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Proloog

De site Toeter mee met de Turken� kon rekenen op veel belangstelling tijdens het 

Europees Kampioenschap Voetbal. Op deze site werden stickers en tshirts verkocht 

met de tekst ‘Ik Tüter Mee’. Na de uitschakeling van de Turken in de halve finale 

tegen Duitsland werd de tekst veranderd in ‘Het tüt er niet meer toe’. Deze poging om 

Nederland mee te laten feesten met het succes van het Turkse elftal was een reactie op 

de vele feestende en vooral toeterende Turkse Nederlanders die de straten vulden na een 

overwinning van Turkije.

Tijdens het schrijven van deze thesis vond het Europees Kampioenschap voetbal plaats 

in Oostenrijk en Zwitserland. De onverwachte prestaties van het Nederlands Elftal 

zorgden voor een plotselinge opleving van de Oranjekoorts in Nederland, die helaas 

voortijdig in de kwartfinales tot halt werd geroepen door de Russen. Naast de oranje 

vlaggen in mijn buurt kleurde de straten op bepaalde avonden echter ook rood. Na de 

gewonnen wedstrijden van het Turkse elftal keek ik uit mijn raam en vulden de straten 

zich met feestende Turken en rijen toeterende auto’s met de Turkse vlag al wapperend 

uit het raam. De wereld van mijn respondenten die ik dagelijks op papier beschreef 

kwam al feestend bij mij voor de deur tot leven. Transnationalisme was niet meer louter 

iets theoretisch of een fenomeen dat beschreven werd door mijn respondenten in mijn 

interviews, maar ik kon het waarnemen door de uitingen van de Turkse Nederlanders 

die de overwinningen van Turkije vierden.  

De oproep van de hierboven beschreven site laat zien dat op sommige momenten 

Nederlandse en Turkse gewoontes zich blijken te vermengen. Zo viel me het me ook op 

dat de Turkse gewoonte om feestvreugde te uiten door onophoudelijk te claxonneren 

overgenomen werd door Nederlanders na de welgetelde drie overwinningen van Oranje. 

Door mijn onderzoek ben ik ben mij echter wel gaan afvragen of ik zie wat ik wil 

zien, of dat er werkelijk sprake van toenadering tussen bevolkingsgroepen. Natuurlijk 

ben ik realistisch genoeg om te onderkennen dat er problemen zijn in Nederland 

rondom de multiculturele samenleving, maar ik geloof ook dat met een positieve 

insteek de wereld er heel anders uit kan zien. Deze morele overtuiging ben ik dan ook 

� www.toetermeemetdeturken.nl
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tegengekomen tijdens het uitvoeren van mijn veldwerk. Nu zie ik dat ik mijn onderzoek 

met een bijna naïeve insteek ben begonnen. Door de positie van hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders teveel te benaderen met het idee dat Nederland deze groep wegjaagt en 

dat ‘we’ ze juist zo hard nodig hebben, kwam ik erachter dat ik vanuit mijn Nederlandse 

achtergrond redeneerde. Mijn onderzoeksgroep heeft echter zowel Nederland en 

Turkije als referentiekader. Dit verschil zorgt voor een andere kijk op de wereld, die ik 

als onderzoeker moest leren begrijpen. Ik zag in dat een (re)migratie geen teken van 

afkeer is, zoals ik vanuit mijn achtergrond redeneerde, maar van een dubbele positie die 

meerdere mogelijkheden biedt.

Als onderzoeker heb ik geleerd me objectief op te stellen en de invloed van mijn eigen 

achtergrond zoveel mogelijk te minimaliseren. Toch moet er bij een wetenschappelijk 

onderzoek altijd rekening gehouden worden met het paradigma die de onderzoeker 

hanteert om naar de wereld te kijken. Niemand is perfect.

Ondanks deze kanttekening ligt er een thesis voor u die met veel inspanning, maar 

vooral enthousiasme tot stand is gekomen. De (re)migratie van hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders is me door de hele onderzoeksperiode blijven interesseren, en de verhalen 

van mijn respondenten hebben die nieuwsgierigheid alleen maar groter gemaakt. 

Boven alles wil ik dan ook mijn informanten bedanken voor hun tijd, moeite en 

openhartigheid. Zonder jullie verhalen had ik met lege handen gestaan.

Veel dank gaat ook uit naar mijn begeleidster Lotje Brouwer, voor haar strikte maar 

stimulerende begeleiding. Dankzij haar is het schrijfproces voorspoedig verlopen.

Pap en Maria, bedankt voor jullie stimulerende interesse en vertrouwen in mijn 

kunnen. Het gaf me de steun in de rug die ik nodig had. Mam en Ed, bedankt voor 

de jullie onvoorwaardelijke geloof in me. Martijn wil ik bedanken voor de welkome 

afleiding tijdens de lunchpauze en zijn nuchtere kijk op de wereld. Verder bedank ik 

uiteraard Jeroen en Freke voor hun steun en Marieke voor de feedback en ondersteuning 

tijdens mijn onderzoek.

En last but not least Roy. Bedankt voor het zijn van mijn houvast in deze wereld.

Sanne Winkelman

Juli 2008
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Hoofdstuk 1 ~ Inleiding: (Re)migratie in perspectief

Er is sprake van een uittocht van succesvolle Nederlanders en Nederland is hier 

zelf verantwoordelijk voor. Hoogopgeleiden2, waaronder een groot aantal Turkse 

Nederlanders keren Nederland de rug toe en gaan op zoek naar geluk en succes in 

andere landen, waaronder Turkije. Dit is in ieder geval het beeld dat de documentaire 

‘Terug naar Turkije’3 eerder dit jaar schetste. Naar aanleiding van het zien van deze 

Tegenlichtdocumentaire ben ik mij in de (re)migratie van Turkse Nederlanders gaan 

verdiepen met als resultaat deze thesis. In de documentaire werden hoogopgeleide 

Turkse Nederlanders gevolgd die op het punt stonden om naar Turkije te vertrekken. 

De nadruk werd vooral gelegd op het slechte sociale klimaat en in het bijzonder 

het negatieve vertoog over migranten in Nederland als de reden voor vertrek. Ik 

was geschokt en vond het uitermate onthutsend hoe deze mensen, hoewel geboren 

en getogen in Nederland zich niet op hun plek voelden in Nederland. Zoals de 

documentaire deed overkomen, en wat dus ook mijn initiële verwachting was, 

keren deze hoogopgeleide jongeren Nederland de rug toe en hebben ze hier niets 

meer te zoeken. Naar mate mijn onderzoek vorderde begon dit beeld echter steeds 

genuanceerder te worden. Hadden de documentairemakers dan zulke andere jongeren 

dan ik gesproken? Tot ik in Istanbul tijdens een uitgebreid diner met één van mijn 

informanten sprak en hij mij vertelde dat hij het jaar daarvoor benaderd was om mee 

te werken aan een documentaire. Er begon mij al iets te dagen en terwijl hij verder 

vertelde werd het duidelijk dat het om dezelfde documentaire ging als die de aanleiding 

voor mijn onderzoek was. Hij vertelde hoe er een voorgesprek met hem was gehouden 

en toen bleek dat hij helemaal niet zo negatief gestemd was, hem mede werd gedeeld 

dat hij ‘niet helemaal was wat ze zochten’. Blijkbaar was zijn verhaal niet passend 

in het heersende plaatje van gefrustreerde, negatief gestemde hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders die de ‘verWildering’� van de Nederlandse samenleving niet meer aan 

konden. De media schetst hiermee een beeld dat slechts ten dele overeenkomt met 

2 Hoogopgeleid betekent het volgen of voltooid hebben van een HBO of universitaire studie.
3 Tegenlicht VPRO – Uitgezonden � oktober 2007
4 Term Doekle Terpstra
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mijn bevindingen aan de hand van mijn onderzoek. Door vooral de sociale uitsluiting 

in Nederland te benadrukken worden een heleboel factoren die ook meespelen in het 

