de uitsluitingsmechanismen in het aankomstland. Migranten hebben een bepaalde mate 

van agency die van invloed is op hoeveel tijd en moeite een migrant wil investeren in het assimileren 

aan het aankomstland. Migranten zijn geen passieve actoren die de situatie in het aankomstland over 

zich heen laten komen, maar spelen hier zelf ook een actieve rol in. Er is steeds meer aandacht voor de 

agency van individuen binnen antropologische studies, maar daarbij wordt vooral gekeken naar de 

acties die individuen ondernemen en niet wat individuen juist niet doen. We moeten ons, als 

antropologen, realiseren dat het niet willen en het bewust niet actief deelnemen in een samenleving 

ook een vorm van agency is. We moeten dus niet alleen kijken naar de uitsluitingsmechanismen in het 

aankomstland, maar ook naar de rol die de migrant zelf heeft gehad in het wel of niet kunnen of willen 

ontwikkelen van thuisgevoelens in het aankomstland.  

Ten derde is er een andere factor die nog weinig aan de orde komt in de gevestigde theorieën 

over migratie, identiteit en thuisgevoelens. In mijn onderzoek is gebleken dat familie ontzettend veel 

invloed kan hebben op zowel de migratiemotieven, de identiteitsconstructie en gevoelens van home en 

belonging. Bij de Kashmiri’s in Nepal heeft familie niet alleen een grote rol gespeeld in het besluit 

Kashmir te verlaten, maar ook op de relaties die zij met Kashmir onderhouden en de 

identiteitsconstructie. Uit mijn onderzoek is gebleken dat het herkomstland een belangrijke rol blijft 

spelen in het leven van migranten wanneer familie en andere significant others daar achterblijven. De 

achtergebleven familie in het herkomstland zal het aangaan van intensieve transnationale relaties 

blijven stimuleren, waardoor migranten zich ook blijven identificeren met het herkomstland. Tevens 

wordt thuis geplaatst bij onder andere de aanwezigheid van familie. Het verwerven van een thuis op 

een plek waar geen andere familieleden verblijven, blijkt een moeizaam proces. Het thuis met de 

meeste emotionele betekenis blijkt toch vaak de plek waar familie en andere significant others zich 

bevinden. Naast uitsluitingsmechanismen en de agency van de migrant, moeten we dus ook kijken 

naar de rol van familie en de verschillende betekenissen die familie kan hebben in het wel of niet 

kunnen ontwikkelen van thuisgevoelens in het aankomstland. Tenslotte wil ik om af te sluiten nog kort 

terugkomen op de plek Kashmir, die de Kashmiri’s zelf nog steeds zien als het paradijs op aarde. 
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Hierin zien we hoe groot de rol van familie en thuisgevoelens kunnen zijn in de beleving van een 

plaats. Ook al wordt deze plaats geteisterd door conflicten, onrust en geweld, voor de Kashmiri’s blijft 

Kashmir de plek waar hun familie is en waar ze zich thuis voelen. Daarom blijft Kashmir ook voor de 

Kashmiri’s in Nepal hun paradijs op aarde.   
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7: Epiloog 

 

Antropologie is misschien niet de meest bekende studie. Als mensen vragen wat ik studeer en ik vertel 

vervolgens dat ik antropologie studeer, krijg ik de meest uiteenlopende reacties. Deze reacties variëren 

van mensen die het leuk vinden dat ik een dergelijke aparte studie heb gekozen of mensen die zich 

afvragen of dat niet die studie is waarbij je primitieve stammen gaat onderzoeken tot mensen die 

helemaal niet weten wat antropologie is. Het woord primitieve stam zal je in de antropologie in ieder 

geval niet snel tegen komen, maar inderdaad is het onderzoeken van andere culturen door daar langere 

tijd te verblijven en mee te doen met het dagelijkse leven een onderdeel van de antropologie. Dat deze 

andere cultuur zich het liefst zo ver weg als mogelijk moet bevinden, is echter een misverstand. De 

vraag hoe diverse culturen met elkaar samenleven is ook in onze samenleving relevant. Eigenlijk 

betekent antropologie niets meer dan de studie van de mens in al zijn diversiteit en is daarmee een 

ontzettend brede en interessante studie.  

Mijn interesse in antropologie kwam tot uiting in mijn verschillende reizen naar Oost Europa, 

Marokko, Ghana, India en Nepal, waar ik vrijwilligerswerk deed. Tijdens deze reizen wilde ik altijd 

precies weten hoe de mensen daar leefden. Ik wilde niet alleen weten wat mensen precies deden, maar 

ook waarom. Als reiziger ben je echter vaak te kort op een plek om daar achter te komen. Zelfs als 

vrijwilligster merk je dat jij alweer naar huis moet gaan zodra de mensen, die je hebt leren kennen, net 

beginnen te vertellen over hun leven en hun cultuur. Binnen mijn Master culturele antropologie kreeg 

ik de mogelijkheid om ergens op veldwerk te gaan en op deze plek een groep mensen te bestuderen. 

