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Sinds 2008 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden of verstedelijkte gebieden. Steden zijn broedplaatsen van creativiteit, hybriditeit en
innovatie. Ze zijn de motor van onze economie en de
knooppunten in stromen van informatie, goederen,
geld, mensen en ideologieën, die meer en meer het
niveau van de streek, regio, of natie overstijgen.
Hierdoor worden ook onze steden steeds internationaler. Wereldsteden
– maar ook kleinere steden zoals de Belgische of Nederlandse – zijn
reeds enkele decennia de bestemming voor hoogopgeleide migranten,
veelal werkzaam in multinationale ondernemingen. Beleidsmatig wordt
hun aanwezigheid steeds vaker ervaren als een hoeksteen voor stedelijke groei en integratie in hoger beschreven transnationale netwerken.
Tegelijk echter, en deze groepen zijn substantiëler, zijn onze steden
reeds lang bestemmingsgebieden voor eerder laagopgeleide migranten: mediterrane gastarbeiders en hun families, migranten uit nieuwe
Europese lidstaten, burgers uit ‘het post-koloniale Zuiden’ en talloze
anderen. De aanwezigheid van deze migrantengroepen is vaak heel
erg zichtbaar in het stedelijke weefsel – er zijn de Turkse buurten in
Gent en Antwerpen, Chinatowns in Brussel en Amsterdam, het Joodse
kwartier in Antwerpen. De loutere aanwezigheid van migrantengroepen
verschaft steden ‘een oog op de wereld’. Migranten laten hun ‘bagage’
niet aan de landsgrenzen achter. Integendeel, ze nemen hun sociale,
culturele, religieuze, politieke, economische netwerken met zich mee.
Via ontelbare connectiviteiten, die vaak door media en beleidsmakers
als te verwaarlozen of zelfs als te ontmoedigen worden beschouwd,
transformeren migranten dag in dag uit onze stedelijke context. Hun
blijvende banden met het thuisland of met andere migrantengroepen in
diaspora typeert een toestand van ‘transnationalisme’, van hier en daar
tegelijk, waarbij de breuk tussen ‘home’ en ‘away’ op de helling komt te
staan. Via een aantal casestudies binnen en over de grenzen van onze
steden heen, probeert dit themanummer het debat rond identiteit,
integratie en burgerschap hoger op de stedelijke agenda te zetten.
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Transnationalisme en
migratie: een stedelijke
onderzoeksagenda
Auteurs David Bassens en Bruno Meeus
FOTOGRAFIE David Bassens en Knack

Al vroeg in de 20ste eeuw onderzochten Thomas &
Znaniecki de blijvende banden tussen migranten en hun
thuisbasis. Terwijl deze ‘transnationale toestand’ de
voorbije eeuw kenmerkend werd voor onze stedelijke
geografieën, stellen we vast dat beleid en berichtgeving dergelijke schaaloverschrijdende processen al te
vaak ongenuanceerd tegemoet treden. Een onderzoeksagenda als mogelijk antidotum.

pistool tegen de slaap riskeren”, en criminaliseert uiteindelijk de
complete overlevingseconomie: “De jongeren worden bovendien
opgejut door de organisatoren van de illegale economie om de boel op
stelten te zetten en no-go zones te creëren”. Tenslotte wordt door
plaatselijk CD&V politicus Walter Vandenbossche gesteld dat de
veiligheid van de burger bijna constant in gevaar is in Anderlecht – “vier
moorden in nauwelijks twee maanden” - , een ‘normaal leven leiden
onmogelijk is geworden’ en ‘de problemen niet langer mogen
verzwegen worden’. De combinatie van deze drie stemmen leidt tot de

In januari 2010 verscheen in het Belgische weekblad Knack een artikel

conclusie van het artikel dat de ooit bloeiende handelswijk Kuregem,

naar aanleiding van rellen in Kuregem, een wijk in de Brusselse

jarenlang verwaarloosd door de overheid, nu grotendeels ‘in de greep’

gemeente Anderlecht. De voorpagina kondigt het artikel aan als

is van een informele, illegale en ‘gevaarlijke’ economie.

‘Kuregem. Op stap in de no-gozone van Brussel’, vergezeld van een
foto van een jongeman met donkere huidskleur. In het artikel komen
verschillende stemmen aan bod die de situatie in de wijk Kuregem
problematiseren. In eerste instantie wordt beschreven hoe Kuregem,
‘aanvankelijk een bruisende en dynamische immigratiebuurt’ – “eerst
kwamen de Italianen en de Spanjaarden, later de Turken en de
Marokkanen” – sinds de jaren ’80 door het verdwijnen van industrie en

Migranten hebben wat men
noemt ‘het mondiale’, contextvreemde in de stad binnengebracht.

nijverheid in de wijk is ‘verpauperd en afgegleden naar totale verloedering’. Vooral de aanwezige handel in tweedehandsgoederen zoals

Zoals het bovenstaande voorbeeld illustreert, worden stedelijke

auto’s, elektronische en andere huisraad en de (volgens onderzoek

migrantengeografieën vaak verteld door middel van een relaas dat een

echter al lang verdwenen) arbeid in textielateliers, krijgt het hard te

(weliswaar niet te veronachtzamen) problematiek vastzet en geografisch

verduren.

afbakent in de ruimte, hetzij in een bepaalde straat, wijk, etc. Hierbij

Waardig werk-activist Omer Mommaerts, die begrijpt dat de aanwezige

ondersteunt kaartmateriaal volgens ons vaak een dergelijke poging tot

economie een overlevingseconomie is - “als de overheid aan haar

‘containment’, die we interpreteren als discursief en ruimtelijk begren-

verplichtingen verzaakt en niet zorgt voor een menswaardig bestaan,

zen van ‘wat/wie maatschappelijk vreemd is’. Informele economie,

dan moeten deze mensen zich wel behelpen” - uit zijn frustratie over

onveiligheid en migranten worden door hun ruimtelijk samenvallen in

het feit dat lokale vakbonden moeilijk een voet tussen de deur krijgen

een wijk onkritisch oorzakelijk aan mekaar verbonden. De autohandel,

om de werknemers enige vorm van sociale zekerheid te bieden. De

die in het artikel wordt omschreven als ‘een internationale draaischijf

Gentse criminoloog Brice De Ruyver relateert dit probleem vervolgens

[…] met bijna 200 kleine en grote autohandelaren en exportbedrijven

aan de onveiligheid in de wijk: “Onze sociale inspectiediensten zie je

die de heilige koeien vervolgens via de haven van Antwerpen naar

daar overigens niet – die gaan niet controleren in sectoren waar ze een

vooral West-Afrika verschepen’ heeft echter alle kenmerken van een
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Een transferkantoor in de Brugse Poort (Gent) (David Bassens)

transnationale economie die het wijk- en stadsniveau overstijgt. De

literatuur rond migratie, diaspora en mobiliteit. ‘Transnationalisme’

handel in Kuregem wordt voornamelijk gedreven door West-Afrikanen

duidt op de bewegingen en handelingen van migranten en/of stromen

en Oost-Europeanen en vindt plaats op straat en in verbouwde

van goederen en kapitaal in relatie tot culturele constructies als de

pakhuizen. Antropologisch onderzoek heeft bovendien overtuigend

natie, burgerschap en maatschappij. Met name door talloze mondialise-

gedocumenteerd hoe Kuregem sterk geconnecteerd is met onder meer

ringsprocessen overstijgen transnationale netwerken en stromen vaker

Dakar in Senegal, waar de tweedehandswagens verder worden

meerdere afgelijnde schaalniveaus (bv. de regio of de staat), waardoor

verkocht. Handelaars reizen over en weer tussen Kuregem en Gare

fenomenen in ‘plaatsen’ niet langer alleen vanuit een lokaal of nationaal

Petersen in Dakar, en de plaatselijke telefoonwinkels worden intensief

perspectief kunnen begrepen worden. Volgens Appadurai vraagt de

gebruikt om de markt op de verschillende plaatsen op elkaar af te

huidige gemondialiseerde wereld dan ook een herconceptualisatie aan

stemmen. Er ontstaat een transnationaal sociaal veld waarin verschil-

de hand van landschappen (‘scapes’), de finanscape, technoscape,

lende actoren zich bewegen en het is alleen vanuit dit perspectief dat

mediascape, ideoscape en ethnoscape die transnationale landschappen

de tweedehandsmarkt te begrijpen is. Precies dergelijke mobiliteit en

van respectievelijk geld, technologie en kennis, beelden en informatie,

handelen over verschillende schaalniveaus heen, aspecten die funda-

ideologieën, en etniciteit en identiteit omvatten.

menteel zijn in migratiegeografieën, worden vaak buiten beschouwing

Mondialisering kent dus talloze vormen, maar de mobiliteit, grensover-

gelaten, omdat deze ofwel als irrelevant of – sterker nog – bedreigend

schrijdende activiteiten en identiteitsvorming van migranten in het

worden ervaren.

bijzonder, hebben wat men noemt ‘het mondiale’, contextvreemde in
de stad binnengebracht. Tegen de achtergond van mondiale ‘land-

Een stedelijke agenda

schappen’ begrijpen we dat migratie sterk verweven is met en wordt

In een poging deze patstelling te doorbreken, stelt dit inleidend essay

gestructureerd door transnationale stromen van kapitaal, goederen en

dat analyse en beleid rond stedelijke migrantengeografieën gebaat

kennis, die op hun beurt door migratie worden gegenereerd. Dit

kunnen zijn bij een confrontatie met wat is uitgegroeid tot de studie van

betekent evenwel niet dat migratiestromen- en netwerken eerdere

‘transnationalisme’, een concept dat centraal staat binnen de recente

‘begrensde geografieën’ van economische activiteit, identiteit, politieke
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Hoewel dergelijke connectiviteit als dusdanig geenzins een nieuwe
situatie voorstelt – in tegendeel, dit is wellicht de meest universele en
tijdsonafhankelijke definitie van ‘de stad’ – slaat de notie van transnationalisme op de vaststelling dat een systeem van naties niet (langer) de
enige geografie is die sociale, economische, politieke, kortom
menselijke activiteiten dient te beschrijven. Hiermee zijn wij echter niet
van mening dat enkel de stad als arena van migratie kan beschouwd
worden: ook plattelandsgebieden waar bijvoorbeeld bloementeelt,
druivenpluk en appelteelt plaatsvindt, zijn vaak transnationaal geconnecteerde plaatsen. Een netwerkbenadering van migratie die los wil
komen van een territoriale stedelijke ‘val’, moet daarom volgens ons
niet alleen stedelijke contexten bestuderen maar evenzeer aandacht
geven aan transnationale/translokale netwerken die minder stedelijke of
zelfs afgelegen plattelandsgebieden met elkaar verbinden. Niettegenstaande deze fundamentele vaststelling – te meer omdat stad en
ommeland in realiteit geen rigide, afgelijnde ruimtes zijn – ligt de focus
van dit themanummer op processen in de context van Belgische en
Nederlandse steden. Via een verkenning van het concept transnationalisme, pogen we een onderzoeksagenda te formuleren die de ‘agency’
van stedelijke migrantengemeenschappen in een ruimer perspectief
plaatst.

Materiële en symbolisch-imaginaire banden
Zonder transnationalisme dus te willen verheerlijken, menen we in
navolging van Blunt’s definitie dat geografieën van stedelijke migratie
Eenzijdige berichtgeving over een multiculturele Brusselse wijk

tegelijk een materiële dimensie van stromen van goederen en diensten

(Reproductie omslag Knack 13-19 januari 2010)

en een symbolisch/imaginaire dimensie dienen te beschrijven. Met
name het werk van politiek geograaf Joe Painter, hoewel niet gekend

organisatie, etc. volledig naar de achtergrond hebben verwezen.

voor zijn onderzoek naar transnationalisme, werkt inspirerend om

Integendeel, staten en andere territoriale organisaties zoals de EU,

transnationale netwerken te beschrijven. Painter onderscheidt vier

maar ook globale tegenstellingen tussen the Global North en Global

verschillende manieren om netwerken te conceptualiseren: (i) transmis-

South vormen de achtergrond waartegen mobiliteit en handelingen van

sienetwerken, (ii) sociale netwerken, (iii) actor-netwerken, en (iv)

migranten dienen te worden geïnterpreteerd. Hoewel migratieproces-

topologische netwerken.

sen systeemtegenstellingen en afhankelijkheidsstructuren impliciet in

Ten eerste, ‘transmissienetwerken’ zijn communicatie- en transportnet-

stand houden of zelfs versterken, weerspiegelen migratiestromen en

werken waarlangs mobiliteit plaatsvindt; mobiliteit van mensen, ideeën,

netwerken de vormen van transnationalisme die daaruit voortkomen

goederen enzovoort. Het is het railsysteem van metro’s, het internetka-

tegelijk het potentieel en het handelend vermogen van mobiele

belnetwerk, het wegennetwerk. In een transnationale sociale ruimte zijn

actoren om dergelijke starre structuren en tegenstellingen te doorsnij-

deze transmissienetwerken belangrijk omdat ze in tegenstelling tot

den.

bijvoorbeeld 19de eeuwse migratie de sociale relaties tussen home and

Verschillende auteurs beklemtonen het ontegensprekelijk stedelijke

away vergemakkelijken. De transnationale relatie die Poolse migranten

karakter van migratie. ‘Wereldsteden’ maar ook kleinere steden, zoals

in de Verenigde Staten aan het begin van de 20ste eeuw onderhielden

middelgrote steden in België en Nederland, vormen de voornaamste

met het thuisland beschreven door Thomas & Znaniecki, werd onder-

bestemming voor internationale migranten. Als knooppunt op

steund door een transmissienetwerk met veel lagere mobiliteit dan op

transnationale migratienetwerken vormt de stad dan ook het belangrijk-

dit moment mogelijk is. Terwijl nu vliegtuigen, GSM’s, Facebook en mail

ste podium voor transnationalisme, of wat Michael Peter Smith aanduidt

snelle communicatie mogelijk maken, schreven de per boot aangeko-

met transnational urbanism. Volgens Smith komt transnationalisme het

men Poolse migranten brieven naar het thuisfront.

meest tot uiting, of is deze het meest aan het werk op translokaal

Ten tweede zijn er sociale netwerken. Het zijn professionele, vriend-

niveau, in en tussen plaatsen en niet zozeer tussen ‘naties’ zoals de term

schaps- en familiale netwerken, maar ook supply-chains tussen

transnationalisme suggereert. De stad is dan ook de ‘plaats’ waar

bedrijven en politieke netwerken. In dit geval zijn de verbindingen zelf

transnationalisme – het vermengen en verknopen van transnationale

de sociale relaties. In de transnationale sociale ruimte worden sociale

netwerken – ervaren wordt. Buurten, wijken en steden zijn opgenomen

‘verdichtingen’ gecreëerd op basis van deze netwerken. Onder meer

in talloze stromen en netwerken van goederen, geld, kennis, mensen,

Thomas Faist heeft er in het verleden al op gewezen dat de transnatio-

etc.

nale ruimte niet gelijk mag gesteld worden aan één transnationale
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gemeenschap. De transnationale sociale ruimte wordt bevolkt door

Identiteitsvorming in transnationale gemeenschappen blijkt bijzonder

diverse maatschappelijke ‘verdichtingen’, die vaak niets met elkaar te

complex. Bij Afrikanan in de Matongewijk in Brussel bijvoorbeeld,

maken hebben. Inderdaad, de transnationale sociale ruimte van

creëren zowel Brusselse, Congolese, Afrikaanse, Belgische, ‘zwarte’ en

diaspora verschilt sterk van die van remittance-netwerken van gezinnen,

andere identiteiten samen een hybride veelschalige identiteit.

van handelsnetwerken van transnationale entrepreneurs, van prostitutie-

Thuishoren wordt niet enkel tegenover de Belgische maatschappij

netwerken, transnationale home-town associations, transnationaal

afgemeten, maar groeit tegelijk vanuit een doorwerkende ‘culturele

georganiseerde vakbonden enzovoort.

matrix’ van beelden, meningen, emoties, kennis over en doorgegeven

Een derde conceptualisering van netwerken zijn volgens Painter

door ‘het thuisfront’. In tegenstelling tot wat dominante assimilatie- of

actor-netwerken. In actor-netwerk theorie worden sociale netwerken

intergatiediscoursen vaak beweren, vormt de context van sociale

beschouwd in termen van de materiële connecties die de sociale

constructen zoals ‘de Belgische gastcultuur’, niet het enige referentieka-

netwerken creëren en reproduceren. In de transnationale ruimte bestaat

der voor dergelijke identiteitsvorming: eerder, gedragen door materiële

een transnationaal gezinsnetwerk daarom uit de connectie tussen de

en imaginaire netwerken van etniciteit, verwantschap, kapitaal tussen

persoon in het buitenland met het Western-Union loket, de GSM die

oorsprong en bestemming, ervaren transnationale gemeenschappen

wordt gebruikt, e-mails, de opgestuurde cadeaus, enzovoort.

een ‘tussenin’ toestand die ‘home’ én ‘away’, dat wil zeggen ‘thuisland’

Tenslotte vormen topologische netwerken een laatste visie op netwer-

en ‘bestemmingsland’ met elkaar verbindt, deze aan elkaar spiegelt, en

ken. Een topologische benadering van netwerken zet de conventionele

vaak met elkaar wordt ingewisseld. Net vanuit deze interstitiële,

benadering van ‘veraf’ en ‘dichtbij’ in de Cartesiaanse ruimte op de

ambigue toestand ligt een waaier aan mogelijkheden om vanuit

helling. In die laatste benadering wonen naaste buren dichter bij

bestaande en zich ontwikkelende transnationale netwerken econo-

mekaar dan familieleden verspreid over de wereld. Maar in een

misch, sociaal en politiek kapitaal te genereren.

topologisch netwerk zijn buren zonder sociale contacten verder van
mekaar verwijderd dan intensief geconnecteerde transnationale

Home/Away: ‘transnationale’ Belgische steden

migranten. Niet alleen afstand en nabijheid worden op die manier

Dit themanummer handelt over stedelijke migrantengroepen in België

plooibaar, ook politieke verantwoordelijkheid kan niet alleen meer

vanuit een specifiek ‘grensoverschrijdend’ oogpunt. Het gaat om

worden geclaimd op basis van ‘traditionele’ nabijheid, maar ook van

individuen en groepen die zich reeds geruime tijd of sinds kort in onze

topologische nabijheid, zo bewijzen de regelmatig weerkerende acties

steden gevestigd hebben, zoals (voormalige) gastarbeiders (bv. de

van onder meer Koerden in het Brusselse.

Turkse gemeenschap in België), Europeanen uit de recent toegetreden

Gedragen door materiële en
imaginaire netwerken van
etniciteit, verwantschap en
kapitaal tussen oorsprong
en bestemming, ervaren
transnationale gemeenschappen eerder een ‘tussenin’ toestand die ‘home’
én ‘away’verbindt.

EU-lidstaten, etnische groepen in diaspora (bv. Koerden, joden),
politieke en economische vluchtelingen uit Afrikaanse landen (bv. de
grote Afrikaanse gemeenschap in Brussel), en vele anderen.
Samen met een aantal auteurs verkennen we het snijpunt tussen studies
van migratie en transnationalisme. We tasten af hoe migratiestromen
een specifieke transnationale stedelijkheid produceren, en hoe hieruit
economisch, politiek en sociaal kapitaal kan worden gegenereerd. Na
dit inleidend essay behandelen we vijf markante voorbeelden uit
België. Het eerste artikel door Jozefien De Leersnyder handelt over
transnationale banden die Turkse Belgen (met name uit Gent) onderhouden met hun ‘thuisstad’ Emirdag in Anatolië. Naast zichtbare sociale
banden die tot uiting komen in voortdurende huwelijksmigraties, toont
De Leersnyder aan dat acculturatie gezien kan worden als psychologisch transnationalisme. Door contact met een nieuwe cultuur ondergaat de psyche immers onbewuste processen waarbij thuis- en

Transnationale netwerken zijn dus erg divers en worden gekenmerkt

gastcultuur met elkaar verbonden worden. Deze processen komen

door talloze materiële en symbolisch-imaginaire dimensies. Fundamen-

zichtbaar en onzichtbaar tot uiting in de attitudes en emotionele

teel in deze laatste is de zin die mensen proberen te geven aan een

patronen van Turkse Belgen.

transnationale, gemondialiseerde wereld. Het symbolisch-imaginaire

Naast cultureel en sociaal kapitaal genereert migratie ook politiek

transnationalisme uit zich voornamelijk in de notie van ‘belonging’, het

kapitaal. Marlies Casier toont aan hoe in de schoot van de Koerdische

ergens thuishoren, een proces dat in een transnationale wereld niet

diaspora in Brussel transnationale politieke netwerken gevormd worden

langer te kaderen valt binnen eenduidige verhalen van burgerschap en

ter ondersteuning van de pro-Koerdische agenda. Dat dergelijke

nationaliteit. In tegendeel, de huidige gemondialiseerde wereld,

transnationale netwerken niet noodzakelijk een politiek karakter hoeven

gekenmerkt door internationale migraties, heeft de eerdere afgelijnde,

te hebben, toont Karen Stuyck aan. In haar bijdrage over Senegalese

begrensde benadering van concepten als cultuur, identiteit en derge-

verenigingen in België beschrijft zij hoe transnationale migratienetwer-

lijke meer op de helling gezet. De link tussen plaats/identiteit/cultuur

ken aangewend worden als sociaal vangnet voor Senegalezen in

lijkt hiermee zowel paradigmatisch als in de praktijk verbroken.

diaspora, maar ook als terugvloeimechanisme voor kapitaal naar het
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dorp van oorsprong. Dergelijke schaaloverschrijdende netwerken
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Blackwell.
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Ieder jaar trouwen zo’n 3000 Turkse Belgen met een
partner uit de oorsprongsregio, wat getuigt van sterke
sociale transnationale netwerken. Maar in hoeverre
wordt die sociale vervlechting van twee werelden
weerspiegeld in de psychologische leefwereld van
Turkse Belgen? Is Turkije HOME en België AWAY? Of is
het net andersom?
Wanneer mensen migreren, laten ze hun thuisland niet zomaar achter.
De sociale banden met de oorsprongsregio’s blijven vaak sterk en genereren nieuwe stromen van migratie, kapitaal en goederen tussen beide
landen. Deze sociale dimensie van transnationalisme, die vaak tot uiting
komt in zichtbare materiële en symbolische banden met het thuisfront,
komt uitgebreid aan bod in de literatuur over transnationalisme. In dit
artikel bespreken we kort dit inter-individueel niveau van transnationalisme, maar gaan we ook dieper in op een intra-individueel niveau.

zichtbaar en onzichtbaar psychologisch) te bestuderen. Zoals zal blijken,
is de link tussen deze drie niveaus complexer dan we zouden vermoeden. Elk niveau van functioneren in de mens kent zo zijn eigen HOME
en AWAY.