(re)migratieproces niet belicht. Als gevolg van de nieuwe wereldorde waarin onder 

andere de mobiliteit van mensen toegenomen is bevinden deze jongeren zich in een 

dubbele, hybride positie. Hoogopgeleide Turkse Nederlanders hebben kennis van twee 

culturen en weten zich daarin te bewegen. In veel gevallen blijkt dit iets positiefs. Door 

deze dubbele positie beschikken Turkse Nederlanders over het voordeel om vanuit 

meerdere perspectieven naar de wereld te kijken. Aan de andere kant kan het ook 

zorgen voor frustraties en teleurstellingen wanneer iemand door die dubbele positie er 

nooit helemaal bij hoort. De vraag is hier dus hoe iemand in het leven staat en welke 

keuzes diegene maakt ten opzichte van zijn sociale positie. Door vanuit de antropologie 

naar de situatie van hoogopgeleide Turkse Nederlanders met een (re)migratiewens 

te kijken heb ik een beter beeld kunnen krijgen van hun motivatie en perspectieven 

waarbij ook de achterliggende processen en dieperliggende redenen aan het licht 

gebracht worden. Deze nuancering ontbreekt nog wel eens in de media. Dankzij mijn 

onderzoek ontstaat er een breder en realistischer beeld van de positie van hoogopgeleide 

Turkse Nederlanders en hun motivering om Nederland te verlaten. Door me te richten 

op de kleine verhalen van individuele respondenten heb ik de persoonlijke leefwereld 

van hoogopgeleide Turkse Nederlanders op een genuanceerde manier aan het licht 

kunnen brengen.

In de afgelopen jaren zijn er in de media verschillende artikelen over het fenomeen 

van (re)migratie van hoogopgeleide Turkse Nederlanders verschenen (Balci 2005, 

Boland 2006, van de Ende 2005b, Stoker 2008). Deze artikelen benadrukken de 

sociale uitsluiting en de economische opkomst van Turkije. In de wetenschappelijke 

literatuur is er echter nog weinig aandacht voor een (re)migratie van tweede generatie 

migranten in Europa. De klassieke visie op migratie houdt in dat migreren een 

eenmalige onderneming is, waarbij de migrant het thuisland letterlijk en figuurlijk 

achter zit laat en zich richt op het ontvangende land. Deze visie is achterhaald door een 

toenemende mobiliteit en het ontstaan van transnationale gemeenschappen waardoor 

migratie niet meer als eenrichtingsverkeer gezien kan worden (King 2000, Lewellen 

2002). Er is sprake van circulaire migratie van goederen, mensen en ideeën (Rouse 
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2002). Migranten blijven een band onderhouden met het land van herkomst. Deze 

ontwikkeling wordt transnationalisme genoemd (Basch et al �99�). Transnationalisme 

houdt in dat er banden ontwikkeld en onderhouden worden met meerdere natiestaten 

tegelijk. Er worden nieuwe betekenissen gegeven aan sociale ruimtes doordat politieke 

en geografische grenzen steeds meer aan betekenis inboeten ( Lewellen 2002:�5�). 

Transnationale netwerken en gemeenschappen vormen voor veel migranten de bron van 

betekenisgeving. Naast een deterritorialisatie van cultuur, ofwel de ontkoppeling van 

cultuur en plaats, vindt er volgens Inda en Rosaldo (2002:�2) ook een reterritorialisatie 

plaats. De vaststaande relatie tussen een bepaalde cultuur met een bepaalde plaats is 

dus niet meer vanzelfsprekend, maar wordt geplaatst in een nieuwe specifieke culturele 

omgeving, die van multiculturele samenlevingen en transnationale netwerken.

Door een vloeiend begrip van migratie en het besef dat er een reterritorialisatie 

van culturen plaats vindt lijkt een remigratie een gevolg van het onderhouden van 

transnationale banden een veelvoorkomende onderneming. Toch is er nog weinig 

academisch onderzoek gedaan naar remigratie of retourmigratie. Russell King (2000:7) 

schrijft dan ook dat ‘Return migration is the great unwritten chapter in the history of migration’. 

De wetenschappelijke literatuur op het gebied van remigratie houdt zich vooral bezig 

met vluchtelingen die verplicht terug moeten naar het land van herkomst. Over de 

(re)migratie van tweede generatie is al helemaal weinig geschreven. Nu is het ontstaan 

van een tweede generatie nog vrij recent. De gevolgen van de positie die zij innemen 

in de samenleving en hun transnationale banden worden ook nu pas duidelijk. In het 

geval van tweede generatie migranten kunnen we niet simpelweg over een remigratie 

of retourmigratie spreken, mensen zijn immers geboren en getogen in het land waar 

ze uit vertrekken. In mijn onderzoek spreek ik van (re)migratie. Ten eerste omdat de 

meeste jongeren het niet zien als een terugkeer en ten tweede omdat er onder mijn 

respondenten ook jongeren zaten die in hun jeugd al een periode in Turkije hebben 

gewoond. Voor hen is het dus een remigratie. Andere respondenten zijn geboren en 

getogen in Nederland en in dat geval is het verhuizen naar Turkije een migratie. Om eer 

te doen aan beide gevallen, houd ik in mijn thesis de term (re)migratie aan.

Anastasia Christou (2006a) is een van de weinige sociale wetenschappers die onderzoek 

heeft gedaan naar retourmigratie van tweede generatie migranten en spreekt wel 
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van remigratie omdat het voor haar respondenten gevoelsmatig een retourmigratie is. 

Ze volgde Grieks-Amerikanen die remigreerden naar Griekenland. Haar bevindingen 

waren dat de retourmigratie vooral als een project van een constructie van thuis en 

belonging vorm gegeven wordt. Door een strikte opvoeding met Griekse tradities voelen 

ze zich in de Verenigde Staten niet thuis. Griekenland wordt dan geprojecteerd als 

het ideale land waar gevoelens van zelf, identiteit en thuis samen zullen vallen. In 

het geval van Grieks- Amerikanen speelt dus een idee van het ideale land een grote 

rol en gevoelens of ervaringen met sociale uitsluiting zijn minder belangrijk in hun 

(re)migratie motieven. De situatie van hoogopgeleide Turkse Nederlanders behelst meer 

factoren die invloed hebben op hun beslissing. In deze thesis zal ik meerdere kanten 

van het (re)migratieproces belichten waaronder de uitsluitende situatie in Nederland, 

de transnationale band met Turkije, gevoelens van home en belonging en uiteindelijk 

de manier waarop hoogopgeleide Turkse Nederlanders die willen (re)migreren zich 

positioneren en een plek vinden in de Turkse samenleving.

  Cijfers tonen aan dat er de laatste jaren meer Turkse Nederlanders vertrekken 

uit Nederland, en een groot deel daarvan gaat naar Turkije.5 Volgens gegevens van 

het CBS heeft ongeveer �5 procent van de Turkse jongeren een (re)migratie wens.6 

Tijdens een debat op de Erasmus Universiteit over de (re)migratie van hoogopgeleide 

Turks Nederlandse jongeren gaf echter ongeveer tachtig procent van de zaal met 

Turkse hoogopgeleiden aan te overwegen om te vertrekken (Van de Ende 2005a). Ook 

tijdens mijn veldwerk kreeg ik regelmatig te horen dat een groot deel van de Turkse 

gemeenschap in Nederland de wens heeft om terug te keren naar Turkije. Het lijkt 

aannemelijk dat de wens om te (re)migreren onder Turkse Nederlanders dus wat hoger 

ligt, maar dat er velen niet concreet over nadenken en het uiteindelijk niet doen. 