Zo had ik eindelijk de tijd en ruimte om alle vragen die daar in mij opkwamen tot op de bodem uit te 

zoeken. Mijn keuze voor Nepal was snel gemaakt. In de studie naar de mens staat diversiteit in Nepal 

voorop. Met meer dan honderd verschillende etnische groepen en een grote verscheidenheid aan 

religies, tradities, rituelen en festivals, is Nepal een paradijs voor de antropoloog. Ook ik voelde me 

tijdens mijn veldwerk, als antropoloog in spé, als een vis in het water in Nepal. Hoewel ik al twee keer 

in Nepal geweest was als vrijwilligster, leerde ik Nepal op een hele andere manier kennen. Door mijn 

antropologische studie merkte ik dat ik de complexe multiculturele samenleving van Nepal en de 

politieke veranderingen steeds beter leerde te begrijpen. Mijn veldwerkperiode werd gekenmerkt door 

radicale politieke veranderingen in Nepal. In april 2008 werden voor het eerst verkiezingen gehouden 

nadat de koning in 2006 zijn macht uit handen had gegeven. De Maoïsten, die twee jaar geleden een 

vredesverdrag tekenden en als officiële politieke partij toetraden tot de regering, wonnen een grote 

meerderheid binnen de nieuw gekozen Constituent Assembly. In mei 2008 werd de koning gedwongen 

zijn ceremoniële functie op te geven en werd het enige hindoeïstische koninkrijk ter wereld een 

seculiere republiek. Ik voel mij bevoorrecht dat ik deze historische gebeurtenissen voor Nepal van 

dichtbij heb mogen meemaken. Deze scriptie is het resultaat van drie enerverende maanden in Nepal 

en drie maanden schrijven in Nederland. 
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Deze scriptie heb ik echter niet helemaal alleen gemaakt. Zonder de hulp van een aantal 

mensen zou het mij niet gelukt zijn om tot dit eindresultaat te komen en daarom wil ik een aantal 

mensen bedanken. Ten eerste wil ik mijn docente, Yvon van der Pijl, bedanken voor alle feedback en 

begeleiding met de scriptie. Zij wist mij iedere keer gerust te stellen dat ik op de goede weg was en 

wist mij iedere keer weer uit te dagen om bepaalde zaken te verbeteren. De discussies die we tijdens 

de begeleidingsgesprekken hadden, hebben mij zeker geholpen om mijn scriptie meer diepgang te 

geven. Ook wil ik alle andere docenten van de studie culturele antropologie in Utrecht bedanken voor 

de boeiende en leerzame colleges waar ik altijd zo van genoten heb en die ik zeker zal gaan missen. 

Ten tweede wil ik mijn vader bedanken voor alle morele en praktische steun tijdens mijn studie en de 

maanden dat ik aan mijn scriptie werkte. Het feit dat mijn vader altijd achter mijn keuzes heeft gestaan 

en er altijd voor mij is geweest, heeft zeker bijgedragen aan mijn doorzettingsvermogen in mijn studie 

om er alles uit te halen wat er in zit. De derde persoon die ik wil bedanken is mijn moeder, die samen 

met mij de chaos, drukte en viezigheid van India heeft overwonnen om mij weg te brengen naar Nepal. 

Ook wil ik haar bedanken voor het lezen van mijn scriptie en het nakijken van de taalfouten. Dan wil 

ik nog mijn informanten bedanken voor hun waardevolle bijdrages aan deze scriptie en hun mooie, 

soms ontroerende, verhalen over hun leven in Nepal en Kashmir. In het bijzonder wil ik Saleem en 

Aslam bedanken, die in de eerste dagen mijn onzekerheid, of ik wel genoeg informanten kon vinden 

die met mij wilde praten, gelijk weg wisten te nemen. Zij wijsten mij de weg en gaven mij toegang tot 

de wereld van de Kashmiri gemeenschap in Kathmandu. Tevens wil ik hen bedanken voor alle 

gastvrijheid, gezelligheid en de interessante gesprekken onder het genot van een kopje Nepalese 

melkthee. Ook wil ik iedereen van stichting Veldwerk bedanken. Ten eerste omdat zij mij drie jaar 

geleden op een bijzondere manier kennis hebben laten maken met Nepal. Tijdens mijn 

vrijwilligerswerk voor stichting Veldwerk heb ik Nepal en de vriendschappen die ik daar heb 

opgebouwd voor altijd in mijn hart gesloten. Ten tweede wil ik hen bedanken omdat ik tijdens mijn 

onderzoek gebruik mocht maken van hun laptop en kantoorfaciliteiten, waardoor het uitwerken van 

mijn aantekeningen en interviews een stuk makkelijker ging met de regelmatige elektriciteitsuitval. 

Tenslotte wil ik Ramesh Paudyal en zijn familie bedanken voor hun gastvrijheid, vriendschap en 

introductie met het leven op het platteland in de bergen van Nepal. Zonder bovengenoemde personen 

hebben ieder op hun beurt een belangrijke bijdrage gehad in de totstandkoming van deze scriptie.  
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