Het is niet zo dat meer Turkse cultuur willen behouden
gelijk staat aan minder Belgische cultuur willen adopteren, of omgekeerd; ze
kunnen perfect gelijktijdig
voorkomen.

Migratie brengt immers ook acculturatie met zich mee, een proces
waarbij de psyche verandert ten gevolge van contact met een nieuwe

De Turkse migrantengemeenschap is met zo’n 4 miljoen leden de

cultuur. De psyche assimileert zich echter nooit volledig aan de nieuwe

grootste en meest actieve in Europa. De grootste Turkse diaspora

cultuur en verliest nooit de volledige connectie met de cultuur van

woont in Duitsland, waar dankzij de bloeiende economie in de jaren

oorsprong. Het psychologisch functioneren van de migrant verkeert dus

1960 de meeste migranten konden worden tewerkgesteld. Duitsland

in een toestand die we, gezien het ‘in between’ karakter ervan, zouden

gold dan ook voor vele rurale Turken als het beloofde land, terwijl

kunnen aanduiden met de term psychologisch transnationalisme.

België en Nederland als opstapje werden gezien. Voor de meeste

Tot nog toe lag de focus van het acculturatieonderzoek op expliciete,

gastarbeiders vond verdere migratie echter nooit plaats waardoor ook

zichtbare attitudes, identiteit en gevoelens van thuishoren van de

Vlaanderen een relatief grote Turkse gemeenschap heeft, bestaande uit

migrant. Maar wat met onzichtbare, oncontroleerbare psychologische

meer dan 160.000 mensen, waarvan driekwart met de Belgische

processen zoals het ervaren van emoties? Deze zijn immers niet

nationaliteit. Zoals Duitsland rekruteerde de Belgische overheid in de

random, maar een systematische reflectie van de cultuur waarin we

jaren zestig, na Italiaanse en Griekse migranten, vooral Turken uit rurale

leven. Een kernvraag in dit onderzoek is dan ook of de emotionele

gebieden met het oog op tewerkstelling in de bloeiende mijn, - staal-

beleving – het onzichtbare functioneren van de psyche – verandert

en textielindustrie. Vele Turken verlieten daarom hun kleine afgelegen

wanneer de culturele context verandert. Aan de hand van een studie bij

dorpen om in België geld te komen verdienen. Toen de Europese

180 Turkse Belgen uit de regio Gent en een referentiegroep van een

economie begin jaren zeventig stagneerde, werd aan dergelijke

100-tal Belgen tracht ik deze drie niveaus van transnationalisme (sociaal,

arbeidsmigratiestromen een halt toegeroepen. Tegen de verwachting
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‘De thuisstad’ is prominent aanwezig in het opschrift van deze Gentse kebabzaak

van de overheid in, settelden de Turkse gastarbeiders zich in België

gezet om ‘iets terug te doen’ en migratie mogelijk te maken voor

door gebruik te maken van hun recht op gezinshereniging, waardoor

achtergebleven familieleden die het vroeger mede mogelijk gemaakt

uitgebreide migratienetwerken ontstonden. Ook al probeert de

hebben dat zij wél konden migreren. Op die manier worden de transnati-

Belgische overheid deze tweede stroom van migratie af te remmen,

onale netwerken waarvan de ouders deel uitmaken, via huwelijksmigra-

toch zijn er elk jaar nog zo’n 3000 Turkse nieuwkomers die via huwelijks-

tie doorgegeven aan de jongere generaties.

migratie in België terecht komen.

Onderzoek van Christine Timmermans en collega’s wees uit dat zo’n 60%
van de Turks Belgische mannen en vrouwen die geboren en opgevoed

Sociaal transnationalisme

zijn in België, blijven kiezen voor een huwelijk met een partner uit

Het is dankzij dergelijke sociale banden van Turkse Belgen met Turkije

Turkije. De jongeren zelf zijn hier over het algemeen erg tevreden mee.

dat de migratie naar België blijft voortbestaan lang na het wegebben

Turks Belgische jongens zoeken meestal een traditionele huwelijkspart-

van de oorspronkelijke economische motieven. Transnationale

ner die het huishouden wil bestieren, een rol waarvoor ze de Turks

migratienetwerken zijn de belangrijkste oorzaak én gevolg van de

Belgische meisjes vaak te vrijgevochten vinden. En dit beeld klopt,

voortdurende huwelijksmigratie. Het migratienetwerk van de Turkse

aangezien Turks Belgische meisjes zich vaak proberen los te wrikken uit

Belgen in Gent verbindt hen met de mensen in het provinciestadje

de traditionele rollenpatronen en proberen hun verworven emancipatie

Emirdag in Afayon, West-Anatolië. Getuige van Emirdag’s spilpositie in

te behouden. Om deze reden stemmen zij óók graag in met een huwelijk

huwelijksmigratie is het lokale huwelijksregister dat aantoont dat 57%

met een Turkse man, die op hén aangewezen is op vlak van sociale

van alle koppels die trouwen in Emirdag emigreren naar West-Europa

contacten, taal, werk, enz. Bovendien is de Turkse partner vaak beter

(niet alleen naar Gent natuurlijk!). Doordat de vroegere inwoners van

opgeleid dan de Turks Belgische jongens en bevindt de schoonmoeder

Emirdag zich vestigden in dezelfde bestemmingsgebieden, werden oor-

zich op voldoende grote afstand om niet teveel invloed uit te oefenen

spronkelijke sociale structuren gereconstrueerd en kunnen we spreken

op het gezin en leven van de bruid.

van een ‘getransplanteerde gemeenschap’. Gent is dus een soort van
‘spiegelgemeenschap’ van de herkomststreek.

Zichtbaar psychologisch transnationalisme

De uitbater van een pitabar in de Gentse wijk Sluizeken vertelde me

De voortdurende huwelijksmigratie suggereert dat de thuis van Turkse

ooit dat hij de mensen die hij hier op straat zag lopen, beter wist wonen

Belgen nog steeds Turkije is, waarvan ze graag stukjes willen blijven

in Emirdag, waar ze hun vakantie met familie doorbrengen, dan hier in

‘importeren’ naar België. Op het eerste zicht lijkt het ook te kloppen,

Gent. In de zomer ‘groeit’ het inwonersaantal van Emirdag dan ook van

aangezien Belgische Turken graag op bezoek gaan ‘naar huis’ en daar

20.000 tot 70.000. Onder de vakantiegangers zijn er telkens weer vele

dan met open armen ontvangen worden. Zo’n 90% van de Turkse

Turks-Belgische families op zoek naar een geschikte huwelijkskandidaat

Belgen gaat immers jaarlijks of tweejaarlijks op vakantie naar Turkije. Uit

voor zoon- of dochterlief. Het Turkse huwelijk is – in tegenstelling tot

onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt echter dat de inwoners

onze Westerse invulling ervan als “de meest persoonlijke uiting van de

van de Turkse dorpjes of stadjes vaak niet zo blij zijn met die terugkeer.

meest persoonlijke emotie”– in de eerste plaats een familieaangelegen-

In Emirdag bijvoorbeeld, heerst het concept van de ‘grote show’. Hierbij

heid. De solidariteit binnen de transnationale netwerken van de ouders

doelen de Emirdagli op het beeld dat de Belgische Turken ophangen

speelt hierbij een belangrijke rol. Ze voelen zich dikwijls onder druk

van hun losbandige leven in België door met chique (gehuurde) auto’s te
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komen en veel geld te spenderen in de lokale winkels. Het wordt als

resultaten van ons onderzoek tonen echter aan dat er van volledige

‘show’ gezien omdat de Emirdagli wel beseffen dat hun leven er in

sociale segregatie geen sprake is: Turkse Belgen gebruiken in gelijke

België meestal niet zo rooskleurig uitziet, en dat de Turkse Belgen dit

mate Turks en Nederlands als voertaal voor hun dagdagelijkse sociale

enkel doen om hen jaloers te maken. Ook al omschrijven de Emirdagli

interacties. Het is wel zo dat hoger opgeleide migranten meer sociale

de Turkse Belgen als “arrogant” en “onrespectvol” ten opzichte van de

contacten hebben in het Nederlands dan in het Turks, terwijl het

Turkse tradities, ze erkennen dat ze die gedragingen meestal wél

omgekeerde geldt voor lager opgeleide migranten.

tolereren omdat “je je gasten nu eenmaal niet schoffeert.”
Ook het gebrekkige Turks dat de Turkse Belgen spreken, stoot velen
tegen de borst, want via goed taalgebruik verwerf je in Turkije respect.
Turkse migranten in Europa hebben niet alleen een beperktere
woordenschat, maar spreken ook in een oude stijl. Onderzoek van
Dogruöz toonde aan dat er bovendien een onbewuste ‘vernederlandsing’ van het Turks voorkomt. Uitdrukkingen zoals ‘de trein nemen’
worden door migranten letterlijk naar het Turks vertaald, terwijl de
correcte Turkse uitdrukking ‘de trein binnenstappen’ betekent. Een
Turkse migrant bevestigt dit: “Als ik in Turkije in een schoenenwinkel
vraag naar de maat van een schoen, weten ze al genoeg. In het Turks
zeg je het nummer van een schoen. Dus dan word ik net als elke toerist

“Als ik in Turkije in een
schoenenwinkel vraag naar
de maat van een schoen, weten ze al genoeg. In het Turks
zeg je het nummer van een
schoen. Dus dan word ik net
als elke toerist afgezet”.

afgezet”. Vele Turkse Belgen voelen zich hierdoor niet meer echt thuis
in Turkije. Dat ze er ginds als toerist beschouwd worden, doet hen

Overheden en psychologen doen vaak beroep op de ‘acculturatiestrate-

wellicht evenveel pijn als wanneer ze zich niet welkom of gediscrimi-

gie’ van migranten als indicator voor integratie. Deze ‘strategie’ staat

neerd voelen in België. Zelf omschrijven ze deze ‘in between’ toestand

voor de manier waarop migranten elementen uit zowel de thuiscontext

met de uitdrukking “orda Almanci, burda yabanci”: “een Duitser in

als de nieuwe culturele context willen gebruiken in hun dagelijkse leven.

Turkije en een vreemdeling in België”. ‘Duitser’ wordt hier als generieke

Ze wordt gemeten door attitudes te bevragen met betrekking tot het

term gebruik voor Turken in diaspora binnen Europa.

behoud van de cultuur van herkomst (Turkije) en de aanvaarding van de

Bij nader inzien staat Turkije toch verder af van de Turkse Belgen dan ze

nieuwe cultuur (België). Voor onze steekproef bij Turkse Belgen in Gent

zelf, of hun ontvangende Turkse familie, zouden willen. De vraag rijst

blijken dezelfde bevindingen als bij andere migrantengroepen over de

dan of ze België als hun nieuwe thuis zien. In onze studie bij Turkse

hele wereld: aanvaarding van de nieuwe cultuur staat los van behoud

Belgen in Gent stelden we hen vragen in verband met hun identiteits-

van de thuiscultuur. Het zijn met andere woorden orthogonale dimen-

beleving, taalkennis en taalgebruik, en attitudes ten opzichte van de

sies. Het is dus niet zo dat meer Turkse cultuur willen behouden gelijk

Belgische en Turkse cultuur. Al deze vragen peilen expliciet naar

staat aan minder Belgische cultuur willen adopteren, of omgekeerd; ze

acculturatie, in die zin dat ze bevragen wat de migrant in kwestie zelf wil

kunnen perfect gelijktijdig voorkomen. Gemiddeld genomen staan de

en denkt. Dit levert een beeld op van hoe de migrant zichzelf presen-

Turkse Belgen ietsje positiever ten opzichte van het behoud van de

teert aan de buitenwereld.

Turkse cultuur dan ten opzichte van het adopteren van de Belgische

De resultaten toonden aan dat de Turkse Belgen in Gent, ook al waren

cultuur. Maar de grote meerderheid van de Turkse Belgen heeft een

ze geboren in België of Turkije, zich het sterkst identificeerden met de

positieve houding ten opzichte van aanvaarding van de Belgische én

Turkse identiteit, daarna met de Turks Belgische en het minste met de

behoud van de Turkse cultuur. Deze strategie is wat integratie genoemd

Belgische. Maar identiteit is niet ‘algemeen’. We zijn altijd een persoon

wordt, en wat door de Belgische en Nederlandse overheden nagestreefd

in relatie tot onze omgeving; identiteit is met andere woorden

wordt. Het is een strategie die beide culturele contexten met elkaar

contextgebonden. Zo ook voor de Turkse Belgen. Wanneer ze zich op

verenigt.

de werkvloer of in een schoolcontext bevinden, voelen ze zich meer
Turkse Belg dan Turk, terwijl het omgekeerde geldt in de thuiscontext.

Onzichtbaar psychologisch transnationalisme

In de (Amerikaanse) acculturatieliteratuur wordt veel belang gehecht

In de vorige paragraaf beschreven we de psychologische processen die

aan taalkennis. Sommige auteurs stellen het zelfs gelijk aan het

tot in ons bewustzijn doordringen: attitudes, taalbeheersing, identiteits-

geïntegreerd zijn in de nieuwe cultuur. Echter, ook al is taalkennis

beleving en acculturatiestrategieën. Het zijn omvat echter meer dan

belangrijk en een voorwaarde om aan cultuuroverdracht te doen,

gedrag en attitudes alleen en wordt in hoge mate bepaald door

taalgebruik geeft een realistischer beeld op integratie. Taalgebruik

onbewuste factoren. De culturele psychologie toonde de voorbije twee

reflecteert namelijk met wie migranten interageren in het dagdagelijkse

decennia aan dat mensen in verschillende culturen een andere definitie

leven, welke etniciteit hun sociale interactiepartners hebben, en dus

hebben van het ik, de ander, en de relatie tussen beide, dat zij op

met welke cultuur ze via die mensen in contact komen. Ruimtelijk wordt

verschillende manieren gemotiveerd worden, volledig anders denken of

de hoge concentratie van Turkse Belgen in de multiculturele wijken

de aandacht sturen, en een andere emotionele beleving hebben.

zoals Sluizeken-Tolhuis-Ham, Rabot en Ledeberg vaak als indicator van

Ons huidig onderzoek aan de KU Leuven focust op emoties omdat deze

segregatie en dus als een maatschappelijk ‘probleem’ ervaren. De

ons meer vertellen dan we vermoeden. Emoties zijn in overeenstemming
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Verkoop van huwelijkskledij in een typische ‘Turkse’ Gentse wijk

met onze bezorgdheden, met de dingen waar we om geven, met onze

nele beleving niet bewust kunnen sturen, kunnen we dus stellen dat

doelen en waarden. Wanneer de situatie botst met onze bezorgdheden

emoties je onbewuste verbondenheid met een bepaalde cultuur

of indruist tegen wat we willen, dan ervaren we negatieve emoties; wan-

reflecteren.

neer de situatie ons net helpt om die doelen te verwezenlijken of ze

In het onderzoek met de Turkse Belgen en Belgen in Gent lieten we de

ondersteunt, dan ervaren we positieve emoties. Aangezien verschil-

deelnemers zelf emotionele situaties uit hun dagdagelijkse leven

lende culturen verschillende dingen belangrijk vinden, is het dus niet

beschrijven en de ervaren emoties weergeven. We berekenden het

verwonderlijk dat de emoties die we in ons dagdagelijkse leven ervaren

gemiddeld emotionele patroon van de Belgen en berekenden voor elke

in overeenstemming zijn met wat op cultureel vlak belangrijk gevonden

deelnemer hoe ver of hoe dicht zijn/haar beleving aanleunde bij die van

wordt en aanvaard wordt. In sommige culturen is het belangrijk om

de ‘gemiddelde Belg’ in een gelijkaardige situatie. De resultaten

zelfstandig te zijn, om de wereld alleen aan te kunnen. Dan zijn emoties

toonden aan dat Belgen grotere overeenkomsten vertonen met het

als trots of boosheid op zijn plaats en worden ze zelfs aangemoedigd.

Belgische patroon dan Turkse Belgen die in Turkije geboren zijn. Turkse

Maar in andere culturen, waar de nadruk ligt op een harmonieuze

Belgen die in België geboren zijn scoorden ergens tussenin.

relatie (bv. in de familie), worden boosheid en trots helemaal niet

Nu kunnen we de vraag stellen welke factoren ervoor zorgen dat de

geapprecieerd. Je emoties zijn dus een afspiegeling van je wereld-

Turkse Belgen dichter aanleunen bij het gemiddeld emotionele

beeld, dat grotendeels cultureel bepaald is. Omdat we onze emotio-

Belgische patroon. Ten eerste stellen we vast dat hoe meer tijd de Turkse
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migranten in België doorbrachten (ten opzichte van de tijd die ze in
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Turkije doormaakten), hoe groter de emotionele overeenkomst wordt.
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Dit suggereert dus het bestaan van ‘emotionele acculturatie’: emoties

Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

(deel van de onzichtbare kant van de psyche) gaan meer lijken op die
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van de nieuwe cultuur naarmate men meer in contact komt met die
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brachte tijd in de nieuwe cultuur, blijkt ook uit onze tweede bevinding:

Kaya, A. & F. Kentel (2008). Belgische Turken. Een brug of breuk tussen Turkije

de mate waarin Turkse Belgen, althans de hoger opgeleiden onder hen,

en de Europese Unie? Brussel: Koning Bouwedewijnstichting. (Rapport te

sociale interacties hebben met autochtone Belgen is een belangrijke

downloaden via www.kbs-frb.be)

voorspeller van de emotionele overeenkomst: hoe meer contact, hoe
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groter de overeenkomst.

Collijn (red.), Handboek Culturele Psychiatrie en Psychotherapie. De Tijdstroom

Eerder toonden we aan dat sociale netwerken met Turkije het gevoel

Uitgeverij, Utrecht.

van thuishoren niet garanderen. Zouden die attitudes en identiteit, de

Timmerman, C., Yalçin, H., Lodewyckx, I., Marynissen, R. & R. Van Caudenberg

zichtbare kant van de psyche, kunnen voorspellen hoe ‘Turks’ of

(2006) Verliefd, Verloofd… Geëmigreerd. Een onderzoek naar Turkse huwelijks-

‘Belgisch’ de onzichtbare emotionele beleving, is? Het antwoord is

migratie in Vlaanderen. Steunpunt gelijke Kansenbeleid. Universiteit Hasselt en

verrassend genoeg nee. Zowel de identiteitsbeleving als de attitudes

Antwerpen. (Rapport te downloaden via www.steunpuntgelijkekansen.be)

ten opzichte van het willen overnemen van Belgische culturele
elementen draagt niet bij tot de voorspelling van de mate van
emotionele overeenkomst. Deze aspecten staan los van elkaar. Dit betekent dat Turkse Belgen kunnen beweren dat ze de Belgische cultuur
niet zo graag willen adopteren, maar dat ze tegelijkertijd wel heel
Belgisch zijn in hun emoties.
Maar wat gebeurt er dan in de psyche? Het huidige onderzoek probeert
te achterhalen hoe migranten naar de wereld kijken en welke bezorgdheden ze herkennen in het dagdagelijkse leven. De eerste resultaten
tonen aan dat migranten die meer sociale interacties hebben met
Belgen, de wereld anders gaan bekijken. Hun typische Turkse bezorgdheden zoals de traditie volgen, beleefd zijn, respect hebben voor
ouderen, conformeren aan de wensen van anderen, en handelen
volgens je geloof, nemen af in prioriteit en functioneren minder als een
‘bril’, een ‘lens’ om naar de wereld te kijken. Andere bezorgdheden
impliceren immers andere emoties. Het psychologisch functioneren lijkt
zich dus aan te passen aan de (culturele) context. Deze context is niet
per se ‘Belgisch’, maar wordt gemedieerd door de concrete migratiecontext van Turkse Belgen, waarin zowel Turkse en Belgische bekommernissen blijven doorspelen.
Ook al staat deze lijn van onderzoek nog in zijn kinderschoenen, de
resultaten roepen enkele belangrijke vragen op in verband met het
migratiediscours. Hoeveel belang moeten we hechten aan de zichtbare
banden van Turkse Belgen met Turkije en België? Zijn moskeeën en
hoofddoeken dan echt zo’n bedreiging voor de samenleving? Het
antwoord op deze vragen wordt mooi weerspiegeld in de strijd die
moslima’s in Europa voeren om het dragen van hun hoofddoek te
verdedigen. Ook al lijkt de hoofddoek op het eerste zicht een sterk
signaal van behoud van de eigen cultuur, de onderliggende motivatie is
meestal een variant op dit thema: “het is mijn recht en persoonlijke
keuze om mijn overtuiging te uiten”. Kunnen de Westerse, individualistische waarden van persoonlijke keuze en vrijheid van meningsuiting
nog beter verwoord worden?
Jozefien De Leersnyder (jozefien.deleersnyder@psy.kuleuven.
be) is als doctoraatsstudente verbonden aan het Centrum voor
Sociale en Culturele Psychologie (KU Leuven).
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Transnationaal
‘Koerdistan’,
knooppunt Brussel
Auteur Marlies Casier
Fotografie Nick Hannes

Op 5 maart 2010 stapten vijfduizend Koerdische
manifestanten mee in een mars doorheen Brussel,
woedend over de razzia’s in de vele Koerdische organisaties in België. Het was zeker niet de eerste keer, want
ook bij de arrestatie en ter doodveroordeling van
PKK-leider Abdullah Öcalan trokken tienduizenden
Koerden de straten op.