Er wordt in dit geval ook wel eens gesproken over de myth of return (King 2000:�2). 

Migranten praten over en gedragen zich naar een terugkeer, maar de realiteit van het 

dagelijkse leven leidt ertoe dat deze stap nooit ondernomen wordt.

In mijn onderzoek was ik geïnteresseerd in waarom hoogopgeleide Turkse Nederlanders 

wel deze stap nemen en of (re)migratie betekende dat ze zich niet voor Nederland wilde 

inzetten. Immers, juist deze groep heeft het in zich om juist door die dubbele positie 

5 zie bijlage � voor bron CBS
6 zie bijlage 2 voor bron CBS
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en een hoge opleiding een positief geluid af te geven en misschien zelfs de huidige 

negatieve beeldvorming rondom migranten te veranderen. Afgaand op artikelen die in 

de media verschenen, zijn de vertrekmotieven van sociale en economische aard. Door 

de groeiende economie in Turkije tegenover het uitsluitende discours in Nederland 

lijkt de keuze niet erg moeilijk voor hoogopgeleide Turkse Nederlanders. De vraag is 

of Nederland zichzelf hiermee benadeeld en door het uitsluitende discours mensen 

buitensluit die zich eventueel ook in zouden kunnen zetten om nieuwe verbindingen 

te creëren en insluiting te bevorderen. Kortom, om de Nederlandse samenleving meer 

toegankelijk te maken voor diversiteit. De multiculturele samenleving is een feit waar 

Europese natiestaten, waaronder Nederland mee om moeten gaan. Juist hoogopgeleide 

Turkse Nederlanders kunnen door hun dubbele positie laten zien dat de multiculturele 

samenleving niet alleen een drama is (Scheffer 2000). Dit is echter de visie van mijzelf 

als antropologisch onderzoeker, of hoogopgeleide Turkse Nederlanders zelf hun positie 

zo zien en of er de wil is om zich in te zetten moet blijken uit mijn bevindingen. 

De doelstelling van mijn onderzoek was dan ook om inzicht te krijgen in de positie, 

motivatie en perspectieven van jonge, hoogopgeleide Turkse Nederlanders die willen 

of zijn ge(re)migreert. Daarbij gingen mijn vragen vooral in op hoe nationale vertogen, 

transnationale verbintenissen en hun positie in de samenleving hun wens of beslissing 

tot (re)migreren beïnvloedde.

De onderzoekspopulatie bestaat uit tweede generatie Turkse Nederlanders7 omdat 

zij diegene zijn die momenteel hun weg zoeken in de Nederlandse samenleving. De 

leeftijdscategorie waarbinnen mijn respondenten vallen is van �9 tot 32 jaar. Deze 

leeftijdscategorie is het meest interessant omdat mensen hierin bezig zijn met het 

vormen van hun toekomst, maar tegelijk nog open staan voor veranderingen. Een 

groot deel van mijn onderzoeksgroep bestaat uit mensen die studeren en dus aan het 

nadenken zijn over wat ze na hun studie willen doen. Twee personen in Nederland en 

de respondenten in Istanbul werken al. Een respondent in Istanbul gaat weer terug naar 

Nederland om daar een universitaire studie te volgen.

Mijn onderzoek is multi-sided. In Nederland ging het voornamelijk om de grote steden 

in de Randstad en in Turkije was mijn onderzoekslocatie Istanbul. Hierdoor kon ik het 

7 In sommige gevallen gaat het al om derde generatie Turkse Nederlanders. Voor de leesbaarheid blijf ik echter tweede 
generatie hanteren. Opvallend is overigens dat volgens de definitie van het CBS derde generatie ‘allochtonen’ niet bestaan.
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(re)migratieproces van meerdere kanten bekijken en naast de situatie in Nederland ook 

ondervinden hoe hoogopgeleide Turkse Nederlanders het leven in Istanbul ervaren. 

Istanbul is een stad met meerdere gezichten. Ze is Oosters en Westers, modern en 

conservatief tegelijk. Het is ook de enige stad ter wereld die verspreid ligt over twee 

continenten, Europa en Azië. Het is een metropool met twaalf miljoen geregistreerde 

inwoners, in werkelijkheid zullen er dat nog enkele miljoenen meer zijn. Tegelijk is het 

ook het zakelijke en industriële centrum van Turkije. Het is een levendige, chaotische 

stad waar men uitrust door te genieten van het schitterende uitzicht over de Bosporus.

In Nederland heb ik jongeren geïnterviewd die een wens hebben om naar Turkije te 

vertrekken en in Istanbul diegenen die dat al gedaan hebben. Aan de hand van de 

diepte-interviews, die èèn tot twee uur duurden, heb ik met hen over verschillende 

onderwerpen gesproken. Door gebruik te maken van een open interview structuur 

met een topiclijst ontstonden er open gesprekken waarin de respondent vrij uit zijn 

gedachten kon laten gaan. Hierdoor kwamen er soms inzichten naar boven die de 

persoon zelf naar eigen zeggen nog niet had. Informanten gaven zelf ook aan dat 

ze deze manier van interviewen erg prettig vonden, en soms vroegen ze zich zelfs 

af of ik wel wat kon met het ‘warrige’ verhaal dat ze vertelden. Voor mij waren het 

echter waardevolle inzichten in de levens van mijn respondenten. Alle veertien 

diepte-interviews heb ik gecodeerd en geanalyseerd om tot een overzichtelijk beeld 

te komen. Naast interviews heb ik ook zoveel mogelijk participerend geobserveerd. 

Participerende observatie heeft als voordeel dat de onderzoeker deel uit maakt van 

de onderzoekscontext en zo de mogelijkheid krijgt om de situatie vanuit een emic 

perspectief, dus van binnenuit te begrijpen. Ik heb lezingen, netwerkbijeenkomsten 

en activiteiten van en voor hoogopgeleide Turkse jongeren bijgewoond. Hierbij ging 

het dan vooral om activiteiten van Turkse studentenverenigingen. In Istanbul heb ik 

veel tijd doorgebracht met informanten in hun dagelijkse omgeving, die het ook erg 

leuk vonden om mij de stad en hun leefomgeving te laten zien. Hanging around met 

mijn onderzoeksgroep levert in een antropologisch onderzoek waardevolle informatie 

op door het observeren van informele gedragingen en situaties om zo een breder en 

realistischer beeld te krijgen van mijn informanten. Van deze informele gesprekken 

en activiteiten heb ik een velddagboek bijgehouden waarin ik mijn observaties, 
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opmerkingen en reflecties bijhield. 

In sommige situaties was mijn rol als onderzoeker gesloten, bij het bezoeken van 

lezingen was bijvoorbeeld niet bekend dat ik een onderzoeker was. Hierdoor kon ik 

wel volledig participeren. In andere gevallen zoals tijdens informele bijeenkomsten, 

had ik een open rol als onderzoeker, en was er sprake van informed consent. Mijn 

onderzoeksgroep was op de hoogte van mijn doelen, en stemde in met mijn 

aanwezigheid en het gebruiken van de observaties en gesprekken voor mijn onderzoek. 

Ook voor het opnemen en citeren van de interviews hebben mijn informanten expliciet 

toestemming gegeven. 

Als laatste heb ik ook veelvuldig gebruik gemaakt van alle informatie het Internet 

ons biedt. Ik heb op verschillende fora8 de levendige en pagina’s lange discussies bij 

gehouden die over een eventuele ‘terugkeer’ naar Turkije gingen. Hier heb ik ook veel 

informatie uit kunnen halen. Deze discussies boden een goed inzicht in de motieven 

om te (re)migreren, maar ook hoe andere Turkse jongeren zonder (re)migratiewens 

tegenover het vertrek van anderen staan.

Door de datatriangulatie, het gebruiken van verschillende vormen van data, heb ik 

de validiteit van mijn kwalitatieve etnografische onderzoek kunnen vergroten. Hier 

moet echter opgemerkt worden dat door de beperkte omvang van mijn data er geen 

representatief beeld kan worden geschetst over alle hoogopgeleide Turkse Nederlanders 

die naar Turkije willen. Door me op de kleine, individuele verhalen van respondenten te 

richten en hier diep op in te gaan heb ik een diepgaande analyse kunnen maken van de 

motivatie en positie van de groep die ik onderzocht heb, maar dit wil echter niet zeggen 

dat het een algemeen beeld schetst.

In deze thesis zal ik ingaan op de micro en macro perspectieven van het 

(re)migratieproces. In het tweede hoofdstuk zal ik eerst het theoretische debat rondom 

mondialisering, migratie en transnationalisme weergeven, alvorens ik in ga op de 

transnationale banden van mijn onderzoeksgroep zelf. Hoe is hun relatie met Nederland 

en Turkije en hoe kijken ze tegen beide landen aan? In het derde hoofdstuk bekijk ik 

de positionering van hoogopgeleide Turkse Nederlanders aan de hand van de dubbele 

positie en hoe ze dit weten in te zetten en te gebruiken.

8 Onder andere www.turksestudent.nl en www.forums.hababam.nl
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Dan ga ik in het vierde hoofdstuk in op de concretere oorzaken, doelen en gevolgen van 

het (re)migratieproces zelf. Ten slotte kijk ik terug op mijn bevindingen in het vijfde en 

concluderende hoofdstuk. Mijn referenties zijn terug te vinden in de literatuurlijst. In de 

bijlagen zijn gegevens van het CBS opgenomen over de feitelijke (re)migratie van Turkse 

Nederlanders en de (re)migratiewens onder Turkse jongeren. Ook bevindt er zich een 

overzicht van mijn interviews en activiteiten in de bijlagen.
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Hoofdstuk 2 ~ Leven in een transnationale wereld

“ Je woont in Nederland, je bent daar geboren, dus je bent wie je bent. Maar het zou mooi zijn als 

je zou weten, als kind zijnde dat je iets speciaals hebt, dat je roots heb in een ander land waar je op 

sociaal gebied, op economisch gebied leuke dingen mee zou kunnen doen. En het is zonde wanneer 

je roots hebt in een ander land, je opa en oma komen uit een ander land en dat je daar het bestaan 

niet van zou weten. Dat is gewoon zonde” (Gülhan�)

Ieder mens wordt op een plek in de wereld geboren en de significantie van die plek 

wordt pas later duidelijk. Wanneer wordt een fysieke plek relevant voor iemands 

identiteit? Door de invloed van ouders, de sociale omgeving en de staat worden personen 

bewust gemaakt van het toebehoren tot een natiestaat, er wordt duidelijk gemaakt dat 

diegene deel uit maakt van een groep mensen die een stuk land omgrensd hebben en 

het land toe-eigenen op basis van een gedeelde culturele achtergrond. Dat dit fenomeen 

in de wetenschappelijke literatuur aangeduid wordt als verbeelde gemeenschap is voor 

de meeste mensen niet van belang. In het dagelijkse leven is het namelijk duidelijk 

aanwezig, het is voelbaar, het roept emoties op en het geeft een individu een gevoel van 

belonging. Het behoren tot een groep is voor ieder mens relevant, het geeft een gevoel 

van geborgenheid en betekenis aan waarom we hier zijn en wat we doen. 

Maar wat gebeurt er als iemand op een bepaald punt in het leven beseft niet tot èèn 

verbeelde gemeenschap te behoren maar tot twee? Om geboren te zijn in een natiestaat 

waar onherroepelijk een verbintenis mee is, maar gaandeweg door opvoeding en de 

omgeving de bewustwording ontstaat dat er roots liggen in een andere natiestaat waar 

ook een band mee ontwikkeld wordt. Veroorzaakt dit een crisis in je identiteit of is het 

juist een verrijking? 

De bovenstaande omstandigheden zijn typerend voor mijn onderzoeksgroep bestaande 

uit hoogopgeleide Turkse Nederlanders. Om de situatie beter te kunnen duiden zal 

ik eerst ingaan op de processen van mondialisering, migratie en de opkomst van 

transnationalisme. Daarna ga ik specifieker in op het leven in en tussen Nederland en 

Turkije, zal ik kijken hoe het leven in Nederland ervaren wordt en hoe transnationale 

9 Om privacy redenen zijn alle namen van respondenten gefingeerd.
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banden met Turkije onderhouden worden. En ten slotte zal ik ingaan op gevoelens van 

home en belonging.

2.� De moderne wereld en de opkomst van het 

transnationalisme

Mondialisering is een fenomeen dat de laatste decennia veel aandacht heeft gekregen 

in zowel wetenschappelijke als populaire literatuur (Inda & Rosaldo 2002, Beck 2000, 

Lewellen 2002). Dat is ook niet verwonderlijk, gezien de vergaande consequenties voor 

mondiale verhoudingen, natiestaten en individuen. De wereld is gevoelsmatig kleiner 

geworden door een toename in mobiliteit, technologie en welvaart en als gevolg van de 

internationalisering en de invloed van media lijkt er meer mogelijk dan ooit (Appadurai 

�999). In de moderne tijd zijn lokale verbanden tussen mensen gedesintegreerd. Er zijn 

geen vaste sociale rollen en hiërarchieën binnen de samenleving meer. Met het ontstaan 

van de moderne samenleving door de opkomst van het kapitalisme en de daarmee 

gepaard gaande industrialisering, is de keuzevrijheid van mensen veel groter geworden.

Tegelijk is echter ook het vertrouwde en herkenbare sociale leven dusdanig veranderd, 

dat hierdoor een situatie van onzekerheid kan ontstaan. Deze onzekerheid neemt 

verschillende vormen aan. Door het systeem van flexibele arbeid neemt bijvoorbeeld 

de onzekerheid van de arbeider toe. Maar ook de positie van natiestaten wordt onzeker 

door de toegenomen mobiliteit van mensen met als gevolg een teloorgang van het 

machtsmonopolie over het volk (Bauman �999). De toename in migratiestromen, 

als gevolg van processen van modernisering en mondialisering zorgen tevens voor 

onzekerheid, zowel bij migranten als bij de inwoners van het ontvangende land. Een 

migrant laat immers zijn vertrouwde huis en haard achter en een inwoner van een 

natiestaat ziet zijn vertrouwde omgeving hervormen met de komst van migranten uit 

vreemde delen van de wereld. Beiden zien hun home veranderen (Hannerz 2002:222).