Kongres (Kongreya Neteweyî Kurdistanê, KNK), de Belgische
federatie van Koerdische organisaties (Belçika Kürt Dernekleri
Federasyonu, FEK-BEL), de Europese confederatie van de federaties
van Koerdische organisaties in verschillende Europese landen
(Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu, KONKURD), als de
Koerdische satellietzender RojTV die uitzendt vanuit Denderleeuw.
Deze organisaties zijn onderling met elkaar verbonden in een
netwerk dat zich vanuit Brussel uitstrekt naar andere steden in

Brussel is uitgegroeid tot een belangrijk knooppunt in de transnationale

Europa, Turkije en de Koerdische gebieden in het Midden-Oosten.

politieke ruimte. Zeker voor de Koerden uit Turkije, het land dat

De organisaties werden vanaf het eind van de jaren tachtig, begin

aansluiting zoekt op de Europese Unie, is Brussel de poort tot politieke

jaren negentig in de Europese hoofdstad gevestigd. In die periode

verandering in het thuisland. Tegen de verwachtingen in echter

scheerde het gewapend conflict tussen de Arbeiderspartij Koerdistan

fungeert Brussel in de praktijk minder als poort naar Europa, maar

(PKK) en het Turkse leger hoge pieken, met duizenden doden en

wordt van daaruit nog meer een rechtstreekse thuismatch gespeeld.

gewonden per jaar tot gevolg. Honderdduizenden Koerden

Brussel vormt, een organisatorisch knooppunt voor verschillende

ontvluchtten het strijdtoneel tussen de guerilla en het leger in het

Koerdische organisaties die deel uitmaken van eenzelfde netwerk dat

zuidoosten van het land, en trokken naar de grootste Koerdische

onder de invloed staat van de Arbeiderspartij Koerdistan. Waaruit dat

steden, zoals Diyarbakır, Batman en Van, of naar steden in het westen

netwerk bestaat, welke acties ondernomen worden en hoe politieke

van Turkije, in het bijzonder Istanbul, Ankara, Adana, Izmir en Mersin.

activisten daarin bijdragen tot de verdichting tussen ‘hier’ en ‘daar’,

Voor vele tienduizenden vluchtelingen vormden deze steden slechts

staat centraal. Het politiek en sociaal kapitaal dat in dit netwerk wordt

een tussenstap voor hun oversteek naar Europa, waar duizenden

aangewend, zal toelaten te begrijpen op welke manier een grensover-

Koerden in de jaren negentig aanklopten als politiek asielzoeker. De

schrijdende transnationale politieke gemeenschap van Koerden vorm

meeste van hen kwamen terecht in Duitsland maar ook in andere

krijgt.

West-Europese landen. Vandaag leven daarom naar schatting één

Knooppunt Brussel
Brussel heeft een bijzondere betekenis voor de Koerden uit Turkije. Niet
alleen is het de hoofdstad van Europa – de economische en politieke
unie in wording waarvan Turkije het lidmaatschap nastreeft – Brussel is
ook de hoofdstad van een groeiende transnationale politieke ruimte
waarbinnen de Koerden actief hun pro-Koerdische agenda in de praktijk
trachten te brengen. Brussel huisvest dan ook zowel de Europese
vertegenwoordigers van de legale Koerdische Vrijheid en Democratiepartij (Baris ve Demokrasi Partisi, BDP), het Koerdisch Nationaal
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Brussel is de hoofdstad van
een groeiende transnationale
politieke ruimte waarbinnen de Koerden actief hun
pro-Koerdische agenda in de
praktijk trachten te brengen.
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hongerstakingen in solidariteit met simultane hongerstakende activisten
in Turkije, massademonstraties, grensoverschrijdende televisie,
Koerdische internetsites en blogs, Koerdische kranten, persconferenties, congressen en politiek lobbywerk. Dergelijke praktijken beperken
zich niet tot het Koerdische activisme, nee, ook vele andere politieke
en/of levensbeschouwelijke strekkingen uit Turkije zijn transnationaal
georganiseerd, zoals Milli Görüs, de Gülenbeweging of de nationalistische partij MHP. Dergelijke praktijken hebben ook een gemeenschapsvormend effect. Zo heeft de Koerdische satelliettelevisie ertoe
bijgedragen dat Koerden in Europa en Koerden in Turkije dag-op-dag
op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen in Turkije én
Europa. Verschillende auteurs stellen bovendien dat de televisie heeft
bijgedragen tot de eenmaking van het Koermanji, de Koerdische taal
Koerdische demostratie in de straten van Brussel

die door Turkse Koerden het meest gesproken wordt, en ook tot het
stimuleren van andere minderheidstalen in de regio van herkomst, zoals

miljoen Koerden in West-Europa, waarvan zowat 600.000 in Duitsland,

het Zaza. Dit alles heeft op zijn beurt dan weer bijgedragen tot de

70.000 in Frankrijk, 60.000 in Nederland, 40.000 in Groot-Britannië,

vorming van een groeiend nationaal bewustzijn onder Koerden.

30.000 in Zwitserland, 40.000 in Oostenrijk en 40.000 in België, evenals

Deze transnationale politieke praktijken hebben ertoe geleid dat we

kleinere aantallen in de Scandinavische landen. Het aantal Koerden

vandaag kunnen spreken van een groeiende transnationale politieke

onder de migranten uit Turkije groeide stelselmatig door toedoen van

ruimte waarbinnen een grootstad als Brussel een sleutelpositie inneemt.

het conflict.

De Koerdische organisaties werden in Brussel gevestigd, niet zozeer

Onder de politiek asielzoekers die voornamelijk in de jaren negentig in

omdat Brussel zoveel Koerdische inwoners zou tellen (want was dat de

Europa onderdak zochten, bevinden zich veel Koerden die zich in

referentie geweest, dan was Berlijn of Keulen een evidentere uitvalbasis

Turkije actief hadden ingezet ten voordele van de idealen van de

geweest), maar net omwille van de aanwezigheid van de internationale

Koerdische beweging. Een deel van hen zet haar activisme verder in de

instellingen en de symboliek van de stad: het is het kloppend hart van

Europese landen van vestiging, waar reeds in de jaren tachtig het

Europa, en de belofte van democratisering die de Europese integratie

Koerdisch verenigingsleven langzaam vorm kreeg. Sommigen van hen

van Turkije in zich draagt.

waren journalist, partijmilitant, advocaat of voormalig guerillero.
Wanneer in 1994 Koerdische parlementsleden Turkije ontvluchten na

Europees of toch weer niet?

een veroordeling tot vijftien jaar gevangenschap voor het spreken van

Hoewel Brussel dus een sleutelpositie inneemt in de transnationale

Koerdisch in het Turkse parlement, groeit de Koerdische diaspora in

netwerken die Koerden tussen Turkije en Europa hebben ontwikkeld, en

Europa aan met democratisch verkozen politieke vertegenwoordigers

hoewel er maandelijks, zo niet (twee)wekelijks activiteiten opgezet

die zich verenigingen in het Koerdisch Parlement in Ballingschap (het

worden vanuit de Europese hoofdstad, blijft het Koerdisch transnatio-

latere KNK). De aanwezigheid van politieke vluchtelingen uit Turkije

naal activisme voor de buitenstaander vaak verwarrend on-Europees

vertaalt zich op deze manier in een georganiseerde Europese diaspora

aandoen. Het aantal Koerdische politieke activisten die een andere taal

die actieve transnationale praktijken onderneemt die erop gericht zijn

spreken dan Turks en Koerdisch is bijvoorbeeld op één hand te tellen.

vanuit Europa invloed uit te oefenen op de politieke en maatschappe-

Bij persconferenties ontbreken vaak vertalingen, en de slogans op de

lijke situatie in Turkije, het land van herkomst van de Koerden.

banners die door de straten van de hoofdstad worden meegedragen,

Voor de volledigheid dient opgemerkt te worden dat er ook Koerden

evenals de leuzes die er gescandeerd worden, beperken zich meestal

leven in Turkije’s buurlanden, Irak, Iran en Syrië. De Koerden uit die

tot het Turks en Koerdisch. De gele met blauwe vlaggetjes waarop de

landen zijn eveneens transnationaal actief en hebben ook hun vertegen-

PKK-leider Abdullah Öcalan wordt afgebeeld, zijn opvallend veel

woordiging in de Europese hoofdstad. Sommige verenigingen

aanwezig, ook al vertellen ze de toeschouwer weinig over datgene waar

bepleiten en streven naar één gemaakt Koerdistan, vanuit een

het de demonstreerden Koerden nu eigenlijk om te doen is. Hoewel

Pankoerdisch gedachtegoed. Echter, de politieke organisatie van de

alles er dus op zou moeten wijzen dat de Koerdische beweging in

Koerden wordt in de praktijk over het algemeen gekenmerkt door

Europa uitermate sterk Europees georiënteerd is, en ze die transnatio-

versnippering en verdeeldheid. Dit is onder meer te wijten aan de

nale politieke ruimte ten volle zou kunnen aanwenden om het Turkse

politiek-ideologische breuklijnen tussen verschillende (pro-) Koerdische

beleid ten aanzien van de Koerden actief te beïnvloeden, blijkt dat dit

politieke partijen die in die landen actief zijn, en aan de specifieke

slechts in beperkte mate waargemaakt wordt. Maar de inefficiëntie en

politieke en sociaal-economische context van de verschillende politieke

achteloosheid van de Koerden in Europa is gedeeltelijk schijn. Dit wordt

regimes waaronder ze opereren: semi-democratisch en neoliberaal in

duidelijk wanneer we, zoals Olivier Grojean overtuigend aangetoond

Turkije en Irak, of autoritair zoals in Syrië en Iran.

heeft, ‘de organisatie terug binnen brengen’.

Voorbeelden van transnationale politieke praktijken zijn geldinzamelingen onder de Koerdische diaspora, grensoverschrijdende petities,
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Arbeiderspartij Koerdistan

Europa geïnitieerd worden en de media die vanuit Europa opereert

De transnationale politieke ruimte die over de grenzen van Turkije en

hierin weinig of niet beperkt door mogelijke vormen van zelfcensuur,

Europa gegroeid is, is in grote mate de uitkomst van de sterke

zoals in Turkije wel nog vaak vereist is om aan juridische vervolgingen

aanwezigheid en dominantie van de PKK over de landsgrenzen heen.

en politionele controle te ontsnappen.

Het is de PKK die actief bijdraagt tot de organisatie van de Koerden

De dominerende rol van de PKK in de diaspora verklaart ook waarom

binnen Turkije (waar het in de loop van de jaren negentig uitgroeide

de Koerdische kwestie in de transnationale politieke ruimte bijna louter

van een kleine linkse guerilla-organisatie tot een massabeweging met

zijn vertaling vindt in het discours en de symbolen van die beweging,

politieke vertegenwoordiging) en over de grenzen van Turkije, in de

waarbij de leider in gevangenschap, Abdullah Öcalan, een centrale

diaspora. Het zijn de militanten en sympathisanten van de PKK die in

plaats inneemt. Hij wordt door veel Koerden gepropageerd als hun

een meerderheid van de Koerdische organisaties in Europa (en zeker in

‘Nelson Mandela’, of boegbeeld voor de vrijheid, ook al kan zijn figuur

Brussel) actief zijn en daar het politiek-ideologische project van haar

binnen Europese politieke kringen nog steeds op weinig sympathie

leider Öcalan uitdragen. De focus van de PKK ligt in de eerste plaats op

rekenen. Öcalan brengt dus niet de Europese politici in vervoering,

politieke transformatie in Turkije. Maar de organisatie ambieert op

maar klaarblijkelijk wel de vele aanhangers van de Koerdische bewe-

lange termijn ook de rol van bevrijdingsbeweging voor het hele

ging.

Midden-Oosten. Ze organiseert zich dan ook in andere landen in de

De dominantie door één transnationaal georganiseerde politieke

regio, waar ze probeert activisten aan te trekken en waar ze proxy-partij-

beweging vertaalt zich ook in de primauteit die verleend wordt aan de

en mee heeft opgebouwd, zoals de PJAK in Iran en PYD in Syrië.

vertaling van de belangen van de beweging en haar aanhangers in

De sterke concentratie van de politieke organisatie van de Koerden in

Turkije, eerder dan de problemen die Europese Koerden ondervinden

de handen van de PKK verklaart verschillende zaken. Het verklaart

bij hun politieke en maatschappelijke integratie in de Europese landen

allereerst het snelle en grote mobilisatiepotentieel van de Koerden in

van vestiging. Integratie zelf werd jarenlang verwaarloosd omwille van

Europa. Zo slagen ze erin om naar aanleiding van belangrijke gebeurte-

de eenzijdige politieke en organisationele focus op politiek-maatschap-

nissen in Turkije of Europa binnen een mum van tijd simultane manifes-

pelijke transformatie in Turkije. Het wordt in sommige landen nu pas

taties op te zetten in verschillende Europese landen én steden in

aangekaart, vaak door de tweede generatie Koerden die in Europa

Turkije. Er worden bussen ingelegd vanuit Europese steden met een

opgegroeid zijn. Het zijn dus niet zozeer de mogelijkheden tot

grote Koerdische politieke aanwezigheid naar de demonstraties in

integratie in de landen van vestiging die voor de Koerdische migranten

Brussel en Straatsburg. En ook al haalt de meerderheid van dit soort

en vluchtelingen bepalen of zij zich blijvend richten op het land van

demonstraties (en andere acties) zelden de nationale pers binnen de

herkomst. Een betere verklaring ligt in de rol van politiek organiserende

Europese landen van vestiging, ze krijgen wel hun vertaling in de

krachten, zoals die van de PKK, die hoofdzakelijk bezig is om de

Koerdische kranten, de nieuwsuitzendingen van de Koerdische televisie,

thuismatch te spelen.

alsook in de virtuele ruimte van het internet. Daardoor vertalen dit soort
activiteiten in de eerste plaats de verzuchtingen van de Koerdische

De verdichting tussen ‘hier’ en ‘daar’

beweging en haar sympathisanten terug naar de Koerden zelf, die zich

Het is daarom ook, in het bijzonder voor militanten van de PKK, maar

binnen die transnationale politieke ruimte bevinden, een ruimte die

ook voor haar sympathisanten, moeilijk om hun wereld te omschrijven

zowel ‘Turks Koerdistan’ als de diaspora omsluit. Op die manier hebben

als ‘home’ en ‘away’. Wie deelachtig is aan de transnationale politieke

dit soort transnationale praktijken – die slechts een beperkte zichtbaar-

ruimte die onder de invloed staat van de PKK blijft meestal sterk

heid en invloed hebben op het agenderen van de Koerdische kwestie

georiënteerd op de ontwikkelingen in het land of de regio van

hier – toch een belangrijk politiek en sociaal mobiliserend effect voor

herkomst. Door de constante uitwisseling van beelden en informatie

Koerden ‘home’ én ‘away’. Het laat aan de Koerden en de Turkse

over wat zich ‘daar’ afspeelt en ‘hier’ gebeurt, is er bovendien een

overheden weten dat de Koerdische beweging nog steeds een actor

verdichting tussen ‘hier’ en ‘daar’. Die verdichting wordt nog eens

van belang is, en demonstreert de populaire steun die de beweging

versterkt door de mobiliteit van zowel politiek vertegenwoordigers als

geniet. Bovendien worden de transnationale activiteiten die vanuit

activisten. Koerdische verkozen burgemeesters en parlementsleden,

Koerdische verkozen burgemeesters en parlementsleden, maar ook mensenrechtenactivisten, journalisten
en schrijvers vliegen met de
regelmaat van de klok naar
Europa.

maar ook mensenrechtenactivisten, journalisten en schrijvers vliegen
met de regelmaat van de klok naar Europa waar een drievoudig
doelpubliek geadresseerd wordt. Brussel is steevast een belangrijke
tussenstop voor elke delegatiereis naar het Europese continent. Door
middel van (informele) politieke ontmoetingen die door Koerdische
activisten binnen de in Brussel gevestigde organisaties bemiddeld en
begeleid worden, trachten de Koerdische vertegenwoordigers
Europese politici in het Europese parlement te overtuigen van hun zaak
en van de aanhoudende problemen binnen Turkije. Door middel van
interviews, deelnames aan praatprogramma’s en de uitzending van
toespraken via de satellietzender (alsook geschreven berichtgeving)
bereiken diezelfde politieke vertegenwoordigers een breed publiek van
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Abdullah Öcalan is voor vele demonstranten het boegbeeld van de Koerdische zaak

Koerden thuis én in Europa. Daarnaast zijn er een beperktere groep

initiatieven die op het eerste zicht inefficiënt en zinloos kunnen lijken.

mensen, in Turkije en in Europa, die hun leven toegewijd hebben als

Het maakt bovendien duidelijk dat een diaspora zichzelf niet mobili-

fulltime militant voor de Arbeiderspartij Koerdistan en verwante

seert, maar ‘gemobiliseerd wordt’ en bovendien door middel van deze

organisaties. Zij bewegen zich ook tussen ‘hier’ en ‘daar’, het ene jaar

transnationale politieke praktijken vorm krijgt. Brussel – en bij uitbrei-

actief als militant in Europa, betrokken bij het organiseren van culturele

ding ook andere Europese grootsteden – fungeren voor de Koerdische

activiteiten, politieke manifestaties en fondsenwerving of als journalist

beweging als een actieplatform van waaruit transnationale politieke

voor de Koerdische kranten of televisie, het andere jaar in het bergge-

praktijken van verschillende aard ondernomen worden, steeds met als

bied aan de Turkse grens, in een ideologische en/of militaire training.

doel de politieke agenda voor de Koerden in Turkije te blijven

De politieke ruimte die politiek vertegenwoordigers van de Koerden,

meebepalen en de uitkomst van het Koerdisch vraagstuk in de richting

militanten en sympathisanten creëren en waarbinnen zij navigeren is al

van haar politieke overtuigingen te sturen.

jarenlang een doorn in het oog van de Turkse autoriteiten, evenals een
deel van de Turkse migrantengemeenschappen in Europa. Immers, het

Marlies Casier (marlies.casier@ugent.be), is doctoraal onder-

begrip dat hier soms opgebracht wordt voor het activisme van Koerden

zoekster aan de Universiteit Gent, vakgroep Studie van de

‘in ballingschap’, blijft voor hen vaak onbegrijpelijk. In Turkije zelf wordt

Derde Wereld en de Middle East and North Africa Research

de PKK immers al jaar en dag afgeschilderd als een separatistische

Group. Haar onderzoeksbeurs voor de studie naar transnatio-

terreurorganisatie, ongeacht de steun die de partij in het zuidoosten

nale politieke mobilisatie is afkomstig van het Fonds voor

geniet. Zowel de Turkse autoriteiten als extreemrechtse Turkse kringen

Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen.

verzetten zich dan ook met klem tegen het politieke organiseren van de
Koerden in Europa. Dit gebeurt door middel van diplomatieke druk op
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Van dorpsbewoner
tot wereldburger
Auteur Karen Stuyck
FOTOGRAFIE Karen Stuyck en Wim De Maeyer

Integratie van migranten in de gastmaatschappij en
aanhoudende verbondenheid met de maatschappij van
herkomst zijn niet noodzakelijk elkaars tegengestelden.
Aan de hand van de werking van enkele Senegalese
migrantenorganisaties wordt duidelijk dat beide
aspecten probleemloos gecombineerd kunnen worden
en dat de potenties van zulke transnationale organisaties te vaak onbenut blijven.

schap van herkomst projecten ondersteund worden die betrekking
hebben op het verbeteren van publieke voorzieningen zoals het
bouwen van scholen. Dit type van transnationale verenigingen werkt op
basis van sterke netwerken in het gastland en sterke banden met de
regio van herkomst. Slechts een beperkt aantal bevolkingsgroepen
kennen zulke hechte netwerken die resulteren in transnationale
verenigingen. Deze bijdrage wil dieper ingaan op de werking van
enkele Senegalese verenigingen in België die opgericht zijn als
antwoord op de noden van migranten in het gastland en de noden van

De traditionele focus van migratiestudies is eenzijdig, vaak gelimiteerd

hun dorpsbewoners aan de Senegalrivier. Naar het voorbeeld van

tot de impact van migranten op de ontvangende maatschappij.

enkele succesvolle migrantenorganisaties in Frankrijk proberen

Transnationale migratie en mondialisering hebben de relatie tussen

Senegalese migranten zich eveneens in België te organiseren, vaak in

migranten en hun gemeenschappen van herkomst in sterke mate

kleine informele groeperingen. Zij zetelen voornamelijk in Antwerpen

gewijzigd. Technische innovaties zoals de gsm, fax, satelliettelevisie, het

en Brussel, de belangrijkste verblijfplaatsen voor Senegalese migranten,

internet en goedkopere transportmogelijkheden maken het mogelijk

maar kunnen eveneens leden hebben in andere delen van het land of

om meer en betere banden te onderhouden met de familie of

zelfs in andere landen. Verbondenheid met een bepaalde plaats vormt

gemeenschap van oorsprong. Dit heeft het leven van migranten

het belangrijkste criterium voor lidmaatschap.

complexer gemaakt en steeds meer migranten zijn simultaan geëngageerd in hun thuisland en in het land van aankomst. Integratie in de