Migratiestromen zijn echter niet nieuw, het is een fenomeen dat al eeuwen bestaat. De 

verschillende delen van de wereld hebben altijd met elkaar in contact gestaan en zijn 

zelfs op een wederkerige manier van elkaar afhankelijk (Wolf �997). Het verschil is dat 

in de moderne tijd migratiestromen intensiever en over grotere afstanden zijn. 
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De klassieke migratie theorie ging er vanuit dat migranten handelen vanuit louter 

rationele en vaak economische motieven en dat migranten vaak van onderontwikkelde 

gebieden naar ontwikkelde gebieden trokken. Ook bestond er een idee dat migratie 

een permanent eenrichtingsverkeer was. Heden ten dage zijn er dankzij toegenomen 

transport- en communicatiemiddelen echter meerdere vormen van migratie te 

onderscheiden die verschillen in vorm, duur en regio. Zo is er sprake van tijdelijke 

migratie waarbij men na een periode weer terugkeert, bijvoorbeeld gerelateerd aan 

seizoensarbeid. Of circulaire migratie, waarbij men heen en weer migreert tussen host 

en home land (King 2000, Rouse 2002).

Nadat bleek dat de toegenomen migratiestromen niet het verwachte lineaire proces 

volgden, veranderde het idee dat migratie uiteindelijk zou leiden tot assimilatie, dus dat 

migranten zich volledig conformeren aan de ontvangende samenleving en de banden 

met het land van herkomst verbreken, in een idee van transnationalisme (Lewellen 

2002). Basch et al (�99�:7) definiëren transnationalisme als een proces waarbij migranten 

meerdere sociale relaties smeden en onderhouden die de samenleving van herkomst en 

ontvangst samenbrengt. Door de sociale relaties in meerdere natiestaten doorkruisen 

migranten verschillende geografische, culturele en politieke grenzen. Migranten 

onderhouden dus banden met het meerdere natiestaten. Dit kan verschillende vormen 

aannemen, van politiek activisme tot louter een emotionele band. Het onderhouden 

van banden met het land van herkomst laat zien dat migranten door transnationale 

netwerken vorm geven aan een gedeterritorialiseerde vorm van sociale en culturele 

ruimte, waardoor de natiestaat niet langer de voornaamste bron van identificatie is. In 

de huidige postmoderne wereld is dit een situatie die voor steeds meer mensen geldt. 

De relatie tussen plaats en cultuur is niet meer vaststaand. Dit betekent dat politieke en 

geografische grenzen niet meer bepalend zijn voor de vormgeving van de sociale ruimte 

maar dat transnationale netwerken en gemeenschappen een steeds belangrijkere factor 

worden (Lewellen 2002:�5�). Rouse (2002) toont aan de hand van onderzoek naar de 

Mexicaanse gemeenschap in de Verenigde Staten aan dat migrantengemeenschappen 

gezien moeten worden als transnationaal vormgegeven vloeiende gemeenschappen die 

betekenis geven aan de sociale ruimte. 

 Door de opkomst van mondialisering en de daarmee gepaard gaande diaspora, is 



�6

Stroopwafels in Istanbul

er dus een proces ontstaan waarin de natiestaat niet meer vanzelfsprekend gebaseerd 

is op het idee van homogeniteit. Er ontstaan binnen de natiestaat verschillende 

gemeenschappen van verschillende origine. Door de multiculturele samenleving is 

het oorspronkelijke idee van de natiestaat aan discussie onderhevig. Gellner (�983) 

laat in zijn beroemde werk Nations and Nationalism zien dat het idee van een natiestaat 

gebaseerd is op het samenvallen van territorium, cultuur en volk. Door het volk met 

behulp van onderwijs te nationaliseren om zo het samenvallen van de natie en de 

staat te legitimeren, is er een imaginaire gemeenschap ontstaan. De natiestaat is dus 

geen natuurlijk gegeven, het is een imagined community. Al voelt het tegenwoordig voor 

veel mensen wel als een prepolitiek en natuurlijk feit, dankzij de nationaliserende 

strategieën van de staat. Het leven zonder natiestaten is voor velen dan ook ondenkbaar, 

al is het idee slechts twee eeuwen oud.

“But nationalism is not the awakening of an old, latent, dormant force, though that is how it does 

indeed present itself. It is in reality the consequence of a new form of social organization, based on 

deeply internalized, education-dependent high cultures, each protected by its own state.” 

(Gellner �983: �6)

Het bestaan van migrantengemeenschappen met transnationale banden binnen de 

natiestaat daagt het idee uit dat volk, cultuur en territorium samenvallen. Deze ‘crisis 

van het koppelteken’ tussen natie en staat zorgt voor nieuwe, mondiale identificaties 

en een wereld waarin personen steeds vrijer kunnen bewegen wanneer zij daar de 

middelen tot hebben. Grenzen worden letterlijk en figuurlijk minder van belang 

(Donnan & Wilson �999). Het idee van een postnationale wereld waarin verschillen 

tussen culturen steeds kleiner worden is voor sommigen een utopie (Hedetoft & Hjort 

2002:). De mogelijkheden blijken echter niet voor iedereen gelijk te zijn. Bauman (�999) 

laat dit zien door een onderscheid te maken tussen locals en globals. De globals profiteren 

optimaal van de hybride cultuur en kunnen zich vrij bewegen. De locals zijn beperkt 

tot de marginale gebieden van de wereld en als zij al mobiel zijn dan is het vaak in 

een gedwongen vorm. Cosmopolieten genieten van de vrijheid die is ontstaan en 

weten hier hun persoonlijke voordeel uit te halen. Er zitten echter meerdere kanten 

aan de medaille. Een wereld waarin iedereen profiteert lijkt onmogelijk. Zonder locals 
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geen globals. Een toenemende polarisatie in de wereld is dan ook een gevolg van de 

mondialisering en toenemende mobiliteit 

De toegenomen ‘lokalisering’, de invloed van mondiale processen op lokale identiteiten 

en gemeenschappen, is zodoende een gevolg van de homogeniserende processen die de 

mondialisering voortbrengt. Een terugtrekking in de eigen groep en een hernieuwde 

focus op etnische en culturele identiteiten zijn uitvloeisels van de moderne tijd. De 

paradox die hier ontstaat, is dat aan de ene kant door modernisering meer open, fluïde 

en hybride identiteiten ontstaan maar dat aan de andere kant er ook een sterke nadruk 

op etnische en nationale identiteiten opkomt (Eriksen 2002:�65-�66, Juergensmeyer 

2002). Deze tegenstelling zorgt voor spanningen in zowel het wetenschappelijke als 

het publieke debat. Belangrijke ontwikkelingen zoals de druk op de ideologie van 

de natiestaat door de toegenomen heterogeniteit, migrantengemeenschappen met 

transnationale netwerken en de daarbij alsmaar kleiner wordende wereld zorgen voor 

onrust binnen de natiestaten. Deze onzekere situatie heeft de laatste jaren gezorgd voor 

een toename in de notie van exclusiveness in de West Europese natiestaten waaronder 

ook Nederland. De grenzen van een (etnische) groep zijn immers alleen van belang 

als ze significant gemaakt worden (Barth �969). Het toebehoren aan een etnische of 

nationale groep wordt belangrijker naar mate er meer bedreiging ervaren wordt. 

Wimmer (2002) laat zien dat door de vorming van een cultureel compromis in de vorm 

van een nationale gemeenschap wordt bepaald wie er wel en niet bij hoort. Zo worden 

de grenzen van de groep versterkt. Het principe van de natiestaat impliceert daarmee 

uitsluiting langs nationale lijnen. De mate van exclusiveness neemt dus toe naar mate het 

gevoel bedreigd wordt een homogene nationale groep te vormen. 

Het verval van de natiestaat zal dan niet al te letterlijk genomen worden door velen, de 

kenmerken ervan zijn zeer zeker te merken. Een toenemende postnationale wereld door 

migratie, internationale handel en de media is om ons heen vorm aan het krijgen (Inda 

& Rosaldo 2002). Het blijft echter een feit dat mensen denken, doen en leven binnen en 

met de grenzen van de natiestaat. Het is een sociale categorie die zo vanzelfsprekend 

is geworden dat men het niet eens meer ziet als een verzonnen, verbeelde constructie. 