Netwerkmigratie naar België

ontvangende maatschappij en plichten verbonden aan de maatschappij

In tegenstelling tot Frankrijk, Italië of Spanje is de Senegalese gemeen-

van herkomst vervangen elkaar niet noodzakelijk, maar kunnen

schap in België eerder beperkt, namelijk 1178 officieel ingeschreven

complementair zijn. Deze bijdrage wil dieper ingaan op bepaalde

Senegalezen in 2008. Het officieuze aantal is echter hoger aangezien er

migrantenverenigingen die integratie in de gastmaatschappij en

geen rekening gehouden wordt met mensen zonder papieren en

verbondenheid met de maatschappij van herkomst combineren. Hierbij

Senegalezen die de Belgische nationaliteit hebben. De meerderheid

wordt gebruik gemaakt van gesprekken met vertegenwoordigers van

van deze migranten is pas na 1990 in België aangekomen, ondanks de

Senegalese verenigingen in België (8), sleutelpersonen van dorpsver-

sluiting van de grenzen voor economische migratie. Netwerkmigratie

enigingen in Senegal (5), Senegalese migranten in België (50), en

vormt hiervoor de belangrijkste reden. In de eerste plaats kwam er een

dorpsbewoners in Senegal (20).

stijging van het aantal familieherenigingen aangevraagd door reeds

De verenigingen tonen aan dat integratie en transnationale verbonden-

gevestigde migranten. Daarnaast ontdekten studenten meer en meer

heid niet tegengesteld hoeven te zijn. De projecten die zij ondersteu-

de mogelijkheden van het voornamelijk Franstalige onderwijsaanbod.

nen zijn zeer verscheiden en afhankelijk van de ruimte (gastland of land

Zij probeerden - vaak zonder beurs - een studentenvisum te bemachti-

van herkomst) waarin zij plaatsvinden. In het gastland kan dit bijvoor-

gen om zo naar België te migreren. Een derde groep migranten

beeld gaan om juridische of medische bijstand, terwijl in de gemeen-

bereikte België via het religieuze Mouridennetwerk. Deze specifiek
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Door de bouw van verschillende klaslokalen wordt er nu basisonderwijs voorzien voor de jongeren van het dorp
en omliggende dorpen. (foto: Karen Stuyck)

Senegalese islambroederschap is gekend voor zijn uitgebreide netwerk

meer om het leven in de gemeenschap van herkomst te verbeteren.

en de sterke handelscapaciteiten van de leden. Ze bezitten verschil-

Organisaties die dit dubbele doel beogen zijn voornamelijk dorpsver-

lende huizen in belangrijke steden over de hele wereld die dienst doen

enigingen waarvan de leden afkomstig zijn uit eenzelfde dorp aan de

als gebedshuis en opvangplaats voor nieuwe migranten. Een vierde

Senegalrivier, maar het kunnen eveneens verenigingen zijn die zich

groep migranten kan zijn migratiedroom waarmaken door middel van

richten op heel Senegal of één bepaalde regio.

een toeristenvisum om directe familieleden te bezoeken. Transnationale
netwerken blijken zodoende de keuze van België als gastland in sterke

(Dorps)verenigingen als sociaal vangnet

mate te beïnvloeden. Zowat alle respondenten gaven bijvoorbeeld aan

De dorpsverenigingen van Senegalese migranten afkomstig uit de regio

dat ze in België aankwamen met minstens één adres of telefoonnum-

van de Senegalrivier – associations villageoises of hometown associati-

mer bij de hand en dat ze voor korte of langere tijd konden verblijven

ons – ontstonden in Frankrijk, waar migranten zich reeds groepeerden

bij een landgenoot.

in het begin van de jaren ’70 zeventig. De zogenaamde “foyers”, die
huisvesting boden aan de migranten, vormden een ideale omgeving

‘De oprichting van zulke
solidariteitskassen duidt op
het essentiële belang van
een alternatief vangnet.’

om het collectieve solidariteitsgevoel aan te wakkeren. Hoewel het
grootste deel Senegalese migranten momenteel uit Dakar afkomstig is,
ligt de bakermat van de Senegalese migratie aan de Senegalrivier, waar
de meeste dorpsverenigingen uit voortkomen. Migratie vanuit de vallei
van de Senegalrivier is enerzijds een antwoord op de aanhoudende
droogte en anderzijds een antwoord op de monetaire noden die steeds
groter worden in deze economisch gemarginaliseerde zone. Jongeren

Deze transnationale netwerken doen de risico’s en kosten verbonden

worden weggestuurd om elders de nodige middelen te zoeken in nabu-

aan migratie dalen en vormen een belangrijke bron van informatie voor

rige steden, in Dakar, Frankrijk of elders. Zo leven deze bevolkingsgroe-

potentiële migranten. Migranten functioneren als bruggenhoofd en

pen reeds dertig jaar in een ‘meervoudige ruimte’ waarbij het dorp zich

verminderen de materiële en psychologische moeilijkheden verbonden

ontdubbelt en waarbij er verenigingen opgericht worden op alle

aan migratie. De gevestigde migrantengemeenschap biedt hulp aan de

plaatsen waar er zich migranten bevinden. Dit kan in de hoofdstad

nieuwe migranten in het vinden van werk, een woonplaats of verblijfs-

Dakar zijn, maar eveneens in andere Afrikaanse landen waar er

papieren. Op informele wijze wordt de integratie van nieuwe migranten

Senegalese migranten wonen (zoals Gabon, Ivoorkust, Mali,…) of

zo reeds bevorderd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men deze

Europese of Westerse bestemmingslanden (bijvoorbeeld Frankrijk,

ondersteuning tracht te bestendigen in de oprichting van een aantal

België, Italië, Spanje, Canada,…). Noch afstand, noch het verschil in

formele en informele groeperingen die migranten van eenzelfde dorp,

levenswijze heeft de band met het geboortedorp verzwakt.

eenzelfde regio, eenzelfde religie of zelfs meerdere West-Afrikaanse

Ook in België bevinden zich enkele van deze dorpsverenigingen,

landen verenigen. In eerste instantie richtten zij zich dus op het verbete-

ontstaan door de aanwezigheid van afkomstnetwerken. Dat er

ren van de levensomstandigheden in het gastland, maar omwille van

meerdere migranten uit hetzelfde dorp in België wonen is geen toeval.

hun verbondenheid met het land van oorsprong verlangen zij meer en

Transnationale netwerken en netwerkmigratie vormen de belangrijkste
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Vergadering met de vrouwen van een dorp over hun specifieke noden (foto: Wim De Maeyer)

redenen voor een vestiging in België. Deze persoon geeft bijvoorbeeld

van de belangrijkste activiteiten. Ook andere sociale problemen – bij-

aan dat hij meerdere personen afkomstig uit zijn dorp in eerste instantie

voorbeeld wanneer iemand ernstig ziek is of juridische bijstand nodig

heeft opgevangen:

heeft of zelfs in geval van problemen met de scholing van de kinderen
– kan beroep gedaan worden op de kas van de vereniging. Dit vangnet

'Ik ben als eerste in België aangekomen met een beurs. Daarna

is er gekomen voor zij die buiten het sociale zekerheidssysteem vallen

heb ik altijd goed werk gehad en een huis kunnen kopen. De

of zij die slachtoffer zijn van grote tegenslagen.

meerderheid van de aanwezige migranten uit mijn dorp heeft

In Senegal vormt de familie de belangrijkste sociale zekerheid, in België

België gekozen omwille van mijn aanwezigheid. Iedereen die

de staat. Een groot deel Senegalezen zijn in België zonder familie of

hier aankwam en niet wist waarheen heeft hier een tijdje

zonder papieren, waardoor ze tussen de mazen van beide netten vallen.

verbleven, soms zelfs twee jaar. Wanneer ze werk vonden of

De solidariteitskas van de dorpsvereniging neemt deze functie over en

hun papieren kregen, moesten ze vertrekken’

is essentieel voor het overleven van sommige migranten. De activiteiten

– Man, 55 jaar, Brussel, afkomstig uit de regio van de Senegalrivier.

die deze verenigingen ondersteunen, zijn afhankelijk van vereniging tot
vereniging en van de mate van formalisering. Kleine informele

Deze groeperingen zijn in België omwille van het beperkte aantal leden

dorpsverenigingen zijn flexibeler, terwijl grotere solidariteitskassen

zeer informeel, maar werken wel met een zekere efficiëntie. Ze

strikte regels hanteren (dit is bijvoorbeeld gebruikelijk in Frankrijk waar

vergaderen op welbepaalde tijdstippen, stellen een penningmeester en

sommige dorpsverenigingen tot 600 leden tellen). Wanneer de kas van

voorzitter aan, verzamelen elke maand de collectieve bijdragen van de

de vereniging een bepaalde kost niet kan dekken, zal er beroep gedaan

leden (bijvoorbeeld 5 of 10 euro per maand) en houden de noden in

worden op de solidariteit van alle leden in de vorm van een bijkomende

het gastland en in het land van herkomst nauwgezet bij. Omwille van

bijdrage (naast de maandelijkse bijdrage).

de informele status van de meeste organisaties, zijn ze onzichtbaar in

Geïnspireerd op de solidariteitskassen van zulke dorpsverenigingen en

de stad. Ze hebben geen specifiek kantoor, maar vergaderen waar er

omwille van de nood aan een sociaal opvangnet zijn er omwille van de

plaats is, eventueel bij iemand thuis. De oprichting van een VZW komt

kleine gemeenschap in België eveneens solidariteitskassen ontstaan die

er soms pas na vele jaren wanneer enkele van de leden zich de

los stonden van één bepaald dorp en zich eerder richten op dezelfde

Belgische wetgeving eigen gemaakt hebben, eventueel met hulp van

etnische groep of zelfs de hele Senegalese (of zelfs West-Afrikaanse)

Belgische vrienden.

gemeenschap. Zij verschijnen voornamelijk in de twee belangrijkste

In de eerste plaats vormen deze verenigingen een belangrijk vangnet

steden voor Senegalese migranten, Antwerpen en Brussel. Zij helpen

voor sociale problemen in België. Zij functioneren als een vorm van

eveneens in geval van repatriëring van het lichaam bij overlijden, bij

mutuele verzekering waar men beroep op kan doen bij specifieke

achterstallige huur, juridische problemen, medische problemen of in

problemen. De zekerheid dat in geval van overlijden het lichaam

geval van een plots vertrek naar Senegal om dwingende redenen. De

gerepatrieerd wordt naar Senegal en daar begraven wordt, vormt één

oprichting van zulke kassen duidt op het essentiële belang van een
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alternatief vangnet. In samenspraak met de leden worden er bepaalde

tijdstip) geld bij elkaar te brengen om zo bij te dragen aan collectieve

voorwaarden opgelegd om een goede gang van zaken te garanderen.

belangen van het dorp. De meest courante investeringen omvatten het

Door het creëren van een eigen systeem van sociale zekerheid slagen

voorzien in basisinfrastructuur; het aanleggen van elektriciteit of zorgen

mensen zonder papieren, of migranten die tijdelijk in moeilijkheden

voor drinkbaar water; en het voorzien van infrastructuur voor publieke

leven er toch in om te overleven. Sociaal kapitaal wordt omgezet in

diensten zoals scholen, ziekenhuizen, moskeeën of marktplaatsen. De

economisch kapitaal, wat essentieel is om te overleven. Ruimtelijke

meeste dorpsverenigingen hebben zusterverenigingen in andere

nabijheid vormt zelfs geen voorwaarde om zich aan te sluiten en deel te

steden in de wereld en met het dorp van oorsprong. Wanneer je slechts

nemen. Belgische solidariteitskassen hebben bijvoorbeeld ook leden in

met enkele leden van een dorp in een bepaald land woont, kan je je

andere landen van Europa:

eveneens aansluiten bij de vereniging van het dorp in een ander
(naburig) land. De verschillende verenigingen staan met elkaar in

‘We hebben ook leden in Frankrijk en in Italië. Zij hebben wel

contact en wisselen informatie uit over de noden in het dorp en

soortgelijke verenigingen in hun land, maar deze zijn vaak

mogelijke oplossingen.

verbonden aan een specifiek dorp. Gezien de kleine gemeenschap in België richten wij ons op iedereen en die migranten uit

‘Het dorp meldt ons bijvoorbeeld dat ze een probleem hebben

Frankrijk en Italië hebben zich, na een vakantie bij familie of

met de watertoren en dan bekijken wij hoe we dat kunnen

vrienden in België, dan bij ons aangesloten. Tegenwoordig kan

financieren. Maar elke vereniging in elk land betaalt een klein

dat allemaal goed geregeld worden en bestaan er geen

deel. Frankrijk draagt bijvoorbeeld meer bij dan Ivoorkust en

grenzen meer voor solidariteit’

Ivoorkust draagt meer bij dan de vereniging in Dakar. Ook het

– Voorzitter solidariteitskas Antwerpen, afkomstig uit de regio van de

dorp draagt bij, maar meestal door het inzetten van hun arbeid,

Senegalrivier.

want wat zij verdienen is praktisch nul’
– Man, 45 jaar, Brussel, afkomstig uit de regio aan de Senegalrivier.

Hoewel ruimtelijke nabijheid en het beleven van de (alledaagse)
problemen van de Senegalese migranten in Brussel of Antwerpen wel

Elke migrant of dorpsbewoner draagt zo in de mate van het mogelijke

belangrijk was voor de oprichting van de verenigingen, is – eens

bij aan de ontwikkeling van zijn dorp, migranten over de hele wereld

bestendigd – ruimtelijke nabijheid niet essentieel meer voor solidariteit.

door middel van economisch kapitaal, de dorpsbewoners zelf vaak door

Het zich verbonden voelen door dezelfde afkomst en vertrouwen

middel van hun arbeid. Een dorpsvereniging in België heeft bijvoor-

hebben in een bepaalde vereniging op basis van transnationale

beeld de lokale basisschool uitgebreid van één enkele klas naar negen

netwerken vormen de belangrijkste ingrediënten voor de goede

klassen en kan nu basisonderwijs aanbieden voor het hele dorp en

werking. De sociaal-economische organisatie van Senegalezen komt op

omliggende dorpen. Op deze wijze dienen zij impliciet de tweede doel-

die manier tot uiting op specifieke plaatsen in de Westerse wereld,

stelling van de millenniumdoelen (recht op basisonderwijs voor alle

maar door toenemende mondialisering (betere communicatie- en

kinderen). Deze millenniumdoelstellingen zijn opgemaakt in 2000 en

transportmogelijkheden) kan dergelijke organisatie eveneens van op

zijn een akkoord tussen de verschillende landen van de Verenigde

afstand doorleven.

Naties om tegen 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te
pakken. Zulke dorpsverenigingen maken dus een wezenlijk verschil voor

‘Migranten en dorpsbewoners ontpoppen zich als
belangrijke ontwikkelingsactoren’

de gemeenschappen van oorsprong. Migratie maakt dat zowel de
‘achtergebleven’ dorpsbewoners als de migranten plots deel uitmaken
van een transnationale wereld waarbij informatie, geld en goederen
over de grenzen heen uitgewisseld worden, niet enkel bilateraal tussen
België en Senegal, maar zelfs multilateraal met migranten die zich
gevestigd hebben in andere delen van de wereld. Het dorp staat zo in
verbinding met de hele wereld, en ondanks het verlies aan arbeids-

Dorpsverenigingen als ontwikkelingshulp

krachten in het dorp danken zij een deel van hun ontwikkeling aan deze

Het tweede doel van de (dorps)verenigingen is om hulp te bieden aan

transnationale connectie. Door middel van sterke netwerken slagen

de gemeenschap van oorsprong. Dorpsverenigingen vormen het meest

deze migranten erin om het eigen leven in het gastland en het leven

werkbare kader voor zulke activiteiten aangezien de noden van één

van de dorpsbewoners in de gemeenschap van herkomst te verbeteren.

bepaald dorp zeer concreet in kaart gebracht kunnen worden. Andere
migrantenverenigingen die zich organiseren rond een bepaalde regio

Besluit

of religie hebben eveneens het voornemen om het land van oorsprong

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat migrantennetwerken cruciaal

vooruit te helpen, maar slagen hier vaak niet in omwille van organisato-

zijn voor het overleven van de Senegalese migranten in België, maar

rische problemen, enerzijds om voldoende subsidies bij elkaar te

ook voor de gemeenschap van herkomst. Enerzijds zorgen migranten-

krijgen en anderzijds om duidelijke projecten af te bakenen in het land

netwerken voor een ruimtelijke structurering van de migranten in

van herkomst. Migranten die behoren tot een welbepaalde dorpsver-

welbepaalde steden over de hele wereld, maar anderzijds zijn ruimte en

eniging slagen vaak wel door elke maand (of op een afgesproken

nabijheid relatieve begrippen geworden. Men staat in contact met
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Kantoren van geldtransfersbedrijven worden veelvuldig gebruikt en maken deel uit van het straatbeeld in zowel de Westerse maatschappij als de maatschappij van
herkomst (foto: Karen Stuyck)

dorpsgenoten over de hele wereld en bij afwezigheid van een

Karen Stuyck (karen.stuyck@ees.kuleuven.be) is doctoraatstu-

belangrijk netwerk in het migratieland, kan men zich aansluiten bij de

dente verbonden aan het Instituut voor Sociale en Economi-

vereniging in een ander land. Sociaal kapitaal zorgt ervoor dat

sche Geografie van de KU Leuven.

economische kapitaal herverdeeld of gedeeld wordt met enerzijds
migranten in moeilijkheden in het migratieland en anderzijds met het
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vinden van goede samenwerking tussen herkomstlanden en migrantenorganisaties. Frankrijk heeft bijvoorbeeld met Senegal en Mali co-developement programma’s waar ontwikkelingsorganisaties en migrantenorganisaties samenwerken. Over zulke samenwerkingen kunnen Belgische
en Nederlandse organisaties voorlopig alleen maar dromen.
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Diamantsteden:
knooppunten van transnationale vertrouwensnetwerken
Auteur Hannelore Roos en Stephanie Vervaet
Fotografie Mark Dankers, Hannelore Roos en Karl Bruninx

De Antwerpse diamantwijk lijkt een wereld op zich. Het
diamantkwartier is letterlijk en figuurlijk afgesloten van
de rest van de stad en haar inwoners. Als een multiculturele businessenclave illustreert de ‘Square Mile’
de typerende mysterieuze sfeer die de diamantsector
omhult.

import- en exportcijfers worden vergeleken met totale productiecijfers
van ruwe en geslepen diamant, blijkt meer dan 80 procent van de ruwe
en ongeveer de helft van de geslepen mondiale diamantproductie jaarlijks via Antwerpen te worden verhandeld. Ook binnen diamantsteden
zelf is ruimtelijke concentratie opvallend. Bijvoorbeeld, in de Antwerpse
diamantwijk, de Diamond Square Mile, zijn op een oppervlakte van 1
km² een kleine 2.000 bedrijven gevestigd, gaande van hoofdkwartieren

De ‘diamond pipeline’ en diamantsteden

en verkoopsafdelingen van grote diamantproducerende bedrijven over

De diamantindustrie wordt vaak benaderd als een zogenaamde

diamanthandelaars en -bewerkers tot gespecialiseerde diamantbeurzen

‘diamond pipeline’ met als opeenvolgende stappen: de ontginning

en -banken. Het mondiaal netwerk van diamantsteden wordt gestructu-

van diamantmijnen, de bewerking van ruwe tot geslepen diamant en

reerd door een specifieke geografische constellatie van internationale

de creatie en verkoop van diamanten juwelen. Kenmerkend voor de

stedelijke migrantengemeenschappen. Historisch gezien werden deze

diamond pipeline is dat elke stap een eigen ruimtelijke logica kent. De

etnische en verwantschapsnetwerken vooral beheerst door de Joodse

eerste stap, de mijnbouw, is geografisch erg gelinkt aan een beperkt

diaspora, en meer recent ook door nieuwkomers, zoals Indiase jains, die

aantal ontginningsgebieden. Diamantmijnen in Botswana, Rusland, Ca-

via een gelijkaardige netwerkorganisatie een dominante positie hebben

nada, Zuid-Afrika en Angola staan in voor ongeveer 80 procent van de

verworven binnen de mondiale diamanthandel.

mondiale diamantproductie. In toenemende mate zijn deze landen door
hun zoektocht naar toegevoegde waarde ook betrokken in de volgende

Joodse diamantairs

stap, namelijk de diamantbewerking. Terwijl deze stap tot het einde

Hoewel handelend op een mondiale schaal, wordt de diamanthandel

van de twintigste eeuw vooral plaatsvond in welbekende diamant-

gedomineerd door slechts enkele etnische handelsnetwerken. Deze

centra zoals Antwerpen, Tel Aviv en New York, gebeurt het slijpen van

etnische netwerken hebben hun eigen gebruiken en rituelen die ook

diamant nu in hoofdzaak in lagelonenlanden, in het bijzonder in India

tot uiting komen in de gesloten handelspraktijken die de diamantsector

waar zo’n 60 procent van de wereldproductie wordt omgezet van ruwe

kenmerken. Historisch wordt de handel in diamant getypeerd als een

tot geslepen diamant. De Verenigde Staten zijn veruit de belangrijkste

activiteit van Joodse stedelijke gemeenschappen. Hoewel Joden niet

afzetmarkt voor diamanten juwelen, maar de verkoop is ook sterk in

de grondleggers zijn van de handel in diamant, maken ze er reeds van

opmars in de Golfstaten en in Aziatische groeilanden, meer bepaald in

bij het begin deel vanuit. De historische band tussen diamant en de

China en India.

Joodse gemeenschap vindt grotendeels zijn oorsprong in de Joodse

Deze drie stappen worden overkoepeld door de handel in diamant, die

geschiedenis, die gekenmerkt wordt door discriminatie en vervolging.

centraal staat in dit artikel. De mondiale diamanthandel is sterk gecon-

Tijdens de middeleeuwen mochten Joden in Europa geen land bezit-

centreerd in een beperkt aantal diamant-wereldsteden: Antwerpen, Lon-

ten en geen deel uitmaken van gilden, terwijl diamant een zeldzaam

den, Tel Aviv, New York, en recenter, onder impuls van bovenstaande

handelsgoed vormde dat vrijgesteld was van dergelijke restricties

trends, ook Mumbai, Dubai en Hong Kong. Antwerpen vormt als eeu-

voor niet-christenen. Deze beperkingen zorgden ervoor dat Joden

wenoude diamantstad de draaischijf van deze wereldhandel. Wanneer

zich (noodgedwongen) economisch specialiseerden en bijgevolg erg
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succesvol werden in bepaalde beroepen zoals bankier, diamantair, enz.

volle ontwikkelden tot centra voor de diamanthandel.