Er is zeker sprake van processen die de wereld kleiner en meer homogeen maken, zoals 

een toenemende wereldwijde economische afhankelijkheid, toenemende uniforme 
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consumptiepatronen en een toegenomen beweging van personen en kapitaal over de 

wereld, maar aan de andere kant blijft de natiestaat voor mensen het uitgangspunt van 

hun referentiekader (Eriksen 2002:�06). Bij het doen van antropologisch onderzoek is dit 

een belangrijk uitgangspunt. Het is namelijk een deel van de leefwereld van de groep 

die ik onderzocht heb. Het leven in een transnationale wereld is een dagelijkse realiteit. 

Immers, transnationalisme daagt dan wel het wezen van de natiestaat uit, in essentie is 

en blijft het tegelijk gebaseerd op het bestaan van diezelfde natiestaat. De invloed van 

de natiestaat is in dit opzicht dus nog wel aanwezig. In feite is het zo dat de natiestaat 

alleen zijn machtsmonopolie op zijn burgers heeft verloren. Mensen komen en gaan 

binnen de grenzen van de natiestaat en ontwikkelen daarmee ook verschillende 

banden met andere natiestaten. Er ontstaat een onderscheid tussen burgerschap en 

etnische identiteit. Waar het voorheen als een eenheid werd gezien, is het niet meer 

vanzelfsprekend dat etnische identiteit samenvalt met officieel nationaal burgerschap 

(Hedetoft & Hjort 2002:xvi). Maar zelfs burgerschap begint steeds meer transnationale 

vormen aan te nemen, door overkoepelende organisaties als de Europese Unie. Civiele 

rechten gelden steeds vaker als mensenrechten, buiten de natiestaat om (Soysal 2002:5).  

Het is dus niet meer vanzelfsprekend dat een burger een exclusieve loyaliteit toont aan 

een bepaalde natiestaat. Voor mijn onderzoeksgroep speelt er zeker een meervoudige 

loyaliteit. Door hun positie als Turkse Nederlanders zijn er banden met twee natiestaten. 

Deze banden met Nederland en Turkije zijn dan ook de focus van de volgende paragraaf. 

Hoe worden deze banden met Nederland en Turkije onderhouden, hoe wordt er tegen 

Nederland en Turkije aangekeken en op welke manier is men betrokken bij deze twee 

natiestaten?

2.2 Nederland, oh Nederland�0

“Ooh een broodje kaas! Dat mis ik. En patat, goede patat. Dat valt me echt op, overal in de wereld 

hebben ze slechte patat behalve in Nederland.” (Gülhan)

De culinaire hoogstandjes zijn niet de enige aspecten van Nederland die Turks- 

�0 Deel van de songtekst ‘Wij houden van Oranje’ van Andre Hazes (�988)
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Nederlandse hoogopgeleide jongeren in hun hart hebben gesloten. Door het opgroeien, 

leven en studeren in Nederland is er een band ontwikkeld die zeer belangrijk is. In 

sommige gevallen betreft hier ook al de derde generatie migranten, jongeren waarvan 

hun opa en oma naar Nederland zijn gekomen, veelal in de jaren zestig van de vorige 

eeuw. Een lange tijd werd door de overheid verondersteld dat de integratie met de tijd 

vanzelf zou gaan. Ondertussen is de tweede generatie al opgegroeid en het blijkt dat 

de tweede generatie inderdaad steeds meer hun ouders en grootouders inhalen op 

het gebied van onderwijs en werk (Entzinger 2002). Er wordt zelfs gesproken over een 

onverklaarbare toename van talent in vergelijking met hun ouders (Jungbluth 2007). 

Door deze vooruitgang is de huidige generatie ook steeds meer en meer geïntegreerd in 

de Nederlandse samenleving dan hun ouders en grootouders. De band met Nederland 

is voor mijn onderzoeksgroep sterker in vergelijking met hun ouders. Er is een besef 

van de voordelen die Nederland hun biedt, en daar wordt dan ook gretig gebruik van 

gemaakt. Turks-Nederlandse hoogopgeleiden waarderen het dat Nederland een land is 

waar de vrijheid heerst om je te kunnen ontwikkelen, om je potenties te ontdekken, 

om te zijn wie je bent. Het onderwijs in Nederland wordt hoog gewaardeerd. Mede 

omdat het gezien wordt als een mogelijkheid tot het creëren van een brede en open 

denkwijze onder de Nederlandse bevolking. Ook op het gebied van diversiteit wordt 

Nederland gewaardeerd; de multiculturele samenleving is een verrijking volgens mijn 

respondenten. Door met meerdere culturen in aanraking te komen ontstaat een bredere 

en tolerante levenshouding, maar ook wordt de culturele variatie gezien als levendig en 

onderhoudend.

Hoogopgeleide Turkse Nederlanders zien zichzelf zeker als Nederlands burger en een 

deel van de Nederlandse samenleving. Dat betekent echter niet dat ze zichzelf zien als 

een Nederlander:

“ Ik zie mijzelf niet als een Nederlander maar dat heeft ook te maken omdat ik niet wordt gezien 

als een Nederlander. Ik bedoel je kan hier tien autochtonen neerzetten en mij ernaast, ik weet zeker 

dat ik als een niet-Nederlander wordt gezien, weetje. Ik ga mijzelf niet voor de gek houden, ik ga niet 

lopen zeggen van hé ik ben ook Nederlander als ik niet zo wordt gezien door beleidsmakers, door 

andere mensen, andere burgers. Ik ben het gewoon niet, maar dat neemt niet weg dat ik ook een deel 

uitmaak van deze samenleving waar ik mij voor wil inzetten.” (Serdar)
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Er is dus een verschil in de manier waarop iemand zichzelf ziet en de manier waarop 

men door anderen gezien wordt. Dit onderscheid tussen een ascribed en achieved identity 

kan voor frustraties en dilemma’s zorgen (Ghorashi 2002). Het kan immers zo zijn dat 

mensen jou niet zo zien zoals jij wilt dat ze je zien. Ook kan het gevoel van toebehoren 

tot een groep niet overeenkomen met de manier waarop iemand behandeld wordt 

door die groep. De toegeschreven identiteit speelt daarom een belangrijke rol bij de 

positie die iemand inneemt in de samenleving. Het vergt een behoorlijke mate van 

zelfverzekerdheid om tegen de toegeschreven identiteit in te gaan (Verkuyten 2006). 

In bovenstaand geval keert Serdar zich niet af van de Nederlandse samenleving maar 

accepteert hij zijn positie en maakt het een onderdeel van zijn identiteit. Dit teken van 

positiviteit en flexibiliteit is kenmerkend voor de jongeren die ik gesproken heb. Jammer 

genoeg is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. 

Het moge duidelijk zijn dat mijn onderzoeksgroep Nederland bejubeld om de 

mogelijkheden tot ontwikkeling en vrijheid, als het aankomt op een gevoel van 

waardering ontbreekt het jammerlijk aan binding met Nederland. Zoals antropologe 

Halleh Ghorashi pijnlijk duidelijk maakt in haar boek “Ways to survive, battles to 

win” (2003) bestaat er in Nederland een notie van exclusiviteit als het gaat om het 

Nederlanderschap. Er heerst een zeer exclusief beeld over wat en wie een Nederlander 

is en inhoudt. Migranten worden gezien als ‘de Ander’ met uitsluiting en gevoelens 

van teleurstelling en de creatie van een hernieuwd verlangen naar een thuis als 

gevolg. Ghorashi noemt dit een proces of othering waarbij diegene die niet in het blanke, 

christelijke beeld passen altijd als anders bestempeld worden. Hoe lang iemand hier 

ook al is, hoe zeer iemand geïntegreerd is, altijd zal men de nadruk leggen op het 

anders zijn. Volgens Ghorashi valt dit proces of othering terug te herleiden naar de tijd 

van de verzuiling, waarin tolerantie voor andere groepen hoog in het vaandel stond. 

Men leefde echter niet met elkaar maar langs elkaar heen. Juist deze tolerantie zorgt 

voor een onverschilligheid en de versterking van grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’. De 

exclusieve, thick nationale Nederlandse identiteit laat geen ruimte voor buitenstaanders 

doordat het gebaseerd is op een notie van blankheid en christendom, waarmee het 

nadruk legt op onderscheid in plaats van respect voor verschil. Culturen worden 

gezien als onverenigbaar. Ze zijn vaststaand en zo verschillend dat toenadering haast 
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onmogelijk is.  Ook laat Ghorashi zien dat in Nederland altijd het idee is blijven heersen 

dat migratie een tijdelijk fenomeen is en dat migranten ook met die houding worden 

behandeld. Ze zullen altijd te gast blijven en nooit opgenomen worden in het idee van 

Nederlanderschap. Er is een impliciet idee van terugkeer, zelfs als iemand volledig 

geïntegreerd is in de samenleving. Ook hoogopgeleide Turkse Nederlanders hebben te 

maken met dit gevoel. Omdat ze wel een band opgebouwd hebben met Nederland is het 

echter soms lastig om te gaan met een dergelijke tegenstrijdigheid. Op de vraag of ze in 

Turkije gelukkiger is dan in Nederland antwoord Ayse dan ook:

“Hoe zou jij je voelen als je bij een vriendin thuis bent? Ja, dan voel je je ook te gast hè. En dan na 

een tijdje heb je het een beetje genoeg. Dan wil je naar je eigen, iets wat van jou is. Dat had ik ook 

in Nederland. Daarom dat ik…maar ik HOU van Nederland! Want ik ben daar geboren en dat is 

eigenlijk mijn land ook. Als ik bijvoorbeeld hier een auto zie met een geel kenteken dan ben ik zo blij! 

Ik kan het niet in woorden brengen (...) Maar als je eenmaal daar (in Nederland SW) bent, na een 

poosje denk je van ok ik ben genoeg gast geweest, nu moet ik even terug.” 

De exclusiviteit van het Nederlanderschap zorgt ervoor dat men zich er altijd van 

bewust is anders te zijn, een minderheid te vormen. Daadwerkelijke discriminatie 

heeft slechts een klein deel van mijn respondenten werkelijk meegemaakt. Vaak was 

dat in de vorm van een veel lager schooladvies dan iemand aankon, een examinator 

die herhaaldelijk het rijexamen moeilijker maakte of geweigerd worden bij een stage 

om het dragen van een hoofddoek. Ondanks het ontbreken van concrete ervaringen 

heerst bij de meerderheid van mijn informanten wel het gevoel zich meer te moeten 

bewijzen dan ‘echte Nederlanders’. Dit gevoel sluit aan de bij notie van Ghorashi (ibid.) 

dat migranten nooit toegelaten worden tot het Nederlanderschap. 

“Ook al heb je de illusie dat je Nederlander bent, dan wordt je heel snel weer terugverwezen van nee, 

nee, haal je maar niks in je hoofd, je bent gewoon Turks. ‘Ja ik ga nu even weg van mijn werk omdat 

ik naar het vrijdagsgebed ga.’ Ja dan ben je al geen Nederlander meer.” (Halil)

Halil maakt duidelijk dat er in het dagelijkse leven vele gevallen zijn waarin duidelijk 

gemaakt wordt dat Turkse Nederlanders niet tot ‘de Nederlanders’ gerekend worden. 
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Ook bij een sollicitatie of op school speelt in veel gevallen hun Turkse achtergrond toch 

een rol, of ze het nu willen of niet. Dat er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt 

komt in meerdere onderzoeken naar voren (Jungbluth 2007). Ook bestaat er de paradox 

dat jongeren het idee hebben dat hun groep gediscrimineerd wordt maar dat ze het 

zelf nog nooit meegemaakt hebben. In mijn interviews heb ik zoals gezegd wel degelijk 

verhalen over discriminatie en uitsluiting gehoord, maar diegenen die er zelf nooit 

mee te maken hebben gehad geven inderdaad ook aan het gevoel te hebben dat Turkse 

Nederlanders benadeeld worden. Blijkbaar heerst het gevoel meer moeite te moeten 

doen erg sterk en is het een onderdeel van hun groepsidentiteit. Door verhalen uit de 

omgeving en in de media wordt het gevoel van discriminatie versterkt en gaat men er 

soms van uit dat door de Turkse achtergrond er anders tegen hen aangekeken wordt. 

Uit de literatuur en mijn bevindingen blijkt dat dit deels ook in overeenstemming is 

met de werkelijkheid, maar een bij voorbaat negatieve houding bevordert eventuele 

toenadering niet. Ook kan het zorgen voor een afschuiving van de verantwoordelijkheid. 

Een teleurstelling of probleem wordt dan immers veroorzaakt door de beoordeling op 

de Turkse achtergrond en niet door individueel presteren.

In een recent onderzoek van Entzinger en Dourleijn (2008) naar de leefwereld van 

jongeren in een multi-etnische stad kwam naar voren dat Turkse en Marokkaanse 

jongeren in vergelijking met �999 de lat voor zichzelf steeds hoger leggen. Het lijkt erop 

dat er meer eisen gesteld worden aan de beheersing van de Nederlandse taal, maar dat 

ze voor zichzelf ook hogere eisen stellen. Ook komt naar voren dat hoogopgeleide Turken 

en Marokkanen hun kansen significant lager inschatten tegenover Nederlanders dan 

laagopgeleiden. Een hogere opleiding betekent dus nog niet automatisch betere kansen, 

of in ieder geval is dat de perceptie die hoogopgeleide Turken en Marokkanen zelf 

hebben. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat ondanks een toegenomen 

opleidingsniveau de gevoelsmatige culturele afstand tussen de bevolkingsgroepen 

in Nederland groter is geworden. Entzinger noemt dit de integratieparadox. Het gaat 

feitelijk beter, maar er worden hogere eisen gesteld en de toenadering tot elkaar lijkt 

hiermee niet toe te nemen. De focus van Turkse Nederlanders op de Turkse gemeenschap 

wordt hierdoor versterkt. Mijn bevindingen zijn ook dat er een sterk bewustzijn is onder 

hoogopgeleide Turkse Nederlanders dat ze tot de Turkse gemeenschap behoren en ook 
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gerekend worden door anderen. Een gevoel van collectiviteit speelt hier een rol. Het 

behoren tot de Turkse groep is een belangrijk aspect waar de Nederlandse samenleving 

ook herhaaldelijk de nadruk op legt. Een voorbeeld die mijn respondenten veel gaven 

is het krijgen van vragen over hun geloof of cultuur, dit wijst hen telkens weer op hun 

achtergrond en zorgt ervoor dat men verantwoording moet afleggen tegenover anderen 

voor wat er zich binnen die gemeenschap afspeelt. Ook de toegenomen aandacht voor 

de islam zorgt voor een toename in vragen over hun geloof. Om niet de al aanwezige 

vooroordelen te bevestigen voelt men zich verplicht de vragen te beantwoorden, ook al 

is het op een gegeven moment vermoeiend. Dit krijgen van vragen beschrijft Ghorashi 

(ibid.) ook als een onderdeel van het proces of othering. Dit proces is de uitkomst van het 

verankerde discours van in- en uitsluiting en het benadrukt telkens weer het gevoel van 

anders zijn en je te moeten verantwoorden.