Niet alleen religieuze verschillen, maar volgens Ludo Abicht ook de

Toenmalige, maar ook latere geografische verschuivingen en uitbrei-

rendabiliteit van Joodse economische activiteiten leidden tot discrimi-

dingen in de diamanthandel illustreren het belang van de aanwezig-

natie en zelfs vervolging ten aanzien van de Joodse gemeenschap. Hun

heid van Joodse handelaars met betrekking tot de bloei van steden als

onderdrukte positie in de Europese samenleving, maar ook elders, zette

diamantcentra. Zo kreeg gedurende Wereldoorlog II de diamantsector

Joden ook aan te kiezen voor een job in de diamant die immers weinig

in zowel Antwerpen als Amsterdam het hard te verduren, waardoor

en eenvoudig mee te nemen materiaal vereiste. Diamanten zijn daar-

Joodse diamantairs de Lage Landen ontvluchtten en de wereld van

enboven uitzonderlijk klein, en tegelijk waardevol, waardoor ze voor

diamant zijn intrede maakte in toevluchtsoorden, zoals New York en Tel

Joodse vluchtelingen het bezit bij uitstek vormden om hun welvaart

Aviv, die op hun beurt uitgroeiden tot wereldcentra voor diamant. Na

veilig te stellen. Volgens Veerle Vanden Daelen speelden niet alleen de

Wereldoorlog II doofde de diamantindustrie in Amsterdam uit, terwijl

nood aan een inkomen en onderlinge solidariteit, maar ook cultu-

Antwerpen er in slaagde om opnieuw uit te groeien tot een ware dia-

rele elementen een rol. Een job als diamantair zorgde namelijk voor

mantstad. Ook de keuze van nieuwkomers, zoals Indiase diamantairs,

flexibele werktijden zodat Joodse tradities en wetten konden worden

om zich te vestigen in traditionele diamantsteden, zoals Antwerpen, be-

gerespecteerd en zoals typerend is voor migranten en minderheids-

vestigt de sturende rol die de Joodse gemeenschap speelt in de geo-

groepen, maakte de keuze voor één of enkele economische sectoren

grafische verankering van de diamantwereld. Deze stelling biedt ook

het mogelijk om de onderlinge band levend te houden.

een mogelijke verklaring voor de blijvende sterkte van Antwerpen als

Naar schatting zijn Indiase
diamanthandelaars verantwoordelijk voor 60 procent
van de Antwerpse handel
in ruwe diamant en voor
80 procent in geslepen diamant.
Jodenvervolging leidde doorheen de eeuwen, en op uiteenlopende
plekken, vaak tot (gedwongen) emigratie van lokale Joodse gemeenschappen. Deze ontlokte mobiliteit initieerde een mondiale Joodse
spreiding (diaspora) met een uiterst succesvol transnationaal handelsnetwerk gebaseerd op etnische en familiale verbondenheid tot gevolg.
Vanaf de middeleeuwen werden de eerste diamanten vanuit India, de
bakermat van diamant, naar Europa gebracht. Langsheen de handelsroutes, bijvoorbeeld aan de kusten van de Middellandse Zee, maar ook
in eindbestemmingen, zoals Venetië en Brugge, woonden Joden die
betrokken geraakten in de diamanthandel. Ook tijdens de bloeiende
overzeese wereldhandel vanaf de zestiende eeuw was er sprake van
een ruimtelijke overlapping tussen enerzijds de handelsroutes, of beter
de grote handelssteden en havens, en anderzijds de woonplaats van
Joodse gemeenschappen. De ontdekking van een volledig maritieme
handelsroute naar India door Portugese zeevaarders en hun latere

Diamantbeurs ‘Antwerpsche Diamantkring’

vondst van diamanten in Brazilië zorgden ervoor dat handelscentra,

Bron: AWDC, Fotograaf: Karl Bruninx

zoals Lissabon, Antwerpen, Amsterdam en Londen, als achtereenvolgende zwaartepunten in de wereldeconomie en als toegangspoorten

draaischrijf voor de diamanthandel ten opzichte van nieuwkomer en be-

tot de Europese afzetmarkt voor luxeproducten, in toenemende mate

lastingsparadijs Dubai. Aansluitend bij de stelling van Mildred Berman

diamanten ontvingen. De vertrouwdheid van Joodse handelaars met de

die het heeft over tolerantie ten aanzien van de Joodse gemeenschap

verhandeling van ‘draagbare’ goederen, zoals diamant, en hun lokale

als cruciale factor voor de historische lokalisatie van de diamantsector,

en internationale relaties met familieleden en geloofsgenoten in andere

blijkt ook in de hedendaagse kosmopolitsche diamantwereld tolerantie

Europese handelssteden, maar ook in overzeese, zoals het Portugese

een socio-culturele lokalisatiefactor die bepalend is voor de opname

handelscentrum Goa in India, zorgden ervoor dat deze steden zich ten

van een stad in het transnationaal netwerk van diamantsteden.
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Hindu Undivided Family

verwantschapsnetwerken die reiken tot Zuid- en Oost-Afrika, maar ook

Tegenwoordig wordt de wereld van diamant niet langer gedomineerd

tot landen zoals de Verenigde Staten en Australië. Familiebedrijven

door Joodse, maar door Indiase handelaars. India is de oudste geo-

breiden wereldwijd uit dankzij de verspreiding van familieleden en de

grafische constante in de geschiedenis van de diamantsector. Tot de

inbedding van economische activiteiten in verwantschapsnetwerken.

grootschalige ontdekkingen van diamant in Afrika aan het einde van

Maritsa Poros beschrijft dat familiale en sociale netwerken economi-

de negentiende eeuw was India sterk betrokken in de internationale

sche mobiliteit mogelijk maken en faciliteren. Indiase diamantbedrijven

diamanthandel als aanvoerder van ruwe diamant. Indiase diamantairs

steunen op een zeer traditionele Indiase juridische structuur, namelijk

bleven ook daarna actief in de sector en traden op de voorgrond vanaf

de Hindu Undivided Family of ‘joint family’ waar alle mannelijke en

de tweede helft van de twintigste eeuw om uiteindelijk de overhand te

ongehuwde vrouwelijke afstammelingen van een gemeenschappelijke

nemen. Sallie Westwood verbindt de opkomst van de moderne Indiase

voorouder deel van uit maken. Opeenvolgende generaties worden

diamanthandel met de consumptie van ‘gedemocratiseerde diamanten’

dus ‘lid’ van een diamantbedrijf op basis van afstamming. Hierdoor zijn

in de Verenigde Staten.

deze familiebedrijven als het ware genoodzaakt om te groeien zodat

Anders dan bij de Joden kennen de Indiase diamantairs geen ge-

ieder familielid kan rekenen op een job. Elk familielid staat in voor de

schiedenis van discriminatie en vervolging. De Palanpuri jains uit de

bescherming van de familie-eer. Ook in Antwerpen wordt de naam en

Westelijke deelstaat Gujarat worden als de pioniers beschouwd van de

faam van de familiebusiness veiliggesteld voor de komende generaties

moderne Indiase diamanthandel. De religieuze minderheidsgroep van

in de vorm van symbolisch kapitaal zoals de bouw van een jain derasar

jains is een mercantiele elite met een eeuwenoude traditie in onder

of tempel. De uitgebreide verwantschapsrelaties samen met de nood

andere bankieren en het drijven van handel, zoals in edelstenen en

aan uitbreiding en de hechte familiale structuur van Indiase diamantbe-

juwelen. Zij en de Gujaratis in het algemeen, staan bekend voor hun

drijven maken het mogelijk om wereldwijd dochterondernemingen op

commerciële ingesteldheid en hun oog voor zaken. De Indiase dia-

te richten met familieleden aan het hoofd. Onder meer het compara-

mantindustrie werd tot de jaren 1960 hoofdzakelijk gedomineerd door

tief voordeel ‘home-sourcen’ steunt op deze familiale verbondenheid.

de hoger genoemde Palanpuris en de handelsklasse van de Marwaris,

Tegenwoordig zijn de meest succesrijke diamantbedrijven dan ook in

veelal ook jain, die zich door het zakenleven en de handel over heel

handen van Indiase joint families. Bovendien speelt India niet enkel een

India en buiten de landsgrenzen verspreid hebben. Sedertdien trekt de

belangrijke rol op vlak van diamantbewerking en -handel, maar fungeert

diamantsector in India ook andere groepen aan zoals de voormalige

tegelijkertijd als een groeiende afzetmarkt, grotendeels aangedreven

landbouwers uit het zuiden van Gujarat, zoals Kathiawadis die zich als

door de huwelijksindustrie. De opkomende middenklasse in groeilan-

diamantbewerkers hebben opgewerkt tot transnationale ondernemers.

den zoals India en China ziet de aankoop van diamanten juwelen als

Gujarati is de dominante taal bij de Indiase diamantairs die de diamant-

een waardevolle investering voor de toekomst en zwengelt daarmee de

handel momenteel leiden.

vraag aan. Het aandeel van de Indiase diamanthandel op de internatio-

Wat aanvankelijk, in de tweede helft van de twintigste eeuw, begon

nale markt zal daarom wellicht nog verder stijgen.

met het aankopen van de kleinste en minst waardevolle steentjes,
zogenaamde ‘Antwerpse restanten’, maar in grote hoeveelheid, groeide
eerst uit tot een verschuiving van het zwaartepunt van diamantslijpen
van de traditionele diamantcentra naar de Indiase havenstad Surat in
Gujarat. In de jaren 1960 en 1970 migreerden een grote groep Indiase
diamantairs, die voorheen heen en weer reisden, naar hét wereldcentrum van de diamanthandel, namelijk Antwerpen, de handel achterna.
Met hen vestigden ook Indiase banken die de Indiase handel in diamant
ondersteunen zich in Antwerpen. Een belangrijk ‘comparatief’ of concurrentieel voordeel voor deze Indiase diamantairs is de mogelijkheid
tot het outsourcen of liever ‘home-sourcen’ van de arbeidsintensieve
diamantbewerking naar het thuisland waar de lonen veel lager liggen.

Joodse handelaars verwierven door historisch toeval
de leiding in de diamantsector en zijn steeds succesvol
gebleven op basis van hun
onderlinge vertrouwensnetwerken.

Dit resulteerde in een uiteindelijke overmacht van Indiase handelaars in
de mondiale diamanthandel en de opname van het Indiase Mumbai in

Wederzijds vertrouwen

het select transnationaal netwerk van handelscentra voor diamant. De

Barak Richman stelt dat de Joodse geschiedenis en religie verklaren

initiële en blijvende keuze van diamanthandelaars van Indiase afkomst

waarom Joden terecht zijn gekomen in de wereld van diamant, maar

voor Antwerpen als cruciaal geografisch knooppunt in hun handelsnet-

dat beide geen verklaring geven voor het eeuwenlange Joodse succes

werken is sterk bepalend voor de huidige leiderspositie van de stad.

in de diamanthandel. In de literatuur wordt ook de filosofie en ethiek

Naar schatting zijn Indiase diamanthandelaars verantwoordelijk voor 60

van de jains, die strikt de principes van ahimsa of geweldloosheid

procent van de Antwerpse handel in ruwe diamant en voor 80 procent

volgen, aangehaald als verklaring waarom een minderheidsreligie, ook

in geslepen diamant.

in het moederland India, financieel en commercieel succesrijk is. Uit

Op basis van hun geschiedenis gekenmerkt door geografische

het voorgaande blijkt dat de sleutel tot succes voor zowel de Joodse

mobiliteit kunnen Indiase diamantairs terugvallen op transnationale

als Indiase diamantairs te vinden is in de transnationale netwerken

AGORA 2010-2

Diamantsteden: knooppunten van transnationale vertrouwensnetwerken

Home/Away 25

steunend op verwantschap en ruimer etniciteit die beide gemeenschappen kenmerken. Maar waarom leiden deze netwerken tot succes in de
diamantsector?
In diamantsteden, zoals Antwerpen, worden diamanten ter waarde
van enkele miljoenen euro verhandeld op basis van een eenvoudige
handdruk en het gevleugelde Jiddisch mazzel oen broockhe dat ‘geluk
en zegen’ betekent. Ook Indiase diamanthandelaars volgen deze door
Joodse diamantairs geïntroduceerde gebruiken eigen aan de diamantsector, die in hoofdzaak op krediet en zonder geschreven handelsovereenkomsten werkt. Hoe is dit blindelings vertrouwen mogelijk wanneer
vals spelen of stelen zo verleidelijk is?
Justitie faalt in het veiligstellen van handelsovereenkomsten in de
diamantsector. Hierdoor zorgt de sector zelf voor mechanismen, zoals
diamantbeurzen die de reputatie van alle mogelijke handelspartijen wereldkundig maken en in het geval van economische geschillen tussenbeide komen, zodat kan gehandeld worden in wederzijds vertrouwen.
Maar deze mechanismen betekenen slechts een oplossing wanneer
beide partijen betrokken bij een overeenkomst hun handelspraktijken in de toekomst willen voortzetten. Joodse en Indiase diamantairs
beschouwen hun zaak als een familiebedrijf dat van vader op zoon
wordt doorgegeven. Bijkomend is het voor etnische ondernemers van
uitzonderlijk belang deel uit te maken van hun etnische gemeenschap.
Doordat een blaamvrije reputatie zo belangrijk is voor ‘leden’ van de
Joodse en Indiase gemeenschap, worden diamantairs van beide etnische groepen aanzien als betrouwbare en kredietwaardige handels-partners, en zodoende is er sprake van een comparatief voordeel tegenover
‘niet-leden’.

De jain tempel in Wilrijk. Fotograaf: Hannelore Roos

Het is deze noodzaak aan vertrouwen die aan de basis ligt van het gesloten, of zelfs heimelijke karakter dat zo typerend is voor de diamant-

Multiculturele businessenclave

wereld, die synoniem staat voor risicovolle transacties. Familieleden,

Het Antwerpse diamantkwartier wordt beheerst door de zichtbare aan-

vrienden en geloofsgenoten kunnen rekenen op voorspraak, terwijl het

wezigheid van de orthodox-joodse gemeenschap. De Joodse gemeen-

voor ‘outsiders’ moeilijker is om het in de diamantwereld te maken.

schap s.l. (vereenvoudigd: orthodoxe en niet-orthodoxe joden) telt in

Zowel Joodse als Indiase diamantairs kunnen terugvallen op bewust ge-

Antwerpen momenteel tussen de 15.000 en 25.000 leden, waarvan

orkestreerde of door de geschiedenis per toeval gevormde geglobali-

ongeveer 80 procent direct of indirect tewerkgesteld is in de diamant-

seerde socio-culturele netwerken die lokaal verankerd zijn in belangrijke

sector. Na een dominantie van bijna duizend jaar zijn Joodse diaman-

diamantcentra waar ook ter wereld. Dit maakt het voor beide etnische

tairs sinds twintig jaar echter niet meer de belangrijkste spelers in de

groepen mogelijk om in de diamanthandel die sterk internationaal ge-

(Antwerpse) diamantbusiness, waardoor dit aandeel van 80 procent snel

oriënteerd is, te handelen in wederzijds vertrouwen over geografische

kleiner wordt. Hoewel gelegen in de ‘Joodse buurt’ is het Antwerpse

grenzen heen. Met andere woorden etnische handelsnetwerken in de

diamantkwartier meer en meer uitgegroeid tot een multicultureel busi-

diamant berusten op transnationale vertrouwensnetwerken die steunen

nesscentrum waar verschillende etnische groepen actief zijn, namelijk

op een gedeelde religieuze, regionale of familiale achtergrond die een

Joden, niet-Joodse Belgen, maar ook Libanezen, Armeniërs, Indiërs,

uitstekende reputatie garanderen.

en anderen. Ongeveer 70 procent van de Antwerpse diamanthandel

In de huidige wereldeconomie gekenmerkt door mondialisering wordt

is tegenwoordig in handen van een 300- tot 400-tal Indiase families.

de houdbaarheid van familiebanden en ruimer etniciteit als basis voor

Voornamelijk de Antwerpse jain gemeenschap, die uit ongeveer 2.000

handelstransacties op de proef gesteld. In handelscentra voor diamant,

personen bestaat, is voor meer dan 90 procent actief in de diamantwe-

zoals Antwerpen, wordt nu echter ook succesvol over etnische grenzen

reld.

heen gehandeld. Transnationale etnische handelsnetwerken treden in

Het openlijk multiculturele aspect van de diamanthandel genereert

relatie met elkaar en dit eveneens op basis van wederzijds vertrouwen.

samen met een opvallende ruimtelijke concentratie in de Square Mile

Relatieve nieuwkomers zoals de Indiase diamantairs volgen immers

ogenschouwelijk een distinctie ten opzichte van de rest van Antwerpen

eenzelfde cultureel patroon als de Joodse, waarbij een goede familie-

en zijn bewoners. Gevoelig voor misdaad, bijvoorbeeld tigerkidnap-

naam en reputatie binnen de eigen gemeenschap als een visitekaartje

pings, vormen de geslotenheid van de handelsnetwerken en ruimtelijke

fungeert en deuropener is bij de gehele gevestigde diamantgemeen-

segregatie een primair afweermechanisme. Bovendien is de wijk ook

schap.

letterlijk onder strenge bewaking afgeschermd van de omliggende
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stadsdelen. Daartegenover staat dat diamant het vierde exportproduct
van België is en wanneer enkel de handel buiten de Europese Unie
beschouwd wordt, diamant zelfs de eerste plaats bekleedt. Hoewel
er heel wat onenigheid bestaat over de precieze meerwaarde van
de diamantsector voor Antwerpen en België, bijvoorbeeld door de
beperkte terugvloei ten gevolge van een fiscaal uitzonderingsbeleid,
is het duidelijk dat alleen al de status van Antwerpen als diamantstad
zowel cultureel als economisch een zegen is. Achter een lokaal gesegregeerde buurt gaat immers een uitgebreid netwerk van transnationale
relaties schuil die het voor de stad mogelijk maken om een prominente
rol te vertolken in de mondiale diamanthandel. Lokale diamantairs, in
het bijzonder Joodse en Indiase, kunnen terugvallen op wereldwijde
familiale, religieuze en regionale banden die de basis vormen van hun
transnationale, maar gesloten handelsnetwerken. Deze grensoverschrijdende verwantschaps- en etnische relaties maken het hen immers
mogelijk om te handelen op basis van reputatie en vertrouwen, dit zelfs
in een gemondialiseerde wereld, en zo succesvol de risico’s verbonden

De Antwerpse diamantwijk

aan de diamantsector te beperken. Bijgevolg zijn diamantsteden, zoals

Bron: Antwerp World Diamond Centre (AWDC), Fotograaf: Mark Dankers

Antwerpen, lokale verankeringspunten van etnische vertrouwensnetwerken die de mondiale diamanthandel beheersen. Deze diamant-wereld-

1, 3, 243-259.

steden vormen een transnationaal stedelijk netwerk, dat de ruimtelijke

Richman B.D. (2006b) “How community institutions create economic advan-

structurering bepaalt voor handels- en migratiestromen die verband

tage: Jewish diamond merchants in NY” Law & Social Inquiry, 31, 2, 383-420.

houden met de wereld van diamant. Met andere woorden de status van

Vanden Daelen V. (2007) “Staat in de stad? Integratie en afzondering van

een diamantstad zoals Antwerpen is onlosmakelijk verweven met de

Joden in Antwerpen in de twintigste eeuw” Stadsgeschiedenis, 1, 20-35

transnationale mobiliteit van de multiculturele zakenlui die de huidige

Westwood S. (2000) “A real romance: gender, ethnicity, trust and risk in the

diamantsector beheersen op basis van onderling vertrouwen.

Indian diamond trade” Ethnic and Racial Studies, 23, 5, 857-870.
Siegel D. (s.d.) De Joodse gemeenschap en de Antwerpse diamantsector in

Hannelore Roos (Hannelore.Roos@soc.kuleuven.be) is werk-

historisch persperctief

zaam als assisterend academisch personeel aan het Inter-

http://www.ciroc.nl/papers/Joodsegemeente.pdf (24/05/2010)

culturalism, Migration & Minorities Research Centre van de
K.U.Leuven en werkt aan een doctoraat over de Indiase diaspora in België geconcentreerd in de economische sectoren van
de diamant en ICT.
Stephanie Vervaet (Stephanie.Vervaet@ugent.be) is werkzaam
als assisterend academisch personeel aan de Onderzoeksgroep
Sociale en Economische Geografie van Universiteit Gent en
werkt aan een doctoraat over de rol van etnische netwerken in
de diamantsector.
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Transnationale etnische
handel in de Brabantstraat
Auteur Tim Cassiers
Fotografie Tim Cassiers

Etnische gemeenschappen worden vaak vastgepind op
bepaalde buurten. Hun lokale inbedding, gelinkt aan
segregatie- en ander processen is een veel bestudeerd
en besproken fenomeen. Maar achter deze lokale
inbedding ontspint zich ook een andere ruimtelijke dimensie, namelijk één van de transnationale netwerken.

die hen toelaat om op deze manier inkomsten te verwerven.
We spreken van etnisch ondernemerschap als de ondernemer op de
één of andere manier voordeel put uit zijn etniciteit bij het uitoefenen
van zijn activiteit. Dat voordeel kan zowel liggen in de markt waarop hij
zich richt, als in de producten die hij aanbiedt. Indien beiden etnisch
van aard zijn, situeert het ondernemerschap zich in de etnische niche
(zie tabel 1). De handel is er op gericht te voorzien in producten en

Eén van de facetten van deze overstijgende ruimte is de transnationale

diensten die de gemeenschap hier moet toelaten levensstijlen en

etnische handel. Deze is er op gericht om goederen en diensten op een

gewoonten van thuis te (her)beleven. De handelaar is ingebed in de

vlotte manier te laten circuleren tussen al deze plaatsen en gemeen-

gemeenschap, hij speelt in op een vraag naar bijvoorbeeld traditionele

schappen. De Brabantstraat in Brussel is een knooppunt in een dergelijk

kleding of specifieke voedingswaren (bijvoorbeeld halal) en zijn klanten

handelsnetwerk. Hoewel het handelsapparaat van de Brabantstraat

maken bijgevolg ook bijna uitsluitend deel uit van de eigen gemeen-

stevig is ingebed in haar overwegend Turkse omgeving, overstijgt haar

schap. Dit is het archetype van etnisch ondernemen.

uitstraling en belang dit lokale. Niet alleen trekt ze klanten aan van ver

Deze markt is echter vrij beperkt, waardoor sommige ondernemers

buiten Brussel en zelfs uit naburige landen, haar import/export handels-

overschakelen naar producten en diensten die niet meer etnisch van

netwerk vertakt zich bovendien over heel Europa tot in de Maghreb en

aard zijn, maar wel inspelen op noden van de gemeenschap. Nog

het Nabije, Verre en Midden-Oosten. Het linken van vele van zulke han-

steeds richt de ondernemer zich nagenoeg uitsluitend op de eigen

delsnetwerken brengt een ander soort mondialisering op gang; niet één

gemeenschap, waardoor hij kan profiteren van de vertrouwensband en

die uitgaat van de grote multinationals of van de grote internationale

zijn kennis van gewoonten en omgangsvormen. Hierdoor beschermt de

organisaties, maar één die steunt op een savoir-circuler van duizenden

inbedding in de gemeenschap hem tegen de concurrentie van bijvoor-

kleine en grotere ondernemers.

beeld autochtone ondernemers in dezelfde sector. We spreken daarom
van afscherming.

Etnisch ondernemerschap

Toch blijft de ondernemer kwetsbaar wanneer hij zich uitsluitend op de

De aanwezigheid van etnische minderheden in onze steden ligt aan

eigen gemeenschap richt. Doorgaans bezit deze immers weinig koop-

de basis van etnisch ondernemerschap. Deze minderheden concen-

kracht. Bovendien laat inbedding in de gemeenschap niet toe om al te

treren zich vaak in bepaalde wijken, waardoor de associatie tussen een

veel winst te maken op de rug van die gemeenschap. Om betere over-

gemeenschap en een bepaald stadsdeel welhaast automatisch gemaakt

levingskansen te hebben, kunnen ondernemers ook meer kapitaalkrach-

wordt in de hoofden van mensen. Dit uit zich in namen als Klein-Istan-

tige klanten uit de onthaalmaatschappij trachten aan te trekken. Eén

bul, Chinatown of Matonge. Een concentratie van etnische groepen

mogelijkheid hiertoe is exotisme. De handelaar biedt hier nog steeds

wordt soms als problematisch gezien, vooral dan in het licht van integra-

producten en diensten aan die uit de eigen gemeenschap komen, maar

tie. Maar evengoed biedt ze kansen voor ondernemende personen uit

speelt hierbij in op een hang naar het vreemde en onbekende door

de gemeenschap om een eigen handelszaak te beginnen die zich richt

mensen uit de onthaalmaatschappij. De restaurantbusiness is hier een

op deze gemeenschap. Ze vinden in etnische buurten een marktsituatie

typisch voorbeeld van.
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Tot slot kan de ondernemer zich volledig assimileren, waarbij noch zijn

van de markteconomie. Deze wordt gekenmerkt door een verregaande

markt, noch zijn producten enige referentie naar etniciteit bezitten. In

flexibilisering en mondialisering, waarbij personen, bedrijven, goe-

dit geval kunnen we bezwaarlijk nog spreken van etnisch ondernemer-

deren, kapitaal, maar ook informatie en diensten zich steeds meer en

schap, aangezien de ondernemer geen direct voordeel meer haalt uit

steeds vrijer over de grenzen heen verplaatsen. Dit geeft aanleiding tot

zijn achtergrond.

een geografische competitie waarbij elke stad of regio zich moet positioneren om bedrijven, personen, kapitaal... naar zich toe te trekken.

Aanzet tot ondernemen

Orientatie

Steden lijken in dit economisch organisatiemodel bevoordeeld te zijn

Naar de etnische
groep

Naar de
onthaalmaatschappij

omdat ze van oudsher concentratiepunten zijn van private en publieke

Vanuit etnische groep

Etnische niche

Exotisme

den autonomer ten opzichte van de natiestaat. Ze ageren meer en meer

Vanuit de onthaal-

Afscherming

Economische

op mondiale schaal, stellen zich attractief op voor kapitaal en bedrijven

maatschappij

macht. Omdat deze competitie mondiaal wordt gevoerd, worden ste-

assimilatie

Tabel 1 Verschillende types van etnisch ondernemerschap
(Bron: Kesteloot en Mistiaen, 1997)

Etnisch ondernemerschap duikt regelmatig op in het maatschappelijk
debat. Hierbij gaat vooral aandacht naar de etnische economie als een
economische hefboom voor allochtone groepen enerzijds, en naar de
integratieve kracht van etnisch ondernemerschap anderzijds. Sommigen
zien het traject dat de ondernemers afleggen als een stap naar een

Het import/export handelsnetwerk van de Brabantstraat vertakt zich over heel
Europa tot in de Maghreb en
het Nabije, Verre en MiddenOosten.

verregaande integratie in onze maatschappij. De evolutie van etnische

en voor de groeiende transnationale elite.

niche of afscherming naar exotisme of economische assimilatie wordt

Anderzijds vindt mondialisering echter ook van onderuit plaats. Dit idee

hierbij voorgesteld als een welhaast natuurlijk proces. Anderen bena-

kreeg voor het eerst vorm in het verzet tegen de mondialisering van

drukken dan weer de emancipatorische kracht van etnisch ondernemer-

kapitaal en bedrijven en werd vooral gelinkt aan de anti- of andersglo-

schap, niet alleen voor de handelaar zelf, maar voor de hele gemeen-

balisten uit de civiele maatschappij. Het pleidooi voor deze vorm van

schap.

mondialisering van onderuit steunt hoofdzakelijk op de vaststelling
dat de kapitalistische markteconomie mondiaal is geworden, en dat

Mondialisering van onderuit

zodoende het verzet hiertegen ook een mondiale dimensie dient te

Het publiek debat schenkt echter veel minder aandacht aan de transna-

krijgen.

tionale dimensie van etnisch ondernemen. Toch lijkt deze dimensie in

Later duikt de term meer en meer op ter beschrijving van etnische ge-

het licht van de huidige mondialiseringsprocessen in toenemende mate

meenschappen en de daarmee geassocieerde transnationale processen

belangrijk te worden. Dat is niet los te zien van de huidige organisatie

en fenomenen. Meer nog dan het mondiale verzet tegen de markteco-
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nomie, is deze mondialisering van onderuit inherent aan het econo-

gemeenschappen verbinden vanuit hun origine en gemeenschappelijke

misch accumulatieregime. Migratie is immers één van de mechanismen

migratie-ervaring verschillende lokaliteiten in Europa, onderling maar

die ervoor zorgen dat goedkope arbeiders naar onze steden komen.

ook met de landen van oorsprong. Gebaseerd op sociaal en cultureel

Het gaat in de huidige mondiale economische context echter niet lan-

kapitaal construeerden zich transnationale netwerken over staatsgren-

ger op om de migrantengemeenschappen enkel te beschouwen in func-

zen en andere formele belemmeringen heen.

tie van push- en pullfactoren tussen land van oorsprong en gastland.

In deze mondialisering van onderuit gedijt etnisch ondernemerschap

Deze migranten opereren eveneens in een transnationale ruimte die

goed. De handelaar kan gebruik maken van dit netwerk om zijn goe-

verbindingen legt tussen de vele migrantensteden over de hele wereld.

deren en diensten aan te leveren, maar evengoed om informatie te

Evenmin kan men etnisch ondernemerschap enkel nog beschouwen als

verkrijgen en zijn afzet te verzekeren. Op die manier krijgt de etnische

een brugfunctie tussen land van herkomst en de de gemeenschap hier.

niche en de afgeschermde markt een andere ruimtelijke dimensie.

Ook deze is steeds meer verweven met de transnationale ruimte waarbij

Volgens Tarrius en Missaoui ontstaat een etnisch handelsapparaat dat

de handelaar sociale en culturele banden kan aanwenden om aan

tot doel heeft om goederen en diensten snel en goedkoop tussen

informatie te komen, om klanten te werven of als tussenpersonen voor

verschillende gastlanden en landen van oorsprong te laten circuleren.

de zaak. Dit netwerk vertakt zich over heel Europa, tot de Maghreb en

Zo werd etnisch ondernemerschap tot één van de dynamieken achter

Klein-Azië en heeft haar knooppunten in de migranten- en handelswij-

transnationalisme aangezien het de gemeenschap voorziet in goederen

ken ginder en hier, zoals Belsunce in Marseille, La Goutte d'Or in Parijs,

en diensten.

Southall in Londen of de Brabantstraat in Brussel.

De Brabantstraat heeft in dit handelsnetwerk een centrale plaats ingenomen, als één van de draaischijven voor West-Europa. De basis van

Souk Brabant

dit succes is de verkoop van tapijt. Synthetisch tapijt, geproduceerd in

De Brabantwijk in Schaarbeek ligt net ten noorden van het centrum

België maar met oriëntaalse patronen, wordt in de Brabantstraat aan de

van Brussel, in de 19de eeuwse stadsuitbreidingsgordel. Het is één van

man gebracht en heeft bekendheid verworven in de hele transnationale

die plaatsen met een grote concentratie aan allochtonen. Meer dan

ruimte. Vertrekkende uit de Brabantstraat wordt het verhandeld over

80% van de bevolking is er van vreemde origine, in hoofdzaak Turken

heel Europa, zelfs tot in de Maghreb. Het lokt klanten van overal naar

en Marokkanen. Centraal in deze buurt ligt de etnische winkelstraat

de Brabantstraat, waar ook de rest van de winkeliers van profiteren. De

Brabantstraat. In het weekend biedt de Brabantstraat in Brussel de

concentratie aan etnische shops vormt bovendien een bijkomende troef

gezellige aanblik van een souk. Mensen murwen zich door de overvolle

voor de Brabantstraat. De atmosfeer van de Souk vormt een aantrek-

winkelstraat, ze keuren en ze kopen. Uit cd-winkels schallen Turkse lyrics

kingskracht op zich, los van tapijt of enig ander specifiek product.

op een crossover van Arabische pop en Halk de straat in. Mensen groe-

Het maakt de Brabantstraat tot een jaarlijks uitje voor Marokkanen uit

ten en kletsen, discussiëren in één van de vele snackbars die de straat

Nederland of Algerijnen uit Frankrijk.

rijk is. Auto’s schuiven stapvoets aan en wringen zich op het andere
rijvak wanneer ze de zoveelste dubbelgeparkeerde koper of leverancier

Besluit

voorbij moeten. Het verkeer stokt, de gemoederen raken meer dan

Etnisch ondernemerschap vormt bij uitstek de schakel tussen Home/

eens oververhit.

Away. Het voorziet in de eerste plaats lokale etnische gemeenschappen
in producten en diensten die zij nodig hebben om hun levenswijze van

De etnische handelaar kan
sociale en culturele banden
aanwenden om aan informatie te komen, klanten te
werven of als tussenpersonen
voor de zaak.

“thuis” aan te houden. Wanneer dit ondernemerschap het lokale overstijgt en een uitgesproken transnationale dimensie krijgt, vervaagt de
grens tussen Home/Away nog meer. Etnisch ondernemerschap vormt
op dat moment mee de spil tussen de lokale etnische gemeenschap,
het land van oorsprong, maar evengoed andere etnische buurten
over heel Europa. Precies in dit handelsapparaat kon de Brabantstraat
uitgroeien tot een speler op transnationaal niveau, die tijdens het
weekend mensen van overal in Europa lokt. Dit gebeurt zonder een
uitgekiende marketingstrategie en wordt niet gestuurd vanuit internationaal opererende bedrijven. Integendeel, de Brabantstraat is gegroeid

Deze souk wordt echter niet enkel bezocht door lokale mensen. Mensen

en groot geworden vanuit een mondialisering van onderuit, gestuurd

komen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en zelfs uit Scandinavië om

door de stedelijke migrantengemeenschappen en hun etnische han-

te winkelen in de Brabantstraat. Op Nederlandse en Franse blogs

delsnetwerken.

wordt de straat druk becommentarieerd. Waar moet je voor wat zijn?

Daarmee zijn exotisme of economische assimilatie niet langer de enige

Welke snacks zijn de beste? Hoe kom je er? ... Deze chatsessies zijn de

uitweg van de etnisch ondernemer indien hij zijn markt wil uitbreiden.

jonge en moderne variant van wat men vroeger de Arabische telefoon

In de transnationale ruimte vindt hij een markt die veel groter is dan de

noemde: het woord dat van mond tot mond ging en de Brabantstraat

lokale gemeenschap. Het biedt hem de mogelijkheid om binnen de et-

bekendheid verschafte in alle hoeken van West-Europa. Het kenmerkt

nische niche of de afgeschermde markt een zaak uit te bouwen die ge-

eveneens het transnationalisme waarin de straat is ingebed. Etnische

bruik maakt van het savoir-circuler van duizenden kleine ondernemers.
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Is etnisch ondernemerschap dan nog een weg naar integratie? Dat is
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Gecontesteerde etnische
markten in Montpellier
Auteur Roza Tchoukaleyska
Fotografie Roza Tchoukaleyska
VERTALING Heidi Hanssens, David Bassens, Anneleen De Vos

Op de Place Salengro aan de rand van het historisch
centrum van Montpellier ligt, verdrongen tussen het
verkeer, de Marché du Plan Cabanes. De meeste
klanten hier zijn immigranten en mensen uit de lagere
inkomensklasse op zoek naar betaalbare en etnische
producten.

overeengekomen som in ontvangst. Er zijn veel klanten, maar ze zijn
gehaast en nemen nauwelijks de tijd voor een korte babbel met de verkopers. Enkele politieagenten houden een tijdje een man in de gaten
die Marokkaanse munt verkoopt en zeggen hem daarna weg te wezen.
De grootste drukte ontstaat net voor het middaguur. Het marktplein
raakt overspoeld door een kakofonie van mensen en lawaai. Elke stand
telt intussen verschillende verkopers. Terwijl sommige zich klaar houden

De dag begint vroeg. Al om half zes arriveren de eerste verkopers. Ta-

bij de kassa’s om af te rekenen, helpen anderen de klanten bij hun

fels worden uit bestelwagens geladen en zo geschikt dat ze kraampjes

inkopen. Kratten worden tevoorschijn gehaald, de kraampjes worden

vormen waarop de waren worden uitgestald. Nog voor zeven uur ko-

opnieuw aangevuld, en een steeds hoger wordende, wankele berg

men de eerste klanten aan en begint een lange werkdag van verkopen,

dozen stapelt zich op achter de markt. Doordat er weinig parkeerplaat-

wegen, verpakken en onderhandelen. De hele markt bestaat slechts uit

sen zijn, beginnen wagens de smalle straten te blokkeren. Bezoekers

een tiental kraampjes: een fruit- en groentenkraam waar vruchten uit

worden steeds doelgerichter. Ze weten wat ze willen en navigeren

Spanje, Marokko en Argentinië pronken naast Franse uien en meloe-

schijnbaar moeiteloos tussen de vele kraampjes, manden en rondhot-

nen uit de Languedoc, een bakker die verse stokbroden en ronde

sende winkelkarretjes.

Berberbroden verkoopt, een vishandelaar, een rotisserie, een kraam

Tussen al deze hysterie ligt een café als een kleine oase van kalmte.

met olijven, een textielkraam, en een kraam met riemen, batterijen en

Vierkante tafeltjes omgeven door stoelen staan opgesteld achter de

T-shirts. Van de zowat tien standhouders produceren minstens vijf hun

standjes van de markt. Mensen koesteren er zich in het zonnetje of

waren zelf. De competitie is hard. Marktkramers bieden tegen elkaar op,

in de schaduw van de parasols en de platanen. De vaste klanten zijn

trachten de klanten te winnen met welluidende stem en aantrekkelijke

gemakkelijk te herkennen: hun bestelling wordt opgediend zonder dat

hapjes. Dit gebeuren moet men ondergaan: proeven, voelen, ruiken,

ze er nog naar hoeven te vragen. De ober brengt een kleine koffie met

rondstruinen tussen het geschreeuw van de standhouders… Op som-

melk naar mijn tafel, net wanneer ik wil gaan zitten. Na drie maanden

mige dagen vrolijkt een groepje muzikanten de boel op met liedjes van

van intensief etnografisch veldwerk maakt de eigenaar van het café

de Gypsy Kings, hun muziek nu en dan overstemd door het getoeter

graag het grapje dat mijn bureau het lommerrijke derde tafeltje aan de

van voorbijrazende auto’s of bussen die vast komen te zitten in het

rechterkant is…

drukke verkeer.

Net wanneer de drukte op de markt zijn hoogtepunt bereikt, beginnen

Buiten de grenzen van de markt speelt zich echter een heel ander

de verkopers op te kramen. Het is 13u30, het einde van de dag. Broden

tafereel af. Hier staan de niet-gereglementeerde kraampjes waar il-

worden opnieuw verpakt in grote papieren zakken, die vervolgens in de

legale – kan voedsel illegaal zijn? – kruiden en aromatische meloenen

bestelwagens worden gehesen. De overgebleven munt wordt in water

worden verkocht. De verkopers ervan betalen geen stadsbelastingen

gedompeld, de andere uitgestalde kruiden worden besprenkeld. De

en beschikken dus niet over de noodzakelijke vergunningen. Hun waren

hitte heeft de groene blaadjes geen deugd gedaan. Ze kunnen deze

zijn uitgestald op de grond of worden verkocht vanuit de laadruimte

verfrissing goed gebruiken alvorens ze weer in de bevochtigde jute

van een bestelwagen. Een zwangere vrouw pakt fruit in en neemt de

worden gewikkeld. Een zweem van munt blijft in de lucht hangen. Lege
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dozen worden verzameld, volle kratten worden in plastic verpakt, op
een winkelkarretje gestapeld en in de gonzende koelwagens geladen.
De marktkramers maken nog snel van de gelegenheid gebruik om
voedsel voor zichzelf te bestellen. De meeste van hen doen hun inkopen hier op de markt. Alle producten worden verzameld in een mand,
gewogen en ver onder de marktprijs verkocht voor een overeengekomen bedrag. Het loont om een insider te zijn.

Een geconstrueerde ontmoetingsplek
Achter deze verkoopsdrukte gaat nog een ander facet van het marktleven schuil. De Marché du Plan Cabanes is eveneens een ontmoetingsplek voor de Noord-Afrikaanse gemeenschap in Montpellier. Groepjes
van voornamelijk oudere mannen, inkopen in de hand, ontmoeten
elkaar op en rond de markt. Ze staan met z’n drieën of vieren rond de
kraampjes en vullen de lokale soundscape met Berberse, Arabische
of Turkse klanken. Deze ontmoetingen verlopen erg vloeiend, net als
hun woordenwisselingen. Soms schudden bekenden elkaar gewoon
de hand, andere ontmoetingen duren enkele minuten tot een half uur.
Sommigen trekken zich terug in de omliggende cafés, anderen blijven
gewoon rondhangen op de markt zelf, waar ze kennissen ontmoeten
en met de verkopers praten. De groepjes verplaatsen zich voortdurend,
en veranderen ononderbroken van samenstelling. Het is een komen en
De oorspronkelijke locatie van de Marché du Plan Cabanes

gaan van mensen.

De Place Salengro
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Deelnemers aan deze choreografie vertrouwen op de regelmaat van

kloppend hart, een tweede stadscentrum en een ware concurrent voor

het marktgebeuren en hun eigen systematisch gebruik van de site om

de bestaande kleinhandel in de overige centra van Montpellier. De Mar-

dergelijke ‘toevallige’ ontmoetingen mogelijk te maken. Te weten dat

ché de Plan Cabanes was zelfs de meest winstgevende voedingsmarkt

een spontane conversatie overal op de loer ligt, is een zalige gedachte.

van de hele stad.

Flarden van gesprekken vullen de ruimte: ‘Dat is lang geleden, hoe is

De meeste klanten van de Plan Cabanes waren afkomstig uit de grote

het daar nog in jouw buurt?’ waarop een driftig handschudden volgt.

sociale woonwijken in het westen van de stad. Komende met de bus

Of, beter nog, ‘Hoe gaat het met je, opa?’ vraagt de ene oude man

of met de auto combineerden zij vaak hun wekelijkse inkopen met een

grijnzend aan de andere, voordat ze hun gesprek voortzetten in het Ara-

bezoek aan het sociale dienstencentrum verderop in de straat. Ook ’s

bisch. Dergelijk gebruik van de Place Salengro is echter enkel mogelijk

nachts ontstond er een – weliswaar illegale – markt. Vooral tijdens de

tijdens de markturen. Eenmaal de bijenkorf tot rust is gekomen en de

Ramadan werden producten verkocht vanuit autokoffers en geïmpro-

markt is opgekraamd, worden deze ontmoetingen zeldzamer, opval-

viseerde stalletjes. In navolging van het succes van de markt bloeide

lender of zelfs verdacht. Ze worden geïnterpreteerd als geleuter en

ook een private taxidienst die zich specialiseerde in het vervoeren van

hinderlijk rondhangen, wat bij wet is verboden.

klanten en hun inkopen van en naar de flatgebouwen in de wijken La
Paillade en Mosson. Zo vervulde het secundaire centrum rond de Plan

Te weten dat een spontane
conversatie overal op de loer
ligt, is een zalige gedachte.

Cabanes de behoeften van een heel specifiek cliënteel, en ontstond
een gemeenschapsfunctie rondom een knooppunt van etnische handel.

Verhuis naar de Place Salengro
In 2005 verliet de Marché du Plan Cabanes haar oorspronkelijke locatie
en streek een paar straten verder neer op de veel kleinere Place Salen-

Het gebruik van de Place Salengro als ontmoetingsplek is des te opval-

gro. De verhuis van de markt werd aanvankelijk aangekondigd als een

lender omdat elke mogelijke vorm van infrastructuur hiertoe ontbreekt.

tijdelijke maatregel zodat het verouderde plein van de Plan Cabanes

Er zijn geen banken of andere zitplaatsen en geen toiletten. Enkel de

gerenoveerd kon worden. De marktkramers verwachtten dan ook de

omliggende cafés komen hieraan gedeeltelijk tegemoet. Toch slagen

terugkeer van de markt naar de Plan Cabanes eenmaal de werken daar

de vloeiende, dynamische groepjes van mensen erin het nietsvermoe-

voltooid waren.

dende stedelijke meubilair te transformeren tot de hoognodige sociale

Een aantal weken na de verhuis lieten de gemeentelijke ambtenaren

infrastructuur. Zeer aantrekkelijk blijken de cementen paaltjes die de

echter uitschemeren dat de tijdelijke verhuis wel eens permanent kon

ingang van de markt begrenzen. Deze werden oorspronkelijk door de

zijn. Tegenstanders van de Marché du Plan Cabanes ijverden voor een

gemeente geplaatst om illegaal parkeren te verhinderen. Nu worden ze

behoud van de markt op de kleinere Place Salengro door te suggereren

gebruikt als zitjes. Oudere mannen, maar soms ook jongeren, zoeken

dat de markt te chaotisch, onhygiënisch en illegaal was. Ze waren van

wankelend een plaatsje op deze paaltjes. Het gebrek aan faciliteiten

mening dat de Place Salengro beter georganiseerd was, rustiger en

houdt hen niet tegen om van dit plein een sociale ontmoetingsplek te

beter geschikt als buurtmarkt – door plaatsgebrek was het aantal markt-

maken.

kramers noodgedwongen gehalveerd.

Ontstaan van de Marché du Plan Cabanes
De Marché du Plan Cabanes ontstond in 1947 als het economische en
sociale centrum van de Fabourg Figuerolles, een toenmalige wijk van
agrarische arbeiders en landeigenaars. In die tijd trok de markt vooral
tuinders, wijnhandelaars, kool- en houtverkopers en reizende kooplui
aan. Met de opkomst van de supermarkten en grote winkelketens kwijnde de markt echter langzaam weg. Vele winkels gingen failliet en huizen

De verkopers en klanten
zijn misnoegd over deze
herlocatie die het hart van
de Maghreb-gemeenschap
heeft geraakt.

kwamen leeg te staan. Consumptiepatronen veranderden, en tegelijkertijd veranderde ook de samenstelling van de bevolking in de wijk.

Ook de burgemeester van Montpellier bleek een voorstander te zijn

Aangetrokken door de economische welvaart van de Gouden Jaren ’60

van de Place Salengro omdat deze veel schaduwrijker was, wat het

en ’70 migreerden grote groepen arbeiders uit de Maghreb, Spanje

cliënteel ten goede zou komen. “Ik zou veel liever inkopen doen in de

en Portugal naar Frankrijk. In de jaren ’80 verschenen de eerste halal

schaduw dan in de zon”, opperde hij, ervan overtuigd dat dit ook de

slagers in de Figuerolles. Deze werden al snel gevolgd door cafés, kap-

mening van de andere bezoekers was. Het gemeentebestuur leek maar

perszaken, reisbureaus, kruidenierszaken en telefoon- en internetshops.

niet tot een besluit te kunnen komen. Eerst berichtte ze over de per-

De buurt onderging een grondige esthetische verandering. Gestileerde

manente verhuis naar de Place Salengro, dan weer leek deze beslissing

opschriften verschenen op uithangborden en wimpels, Marokkaanse

onder druk ingetrokken te worden en zou de markt terugkeren.

faience kleurde de muren, en foto’s, ornamenten en Arabisch schrift op

Na maandenlange discussies werd in november 2006 uiteindelijk beslo-

de voorgevels toverden de restaurants om in exotische oases. Hierdoor

ten om de markt definitief op de Place Salengro te vestigen. De markt-

werd de commerciële wijk van de Plan Cabanes, met de marktplaats als

kramers reageerden ontzet en richtten een organisatie op om, in hun
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woorden, te vechten tegen deze vorm van discriminatie. “We geloofden

botweg, “we gaan stilletjes sterven, deze markt is toch gedoemd om

hen”, reageert een verkoper, kwaad omwille van de gang van zaken en

opgedoekt te worden.”

hun vergeefs vertrouwen in de gemeentepolitiek.

Andere verkopers die aan een tafeltje naast mij zitten, zien ook de
gevolgen voor de oorspronkelijke wijk: “De buurt van Figuerolles was

Verbetering of verdrukking

levendig, actief en dynamisch. Door de verhuis is deze levendigheid

Het gevoel van bedrogen te zijn, blijkt duidelijk uit de visie van de

verloren gegaan. De markt vormde het centrum van de buurt. Het is als

marktkramers en klanten op de feiten. In deze perceptie schuilt een

de koningin uit een bijenkorf halen. Alles valt uiteen. De gemeenschap

andere logica achter de herlocalisatie van de markt, die zij veeleer als

is geraakt.”

een verdrukkingsmiddel beschouwen.

In juli 2007 onthulde het stadsbestuur van Montpellier haar plannen

“Het gemeentebestuur wou op de eerste plaats een concentratie van

voor het recent gerenoveerde maar nog steeds verlaten plein van de

de Noord-Afrikanen in de wijk vermijden”, zo vertelt een marktkramer

Plan Cabanes. Er zouden drie nieuwe markten komen: een bloemen-

mij.

markt, een antiek- en boekenmarkt en een markt met ambachtelijk

“Ze hebben de markt opzettelijk uiteengerukt”, beweert een andere

aardewerk. Het is duidelijk dat het stadsbestuur hiermee een nieuwe

verkoper. We staan naast zijn kraam. “De burgemeester en de marktge-

bestemming en betekenis wil geven aan het plein, met meer ruimte

bruikers konden het gewoon niet met elkaar vinden. ”Hij gaat verder,

voor duurdere, Franse kwaliteitsproducten voor een ander – rijker –

zijn hoofd schuddend: “Nu ja, goed, het kon er wel eens luid aan toe

publiek, maar met minder ruimte tussen de vele stalletjes voor sociale

gaan en er stonden inderdaad wel een paar ongereglementeerde

contacten. De kans dat de Plan Cabanes met deze nieuwe bestemming

kraampjes op de Plan Cabanes”. Hij komt van achter zijn kraam vandaan

dezelfde drukbezochte en dynamische plek wordt als voorheen, is klein.

en fluistert: “De burgemeester heeft een probleem met de markt omdat

Bovendien, zoals een omstaander zich luidop afvraagt “wie gaat in

er te veel Arabieren zijn. Die argumenten over schaduw en hygiëne is

hemelsnaam dat antiek kopen?”

maar gepalaver. De nieuwe marktplaats hier op de Place Salengro heeft
immers ook geen stromend water, elektriciteitsvoorziening of toiletten.”

Roza Tchoukaleyska (ggp08rt@sheffield.ac.uk) is doctoraatsstu-

De man legt uit dat het marktbestuur een petitie in de buurt had laten

dente aan de universiteit van Sheffield (UK) waar ze etnogra-

rondgaan en zo honderden handtekeningen had weten te verzamelen

fisch onderzoek doet naar de relatie tussen voedselconsump-

voor een terugkeer naar de Plan Cabanes. Hierin stelde het markt-

tie, etnische identiteit, en burgerschap in Frankrijk.

bestuur onder meer voor om uniforme parasollen aan te schaffen,
tafellakens te gebruiken, en ervoor te zorgen dat hun kramen allemaal
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Een klant legt uit dat de markt op de Plan Cabanes beter bereikbaar
was, onder meer doordat er vlakbij een bushalte was. Ook al is de
nieuwe locatie slechts enkele blokken verder, het is lastig om met een
lading groenten door de nauwe straatjes te zeulen. En door het gebrek
aan parkeergelegenheid zal dit in de winter enkel maar erger worden.
De frustratie dringt door in het dagelijkse marktrumoer. De verkopers
en klanten zijn duidelijk misnoegd over deze herlocatie die het hart van
de Maghreb-gemeenschap heeft geraakt. De marktkramers geven hun
verlies toe, maar zijn gefrustreerd omdat ze de controle over de situatie
kwijt zijn. Sommigen zijn heel onzeker over hun toekomst.

Bestemmingsverandering
Een jaar na de voltooiing van dit veldwerk, is één van de oudste marktkramers vervroegd op pensioen gegaan. “Ze proberen ons gewoon van
de baan te vegen door hun verhuisbewegingen”, zegt een verkoper
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Suburbanisatie op z’n
Latijns-Amerikaans
Auteur Christien Klaufus
Fotografie Christien Klaufus

Het aantal ommuurde enclaves in Latijns-Amerika
neemt in een snel tempo toe. De oorzaak hiervan wordt
doorgaans gezocht in de hoge criminaliteitscijfers. Maar
de symbolische waarde van de contrasten tussen rijk en
arm speelt eveneens een rol.

waar parkwijken gebouwd worden zoals Utrecht en Haarlem. Ik ga in op
de vraag hoe zichtbare verschillen tussen arm en rijk de sociaalruimtelijke segregatie versterken.

Stedelijke segregatie
Het stereotype beeld van een ommuurde woonwijk kennen we vooral

Nederland is sinds kort een aantal woonwijken voor de hoge midden-

uit studies over metropolen in Noord- en Zuid-Amerika waar de mid-

klasse rijker, waaronder Park Bloeyendael bij Utrecht en Park Brederode

denklasse zich heeft teruggetrokken in veilige en nette suburbs. In de

bij Haarlem. Beide parkachtige wijken worden met PR-campagnes

Mexicaanse thriller La Zona van Rodrigo Plá uit 2007 wordt dit beeld

onder de aandacht van de vermogende burger gebracht. Waarden als

gebruikt om het morele dilemma van sociale ongelijkheid ter discus-

exclusiviteit, veiligheid en privacy worden nadrukkelijk gepromoot. Een

sie te stellen. De film toont hoe het leven in een beveiligde woonwijk

wijk die voorsorteert op een bepaald type bewoner biedt een vorm

in Mexico Stad wordt verstoord wanneer jongens uit een nabijgelegen

van sociale overzichtelijkheid, waaraan in onze samenleving behoefte

krottenwijk een inbraak plegen. Het incident resulteert in een meedo-

is ontstaan. In het AGORA-themanummer Angst beschreven Hamers

genloze klopjacht op één van de jonge inbrekers, waarbij de enclave-

en Nabielek al hoe de opkomst van afgeschermde woondomeinen in

bewoners elkaar opzwepen om de reputatie van hun wijk als veilige

Nederland verklaard kan worden vanuit een groeiende behoefte aan

enclave voor de rijken in ere te herstellen. Het laat zien dat segregatie

geborgenheid en gelijkgestemde buren.

tegelijkertijd een bron van prestige en een aanleiding tot criminaliteit is.

Buitenlandse ervaringen met beveiligde, homogene wijken kunnen

De film schetst daarmee een algemeen beeld van Latijns-Amerikaanse

inzicht geven in de mechanismen die de sociale samenhang in steden

steden als plaatsen die gekenmerkt worden door sociale ongelijkheid,

bepalen. In dit artikel wordt gekeken naar de toename van het aantal

hoge criminaliteitscijfers en een machteloze overheid. Maar hoe is die

woonenclaves in Latijns-Amerikaanse provinciesteden. In Latijns-

situatie ontstaan?

Amerika, de meest verstedelijkte regio ter wereld, woont bijna veertig

In de sociaalwetenschappelijke literatuur worden drie soorten verkla-

procent van de bevolking in steden met minder dan 500.000 inwoners.

ringen gegeven. Eén van de verklaringen ligt in de politiek-sociale

In de afgelopen tien jaar zijn vooral die middelgrote steden gegroeid.

geschiedenis vanaf de jaren ’70 en ’80, toen verschillende landen,

Juist omdat het leven daar nog relatief rustig is, werden er steeds meer

vooral in Midden-Amerika, door burgeroorlogen geteisterd werden.

luxe-enclaves gebouwd, die een kosmopolitische middenklasse moeten

Na het tekenen van de vredesakkoorden werden guerrillastrijders en

aantrekken. Deze steden kregen te maken met suburbanisatie, sociale

paramilitairen niet systematisch ontwapend, waardoor ‘gewone’ vormen

segregatie en scheefgroei van de woningmarkt.

van geweld explosief toenamen en daarmee ook de angst en de drang

In dit artikel beschrijf ik de invloed van de mondialisering op verande-

naar segregatie.

rende woonwensen en sociale stratificatie, op basis van onderzoek in de

Een tweede verklaring heeft betrekking tot de economische ontwik-

provinciesteden Cuenca (Ecuador), Quetzaltenango (Guatemala) en San

keling sinds de Latijns-Amerikaanse schuldencrisis van de jaren ’80,

Miguel (El Salvador). Deze steden zijn door hun grootte, voorzieningen-

toen vrijwel alle landen onder druk van het IMF en de Wereldbank een

niveau en nationale betekenis vergelijkbaar met Nederlandse steden

neoliberale koers gingen varen. Door de structurele aanpassingspro-
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Reclame voor Collinas de Challuabamba in Cuenca

gramma’s werd de bestaande kloof tussen arm en rijk nog groter. Als

symbool geworden voor de bevoorrechte positie van de rijken.

gevolg daarvan nam de criminaliteit toe en hierdoor ook de behoefte

In haar boek over de enclaves van São Paulo is Teresa Caldeira scep-

aan beveiligde wijken. Tegelijkertijd kreeg de private sector vanwege

tisch over het effect van het ruimtelijk scheiden van sociale klassen.

de privatisering en decentralisering van overheidstaken een grotere rol

Zij spreekt van een schijnveiligheid, omdat mensen uit verschillende

bij de aanleg van woonwijken. In de kleine steden waar stadsplanning

sociale klassen elkaar hoe dan ook tegenkomen. In São Paulo, net als

geen prioriteit had, nam de greep van de overheid op de stedelijke

in andere Latijns-Amerikaanse steden, heeft vrijwel elk middenklas-

ontwikkeling drastisch af.

sengezin een huishoudelijke hulp uit de lagere klasse. Ook al proberen
enclavebewoners het contact met de armen te vermijden, ze blijven op

Het wonen in een gated
community uitgerust met
fitnessruimten, feestzalen,
zwembaden met jacuzzi’s,
picknickvelden en sportvelden, is een statussymbool
geworden.

elkaar aangewezen. Sterker nog, ze zouden minder aanzien genieten
als de verschillen tussen rijk en arm minder opvallend zouden zijn. En
dus worden de verschillen ruimtelijk zichtbaar gemaakt, bijvoorbeeld in
aparte liften voor bewoners en personeel terwijl beiden uiteindelijk toch
in dezelfde appartementen rondlopen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de behoefte om tussen gelijkgestemden te wonen in Latijns-Amerikaanse steden een stap verder
gaat dan in Nederland. De kopers van huizen in beveiligde wijken
zoeken niet alleen naar veiligheid, geborgenheid en gezinsgeluk. Ze
willen via hun woning ook een bevoorrechte sociale positie uitdrukken.
De zichtbare verschillen tussen rijk en arm zijn voor hen een positieve

Een derde verklaring ligt in een verandering van leefstijlen, die door de

bijkomstigheid.

economische en culturele mondialisering in Latijns-Amerika is ingezet.
Het wonen in een 'gated community', uitgerust met fitnessruimten,

De transnationale woningmarkt

feestzalen, zwembaden met jacuzzi’s, picknickvelden en sportvelden, is

Het contrast tussen rijke en arme wijken is in de jaren ’60 ontstaan

een statussymbool geworden. Naar Amerikaans voorbeeld kunnen rijke

door een combinatie van een snelle stedelijke groei en een gebrek aan

burgers zich laven aan de luxe van de suburbane vrijetijdscultus, zonder

bouwgrond. Veel steden konden vanwege de grillige topografie van

zich hiervoor buiten de muren van de wijk te hoeven begeven. Bevei-

het continent niet uitbreiden. Zo liggen Cuenca en Quetzaltenango

ligde woongebieden zijn in sommige steden uitgegroeid tot complete

ingeklemd tussen heuvels en geologische breuklijnen, en wordt San

parallelsteden, of tot wat Dennis Rodgers ‘fortified networks’ noemt. Hij

Miguel’s groei belemmerd door een nabijgelegen vulkaan en door

beschrijft hoe de rijken van Managua het risico op carjacking beperkt

een hoog grondwaterpeil dat overstromingen veroorzaakt. Door de

hebben door exclusieve, afgeschermde wegen door de stad aan te leg-

schaarste aan bouwgrond zijn de prijzen van stedelijke onroerend goed

gen. De arme bevolking blijft aangewezen op het slecht onderhouden

gestegen. Tegelijk is de vraag naar goede, duurdere woningen sinds

wegennetwerk. Dit contrast tussen snelle en langzame mobiliteit is een

de jaren ’90 sterk toegenomen, vooral ten gevolge van transnationale
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migratie en mondialisering.
Migranten investeren een deel van het geld dat ze in het buitenland
verdienen in woningen in hun thuisstad. Ze kopen een nieuw huis
als pensioen of om hun familie betere huisvesting te bieden. Omdat
veel transnationale migranten afkomstig zijn uit de arbeidersklasse (ze
werken in de VS en Spanje voornamelijk in de landbouw en dienstverlening), hechten ze er aan thuis te tonen hoe hun levensstandaard is
toegenomen. Dit streven naar een hoger aanzien vertaalt zich in de eerste plaats in een stijging op de woonladder. Projectontwikkelaars spelen
in op de woonwensen van deze nouveaux riches door een luxueuze
leefstijl aan te prijzen. Zo worden speciaal voor migranten woningbeurzen georganiseerd in de VS en Spanje, waar nieuwbouwhuizen met een

Villa in Collinas de Challuabamba

financieringsconstructie worden aangeboden.
Naast legaal verdiend geld in het buitenland, zorgen echter ook illegale

ving is een toonaangevende ruimte voor het bemiddelen van sociale

mondiale activiteiten zoals de smokkel van mensen, wapens of drugs, of

verschillen. In het geval van exclusieve woonenclaves blijft een hoog

het verstrekken van woekerleningen aan migranten voor een toename

sociaal aanzien van kracht zolang de meerderheid van de bevolking

van de vraag. Het geld dat met deze activiteiten wordt verdiend, wordt

geen toegang tot dit soort wijken heeft. Maar doordat projectontwikke-

immers witgewassen via de aankoop van waardevast onroerend goed.

laars laag opgeleide migranten juist als nieuwe doelgroep benaderen,

Door het gebrek aan goede, betaalbare woningen en een chaotische

dreigt die exclusiviteit voor de oude elite verloren te gaan.

stedelijke ontwikkeling bestaan Latijns-Amerikaanse provinciesteden

Een korte beschrijving laat zien hoe bepaalde woonvoorzieningen sym-

vaak maar uit twee soorten woonwijken: informele volkswijken voor de

bool zijn geworden voor de huizen van migrantenfamilies. In Cuenca

lagere klassen en geplande wijken voor de (hogere) middenklasse en

werd me verteld dat migrantenhuizen te herkennen zijn aan elektrische

de elite. Stijgen op de woonladder betekent dus idealiter een huis in

garagepoorten, en dat ze vaak meerdere badkamers, een inloopkast,

een volkswijk verruilen voor een huis in een enclave. Het visuele con-

een jacuzzi en een lift zouden hebben. De verhalen over deze exor-

trast tussen volkswijken en enclaves is groot, evenals het prijsverschil.

bitante migrantenhuizen gingen een eigen leven leiden en werden

Kavels en woningen in de enclaves in de drie genoemde steden kosten

een soort stadsmythen. Bovendien werkten ze als een katalysator voor

tien- tot twintigmaal meer dan de woningen voor de stedelijke armen.

migratieplannen bij anderen.

Niet enkel de inwoners van de volkswijken zien deze ontwikkeling met
lede ogen aan. De gevestigde families uit de hogere middenklasse
en elite zien de sociale en fysieke mobiliteit van migrantenfamilies en
andere nouveaux riches als een bedreiging voor hun bevoorrechte positie in de stad. Een medewerker van de gemeente Cuenca, die zichzelf
tot deze middenklasse rekent, vertelde me teleurgesteld dat hij nooit
een huis zou kunnen krijgen dat zo groot was als dat van sommige
migranten uit mijn onderzoek, omdat de prijzen door de ‘migranten-

De sociale voorrechten van
een elitegroep hangen
samen met de exclusiviteit
van de culturele codes die
ze gebruikt.

dollars’ worden opgedreven. Ook een bestuurder van de universiteit
vertelde me dat hij ‘vroeger’ tot de middenklasse behoorde, maar dat

Projectontwikkelaars gebruikten de luxevoorzieningen zoals een

het sociale onderscheid door de mondialisering is vervaagd. Laagopge-

garage, een aansluiting voor een ijsblokjesmachine in de keuken of

leide arbeiders die vroeger automatisch met een volkswijk geassocieerd

een gemeenschappelijk zwembad met een jacuzzi om hun woningen

werden, hadden door de migratiedollars nu geld voor een groot huis

aan te prijzen, zo ontdekte ik toen ik me in San Miguel voordeed als

in een middenklassenwijk. De universiteitsbestuurder vreesde dat zijn

geïnteresseerde koper. De luxueuze leefstijl wordt gesymboliseerd door

kinderen zich door de stijgende prijzen op termijn geen eigen huis

nostalgische of juist kosmopolitische projectnamen. In Quetzaltenango

meer zouden kunnen veroorloven. Door symbolisch de sociale verschil-

is vanaf 2008 het chique Xela Gardens in aanbouw. De naam combi-

len te benadrukken, bijvoorbeeld via een traditionele architectuurstijl,

neert de inheemse naam van de stad, Xela, met een verwijzing naar de

probeerden de oude rijken dat onderscheid toch te behouden.

parkachtige sfeer, die ook in Park Bloeyendael en Park Brederode wordt
uitgedragen. Het project wordt aangeprezen als een exclusieve ‘country

Contrast geeft macht

club community’ voor twaalfhonderd families die eenzelfde leefstijl

Bekende antropologische studies over lokale elitevorming van Abner

nastreven. De website van de ontwikkelaar benadrukt de “herinnering

Cohen, Pierre Bourdieu en Ulf Hannerz beschrijven hoe de sociale voor-

aan het pittoreske karakter van de Spaans koloniale dorpen”, maar dan

rechten van een elitegroep samenhangen met de exclusiviteit van de

voorzien van alle moderne luxe en comfort.

culturele codes die ze gebruikt om zich van de rest te onderscheiden.

Even verderop wordt sinds enkele jaren het imposante project La Nueva

Zodra die symbolen door een te grote groep gedeeld worden, verlie-

Ciudad de los Altos, ofwel De Nieuwe Stad van het Hoogland, uit de

zen ze hun exclusiviteit en boet de elite aan macht in. De woonomge-

grond gestampt. Het project omvat twee afgesloten woonwijken, een
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groot winkelcentrum en een nieuwe universiteitscampus. De verwach-

en arme wijken en tussen de klassieke huizen van de oude elite en de

ting is dat dit project over 15 jaar 450 hectare zal beslaan, bedoeld

opvallende villa’s van de nouveaux riches. Contrasterende leefstijlen zijn

voor tienduizend bewoners. Het gebied wordt dan even groot als het

in de mondialiserende provinciesteden een bron van prestige gewor-

historische centrum van de stad. Om de uitbreiding te realiseren is een

den.

bos gekapt en worden nieuwe wegen aangelegd. De bouw van het uitbreidingsgebied veroorzaakt echter overlast in de bestaande stad. Door
de kap van het bos ontstaat in de lagergelegen wijken wateroverlast na
regenval. Lokale experts zijn het erover eens dat dit soort rigoureuze
bouwplannen, die in de literatuur vanwege hun schaal als ‘gated cities’
worden aangeduid, haaks staan op de idee van duurzame stedenbouw.
RiverSide Gardens in San Miguel omvat 1.500 percelen die onbebouwd
of inclusief woning verkocht worden. De enclave heeft een groot
zwembad met jacuzzi en sport- en recreatiefaciliteiten, waaronder een

Screenshot van de website van RiverSide Gardens in San Miguel

picknickweide. De woningen kosten tussen 220.000 en 280.000 dollar.
De website van RiverSide Gardens maakt duidelijk dat in Amerika en

In Latijns-Amerika gaat de opmars van woonenclaves ten koste van een

Canada wonende migranten de beoogde kopers zijn. Zij kunnen gratis

harmonieuze stedelijke ontwikkeling waarin ook armen en niet-migran-

bellen en er wordt hen voorgespiegeld dat thuiskomen in hun geliefde

ten toegang zouden moeten hebben tot een goede en veilige woon-

stad voelt “alsof je op vakantie gaat”.

omgeving. Een grotere rol voor stadsplanners en stedenbouwkundigen

In Cuenca is sinds 2008 het luxueuze Colinas de Challuabamba in

is nodig zodat er weer een centrale regie komt over een evenwichtig

aanbouw. Deze streng beveiligde urbanisatie, waar dure kavels verkocht

woningaanbod en een duurzame stedelijke ontwikkeling. In Nederland

worden, ligt in een bosrijke omgeving op een kwartier rijden van de

zijn de luxe parkwijken nu nog een toevoeging aan een gevarieerd

stad. De villa’s die gemiddeld 400 m² vloeroppervlak hebben en qua

woningaanbod. Toch moet ook in Nederland gewaakt worden voor een

comfort vergelijkbaar zijn met villa’s in het Gooi, kosten tussen de

zichzelf versterkend mechanisme, dat door de contrasten tussen achter-

200.000 en 300.000 dollar. De urbanisatie is gesticht door een van de

standswijken en parkwijken in gang gezet kan worden.

meest invloedrijke ‘oude’ families van Cuenca als reactie op de groei
van het aantal woningbouwprojecten voor de nouveau riches. Een

Christien Klaufus (C.J.Klaufus@cedla.nl) is als universitair

ballotagecommissie beoordeelt wie als koper wordt toegelaten. In de

docent sociale geografie verbonden aan het CEDLA in Amster-

praktijk zijn dat mensen uit hun eigen, besloten, sociale netwerk. De be-

dam. Het onderzoek in Cuenca waarop dit artikel gebaseerd is,

heerster vertelde me dat er alleen ‘nette mensen’ wonen. Ter illustratie

is mede mogelijk gemaakt door de Van Eesteren-Fluck & Van

zei ze erbij dat de meeste bewoners afkomstig zijn uit bekende elite-

Lohuizen Stichting.

families en dat de gezinshoofden als arts of ingenieur werkzaam zijn.
De ballotagecommissie oordeelt ook over de bouwstijl van de huizen,
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hangt immers samen met het waarneembare onderscheid tussen rijke
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Thuis zonder Heimat:
de Roma
Auteur Elias Hemelsoet
Fotografie Elias Hemelsoet

Recentelijk kregen de Roma in Vlaanderen heel wat
media-aandacht. Vooral de aanwezigheid van een groep
Roemeense Roma die enkele maanden in een geïmproviseerde sloppenwijk in Gent doorbrachten, gaf aanleiding tot maatschappelijk debat. Eerder dan directe
politieke oplossingen te bieden, gaat deze bijdrage op
zoek naar wat deze mensen drijft.

van de 11e eeuw werden verdreven door de aanvallen van de legers
van Sultan Mahmoud van Ghazna (nu Afghanistan), die heel wat Indiërs
als slaaf inlijfde. Sinds die tijd hebben de Roma nooit meer een eigen
thuis of territorium gevonden. Na een nomadisch bestaan van bijna
duizend jaar, zijn ze over grote delen van de wereld verspreid geraakt.
De verschillen tussen de diverse groepen Roma zijn dan ook zeer
groot, waardoor ze onderling moeilijk te vergelijken zijn. De Roma in
West-Europa zijn afkomstig uit verschillende Oost-Europese landen en

Met haar bijdrage in het februarinummer van 2009 van AGORA,

communiceren nauwelijks met elkaar, ondermeer omdat ze vaak heel

verschafte Aleidis Devillé ons vanuit sociologische hoek inzicht in het

uiteenlopende varianten van het Romani spreken. In België vinden we

fenomeen van grootstedelijke ‘outsider communities’: een specifieke

voornamelijk Roma uit Roemenië, Slowakije, Bulgarije en Kosovo terug.

overlevingsstrategie van uitgesloten groepen die in grote mate bepaald

In Nederland gaat het overwegend om Sinti. Dit is een nomadisch

wordt door sociaalruimtelijke condities. Deze mensen vormen gemeen-

volk dat net als de Roma oorspronkelijk afkomstig is uit Indië en vaak

schappen die sterk op zichzelf zijn aangewezen, gekenmerkt worden

benoemd wordt als woonwagenbewoners. Een eerste belangrijk inzicht

door grote solidariteit en samenhang, maar tegelijk afgezonderd leven

wijst er dus op dat het bij de Roma niet om één, maar om verschillende

van de bredere samenleving.

outsider communities.

De Roma zijn bij uitstek een herkenbaar voorbeeld van een ‘outsider
community’: ze zijn in heel wat van onze steden in grote getale aanwezig, maar leven in geïsoleerde gemeenschappen die enerzijds maar
moeilijk toegang lijken te vinden tot onze reguliere samenleving en
anderzijds voor buitenstaanders heel moeilijk toegankelijk blijken te zijn.
Onderzoek bevestigt deze ‘vooroordelen’ in grote mate. Zo ligt bijvoorbeeld de participatiegraad in het onderwijs veel lager dan bij andere

Onze goedbedoelde initiatieven om met problemen
om te gaan blijken vaak hun
effect te missen.

groepen. Maar de ervaring is wederzijds: Roma voelen zich niet alleen
buitengesloten uit de lokale gemeenschap, maar geven zelf ook aan

Een tweede les die we uit het verleden kunnen trekken, houdt verband

eerder terughoudend te zijn ten aanzien van de ‘gadje’ (de niet-Roma).

met een geschiedenis van discriminatie en racisme. Na verdreven te

Sommige ouders formuleren onder meer hun wantrouwen ten aanzien

zijn uit India, leefden de Roma in Oost-Europa gedurende honderden

van een onderwijssysteem waar kinderen worden ingeleid in andere dan

jaren in slavernij. Er bestond zelfs een ‘recht over Roma’ dat eigenaars

de eigen morele waarden en normen.

complete controle gaf over het leven van hun slaven. Zogenaamde
‘huisslaven’ die werkten in dienst van de overheid of de kerk werden

Het ontstaan van een ‘outsider community’

onderscheiden van ‘veldslaven’ die op het land werkten voor groot-

Een blik op de voorgeschiedenis van dit volk verduidelijkt één en ander.

grondbezitters. Na een lange periode van slavernij, werden de Roma

De Roma zijn oorspronkelijk afkomstig uit India, waar ze in het begin

vervolgens massaal slachtoffer van de Holocaust, een gegeven dat ove-
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rigens slechts zelden aan deze groep gerelateerd wordt. Het ‘antiziga-

De aanwezigheid van Roma in West-Europese samenlevingen is geen

nisme’ heeft, net als het ‘antisemitisme’, aan ongeveer een half miljoen

nieuw fenomeen. Keren we terug naar de Gentse situatie, dan kunnen

Roma en Sinti het leven heeft gekost.

we stellen dat er ook tien jaar geleden al Roma in de stad aanwezig wa-

Na de val van het IJzeren Gordijn kwamen heel wat Roma hun geluk

ren. Dit neemt niet weg dat er een duidelijke toename is in de migratie.

beproeven in West-Europa. Velen van hen waren op de vlucht voor de

De omgevingsanalyse van het beleidsplan etnisch-culturele minderhe-

heropleving van nationalistische gevoelens in de voormalige Sovjetlan-

den leert ons dat het aantal inwoners met Slowaakse nationaliteit in de

den en de hiermee gepaard gaande discriminatie van de ‘uitheemse’

stad is geëvolueerd van 65 in 2001 tot 1112 in 2007. Voor een aanzien-

Roma.

lijk deel daarvan blijkt het om Roma te gaan. Gelijkaardige tendensen

De meest recente verhuisbeweging, in steden zoals Gent heel sterk er-

zijn herkenbaar voor de andere Oost-Europese landen. Gent blijkt op

varen wordt, is een gevolg van de laatste uitbreiding van de Europese

haar beurt tot op grote hoogte representatief te zijn voor andere West-

Unie met ondermeer Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Het

Europese steden, zodat we gerust kunnen stellen dat er sprake is van

vrije verkeer van mensen over de grenzen van de Unie heen opent nieu-

een nieuwe migratiegolf van Roma naar West-Europa.

we mogelijkheden om elders op zoek te gaan naar een beter bestaan.

De invloed van die schaalvergroting is cruciaal voor de maatschap-

De Roma vormen dus ‘outsider communities’ bij uitstek in verschillende

pelijke probleemconstructie. Sociologisch en sociaalagogisch onder-

Europese landen. Ze lijken nergens bij te horen (ook al hebben ze in

zoek wijst er immers herhaaldelijk op dat de mate waarin fenomenen

veel gevallen een Oost-Europese identiteitskaart) en voelen zich ook

maatschappelijk als problematisch worden ervaren, tot op grote hoogte

expliciet geen ‘burgers’ van het land van verblijf noch van het herkomst-

samenhangt met de omvang van het fenomeen. Dat is ook steevast

land. Tegelijk echter geven ze de Europese gedachte van open grenzen

het uitgangspunt van beleidsmakers, die vertrekken vanuit cijfers, en

en vrij verkeer meer dan eender wie gestalte, niet alleen door te mi-

aantallen als uitgangspunt nemen om een beleid uit te tekenen. Tot op

greren, maar in vele gevallen ook door voortdurend rond te trekken of

zekere hoogte is dit terecht. Het aanpakken van een probleem vergt

heen en weer te reizen tussen West- en Oost-Europese landen.

inzicht in de grootteorde ervan. Al naargelang daarvan kunnen uiteenlo-

Europese burgers bij uitstek of zorgenkinderen van Europa? De per-

pende acties meer of minder wenselijk zijn en worden bepaalde keuzes

ceptie wijst alvast eenduidig in de laatste richting, getuige daarvan de

gemaakt. Voor zover het over enkele uitzonderingen gaat, kan een ad

massale inzet van middelen en de oprichting van een internationaal

hoc beleid en ondersteuning door een sterk sociaal netwerk volstaan.

platform om de sociale inclusie van Roma in Europa te bewerkstelligen.

Maar van zodra de omvang een bepaalde limiet bereikt, komt de vraag
naar de grenzen van onze welvaartsstaat en haar draagkracht bovendrij-

Niets nieuws onder de zon?
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initiatieven vroeger werden gelauwerd om hun bijdrage aan een meer
humane samenleving en het bewerkstelligen van sociale cohesie en
rust, dragen ze nu mee de verantwoordelijkheid voor een ‘aanzuigeffect’ van nieuwkomers.
Ondanks de kwantitatieve toename is aan de reële levenssituatie van
de Roma in Gent gedurende de afgelopen tien jaar op zich weinig
veranderd. Deze mensen leven in vele gevallen in mensonwaardige omstandigheden in kraakpanden die al dan niet voorzien zijn van elektriciteit en stromend water. Vanuit die vaststelling kunnen misschien enkele
vraagtekens worden geplaatst bij een beleid dat cijfers als uitgangspunt
neemt voor haar acties. De definiëring van het probleem gebeurt in
termen van haar omvang, waarin impliciet de vraag besloten ligt in
welke mate het gaat om een bedreiging van de welvaartsstaat. Niet
een humanitair ideaal vormt daarbij het uitgangspunt (een erkenning

dan eens wordt duidelijk dat deze mensen de betekenis van heel wat

van de erbarmelijke levensomstandigheden van deze mensen) maar

interventies niet inzien: ze ervaren zelf geen probleem en hebben dus

wel de wijze waarop dat laatste de bredere samenleving beïnvloedt.

ook geen behoefte aan een oplossing die tegemoet komt aan een

Nochtans formuleert men de legitimatie en motivaties voor genomen

afwezige nood. Zonder alles zwart-wit te stellen en er meteen van uit te

initiatieven al te graag in die termen. Ook de Europese Unie investeert

gaan dat Roma zich per definitie niet willen integreren, moeten we de

in een inclusief beleid dat zich richt op de integratie van Roma. Het

vraag durven stellen of dat verlangen in sommige gevallen inderdaad

ombuigen van een realiteit die gekenmerkt wordt door discriminatie en

niet afwezig is. De idee dat er naast sociale exclusie ook sprake kan zijn

sociale exclusie, vormt daarbij het uitgangspunt. Centrale doelstellin-

van een vrijwillige afstand tot de bredere samenleving, hoeft niet per

gen zijn onder andere het bewerkstelligen van vertrouwensrelaties, het

definitie negatief te zijn. Toch hebben onze definities overwegend die

ontwikkelen van netwerken, het ondersteunen van emancipatie en het

bijklank. Standpunten over Roma zijn binnen het politieke spectrum

bevorderen van de maatschappelijke participatie.

heel uiteenlopend, maar vertrekken steeds vanuit een problematisering,

De conclusie lijkt duidelijk. Er is een maatschappelijk probleem dat

gaande van een links discours over discriminatie en uitsluiting (proble-

weliswaar niet nieuw is, maar door haar toenemende omvang op steeds

matiseren van de houding van de samenleving) tot een rechts discours

pregnantere wijze om een oplossing vraagt. De Roma vormen outsider

dat verwijst naar een afwezige bereidheid om zich te integreren (proble-

communities, maar om de problemen op te lossen die deze etnische

matiseren van de houding van deze mensen).

groep maatschappelijk nu eenmaal met zich meebrengt, moet hun
integratie hoog op de politieke agenda worden geplaatst.

Grenzen aan de maakbaarheid
Uit het voorgaande kan de lezer impliciet afleiden dat de fundamentele
en sociale pedagogiek op een andere manier naar dergelijke maatschappelijke problemen tracht te kijken. Die problemen zijn dan geen
gegevenheden, maar sociale constructies. Het geschetste voorbeeld
verduidelijkt dit: de omstandigheden waarin Roma leven, zijn vaak
slecht, soms op het dramatische af. Toch blijkt dat die gegeven realiteit

Ondanks de kwantitatieve
toename is aan de reële
levenssituatie van de Roma
in Gent gedurende de
afgelopen tien jaar weinig
veranderd.

slechts onder bepaalde voorwaarden erkend wordt als een maatschap-

Maar het kan ook anders. Een mooi voorbeeld is de Joodse gemeen-

pelijk probleem: als het fenomeen een grotere omvang begint te ken-

schap in Antwerpen, die bewust kiest om te leven in een ‘outsider

nen en mogelijks een bedreiging vormt voor de sociale orde. Pedago-

community’ en overwegend als dusdanig wordt aanvaard. De beperkte

gisch onderzoek kan hier op twee manieren een bijdrage leveren. Ten

integratie wordt niet of nauwelijks geproblematiseerd, aangezien ze

eerste leert de beschrijving van de wijze waarop problemen vorm krij-

de maatschappelijke orde niet lijkt te bedreigen. Dat is met de Roma

gen, ons kritisch naar onszelf te kijken. Hoe problemen geconstrueerd

anders – op zijn minst in de perceptie van de mensen. Ze bewonen

worden, zegt eerder iets over onszelf dan over het probleem waarnaar

kraakpanden, brengen armoede binnen in de stad, bedelen in de

wordt gerefereerd. Daarnaast gaat het ook om de vraag hoe situaties

straten, maken zich schuldig aan diefstal en ander crimineel gedrag en

geherdefinieerd kunnen worden en wat de ruimte tot verandering is.

bezorgen overlast door vervuiling en lawaai. Dat alles mogen we niet

Kortom: hoe kunnen we op een andere, misschien meer vruchtbare

veralgemenen, maar evenmin kunnen we het afdoen als louter verhalen

manier naar dezelfde realiteit kijken?

of stemmingmakerij: er valt iets voor te zeggen om dergelijke vaststel-

Uit zowel praktijkervaringen als gesprekken met Roma blijkt in vele

lingen te gaan erkennen als problematisch en uitdrukking te geven aan

gevallen dat onze goedbedoelde initiatieven om met problemen om

de nood aan actie.

te gaan hun effect missen. Dat is verre van altijd te wijten aan een

Wat die actie kan inhouden, blijft echter een open vraag. En net daar

gebrekkige voorbereiding of ondermaatse kwaliteit van de acties. Meer

kan het van belang zijn onszelf een spiegel voor te houden en niet
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op een vanzelfsprekende wijze oplossingen te bedenken vanuit een
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Het volgende nummer
Tijd loopt en lijkt een eenvoudig constant gegeven. Dagelijkse tijd,
seizoenen, generaties, de Gregoriaanse kalender. De ritmes van dag en
nacht lijken in te passen in de ritmes van seizoenen en levenslopen.
Maar is dat wel zo? Was het niet Einstein die beweerde dat de tijd
relatief is? Dat tijd afhankelijk is van het referentiekader waarin je je
bevindt? In de volgende Agora gaan we op zoek naar een geografie
van de tijd. Tijd is immers niet overal en altijd hetzelfde. Tijd is sociaal
geconstrueerd. Denk maar aan de tijdzones die het probleem van dag
en nacht rond de aardbol moeten opvangen. Aan zomer-en wintertijd,
het schrikkeljaar. Bovendien geeft tijd betekenis. Is het niet zo dat je
Darwins evolutieleer en geologische processen pas kan begrijpen als je
tijd abstraheert? Als tijd onvoorstelbaar traag wordt? Mensen evolueren
doorheen de tijd. Individuele levenscarrières kunnen zo stilaan uit elkaar
gaan liggen, maar zijn in belangrijke mate ook op mekaar afgestemd.
Mobiliteit doorheen de ruimte maakt dat mensen verschillende
tijdsreferentiekaders ontmoeten en in conflict brengen. Steden hebben
bijvoorbeeld verschillende ritmes. Leven in New York is verschillend van
leven in Madrid, waar de activiteiten stilvallen na het middaguur. Reizen
door de ruimte is dus ook reizen door de tijd.
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geograﬁe
Hèt tijdschrift voor geografen
en studenten geografie

| informatie over actuele ruimtelijke
ontwikkelingen in Nederland en
daarbuiten | reisverhalen | opinies
| achtergrondinformatie | recensies
| nieuwsberichten | columns |
interviews | geografische agenda |
boekbesprekingen | aanbiedingen ...

Geograﬁe verschijnt negen keer per jaar en kost studenten slechts € 32
per jaar, aio’s en oio’s betalen € 66,50 (normale prijs € 89,50 per jaar).
Het lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig
Genootschap (KNAG), het belangrijkste netwerk voor geografen in
Nederland, is bij de prijs inbegrepen.
Kijk op www.geograﬁe.nl of bel
030 253 40 56 voor een abonnement.
Een welkomstcadeau ligt klaar!
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