“ En dan zeggen ze waarom dragen ze bij jullie een hoofddoek? Waarom is dit zo? Ik bedoel ben ik 

diegene die daar verantwoordelijk voor is? Moet ik altijd antwoord, en dan denk ik ja hé als je het 

echt wilt weten dan ga je een keer naar een moskee op bezoek en dan ga je vragen aan de imam. 

Maar ja als iemand naar mij met die vraag komt moet je dan boos worden, nee want (...) dan gaat 

die gedachtegang gaat dan alsnog door van kijk het is toch zo, zie nou wel. Maar als je antwoord 

geeft dan voel  je je eigen verplicht dat jij diegene bent die iedereen vertegenwoordigd, ja.” (Fatih)

Kenmerkend voor de tweede generatie Turkse Nederlanders is dat ze in vergelijking 

met hun ouders een grotere sociale mobiliteit kennen door een hoger opleidingsniveau. 

Bij enkele van mijn respondenten zorgde dit er voor dat iemand probleemoplossend 

opgroeit. Door de enige in het gezin te zijn die goede kennis heeft van de Nederlandse 

taal en instituties wordt iemand vaak ingezet om zaken te regelen met officiële 

instanties en bedrijven. Deze positie zorgt al vroeg voor een zelfstandigheid en een 

verantwoordelijkheid die andere kinderen op die leeftijd nog niet hebben. 

Al met al draait mijn onderzoeksgroep mee in de Nederlandse samenleving en 

waarderen ze Nederland, maar tegelijk zal altijd het gevoel blijven spelen dat ze toch 

anders zijn. Te gast, niet-Nederlands, minderwaardig. Uit mijn bevindingen blijkt dat 

sommigen dit gevoel kunnen relativeren, anderen raken erdoor gefrustreerd, en weer 

anderen zullen proberen er wat aan te doen. De jongeren die ik gesproken heb geven 
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echter ook aan dat ze zich wel zouden willen inzetten om ‘de kloof’ in de Nederlandse 

samenleving te verkleinen maar zijn moegestreden of denken dat het gewoonweg 

geen zin heeft. Je kan wel in je eentje de wereld proberen te verbeteren maar dat zal 

zo weinig effect hebben dat men er niet de moeite in wil steken. Anderen doen het wel 

maar zien van hun acties geen resultaat. En op een gegeven moment is het dan ‘trekken 

aan een dood paard’ zoals Halil het noemde:

“Ik geef bijvoorbeeld soms rondleidingen in de moskee en dan zijn ze helemaal overrompeld en 

helemaal positief. Maar weetje, ik ben ook niet naïef van ik heb een rondleiding gegeven en morgen 

is heel Nederland positief. Dus ik, tuurlijk doe ik gewoon aanzienlijk wat dingen om een positieve 

prikkel te geven maar het demotiveert als al die positieve activiteiten (...), dat dat helemaal niet in 

de media komt of dat de algehele indruk daardoor verandert. Want er gebeuren ontzettend veel 

positieve dingen.” 

Het blijft dus erg moeilijk om beeldvorming te veranderen, vooral als er in de media 

geen aandacht is voor de positieve gebeurtenissen in de samenleving. Want er zijn 

genoeg positieve aspecten te benoemen. Uit het onderzoek van Entzinger (2008) 

komt bijvoorbeeld naar voren dat Turkse en Marokkaanse jongeren qua sociaal-

economische positie steeds meer gelijk op gaan met hun Nederlandse leeftijdgenoten. 

Een enkelvoudige identificatie met Nederland zal er echter naar mijn mening niet 

zo snel ontstaan. De focus op Turkije is en blijft namelijk een groot onderdeel van de 

leefwereld van mijn onderzoeksgroep, en dat zal het ook blijven gezien de nadruk die 

ook de Nederlandse samenleving er op legt. In dit opzicht is het onlangs uitgebrachte 

rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2007) toepasselijk. 

In het rapport ‘Identificatie met Nederland’ pleit de WRR voor een ruimere notie van 

het Nederlanderschap waardoor meer mensen zich ermee kunnen identificeren. De 

noodzaak wordt erkend om processen van identificatie te stimuleren die meer ruimte 

bieden voor meervoudige identiteiten. Door identificatie te stimuleren op functionele, 

normatieve en emotionele gronden, waarbij mensen meer worden beoordeeld op wat ze 

doen, vinden en voelen dan op basis van een etnische of nationale groep, hoopt de WRR 

op een Nederland waarin er ruimte is voor culturele diversiteit en minder spanningen 

tussen bevolkingsgroepen. Hoogopgeleide Turkse Nederlanders laten zien dat deze 
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noodzaak inderdaad bestaat. Wil Nederland deze groep binnenhouden en dat ze zich 

thuis voelen, dan is er inderdaad een ruimer begrip van het Nederlanderschap nodig. 

Gebeurt dat niet, dan zal de focus nog meer verschuiven naar Turkije, zoals ik in de 

volgende paragraaf zal behandelen.

2.3 Trots op Turkije

“ Aan ons is de taak om de invloed van het Ottomaanse Rijk weer naar voren te halen in de 

geschiedschrijving.” Ik zit bij een lezing van een Turkse studentenvereniging over het Ottomaanse 

Rijk. De zaal zit vol met Turks Nederlandse studenten die allen aandachtig luisteren naar de spreker 

die benadrukt dat het Ottomaanse Rijk in de Nederlandse en Europese geschiedschrijving slechts 

een voetnoot is. Terwijl het Ottomaanse Rijk grote invloed heeft gehad op hoe de wereld er nu uit 

ziet. De studenten willen ingaan op de Armeense kwestie terwijl de spreker daar geen zin in heeft. 

Toch gebeurt het en de studenten willen weten waarom de wereld Turkije zo behandeld. Australië 

mocht toch ook excuses aanbieden aan de Aboriginals omdat ze destijds nog geen nationale eenheid 

vormden. “Tja” concludeert de spreker, “ er wordt met twee maten gemeten door Europa en het 

Westen”. (Velddagboek, 20-03-2008)

De band met Turkije is onmiskenbaar aanwezig bij hoogopgeleide Turkse Nederlanders. 

Zoals bovenstaand fragment laat zien identificeren ze zich met de historische en 

culturele erfgoed van Turkije. De interesse in de geschiedenis en politiek in Turkije is 

erg groot. Er heerste verontwaardiging in de zaal over het feit dat Turkije zo aangevallen 

werd op de Armeense kwestie. Het hechten van een dergelijke waarde aan historische 

gebeurtenissen kan duiden op een zoektocht naar een mate van zekerheid binnen een 

onzekere situatie. Ghorashi (2003) benadrukt het belang van embodied history. Identiteit 

wordt gevormd in interactie tussen verandering en continuïteit. Hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders verkeren in een onzekere positie en gaan op zoek naar situaties waarin 

ze zichzelf kunnen zijn en weten dat ze er bij horen. De focus op Turkije en zijn 

geschiedenis biedt een houvast.

De verdieping in hun Turkse roots heeft ook te maken met het feit dat de samenleving 

en de omgeving regelmatig naar de Turkse achtergrond refereert. Vooral voor jongeren 

is een positieve benadering van belang, gezien het feit dat een negatieve houding kan 
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leiden tot een terugtrekking in de eigen groep (Verkuyten 2006).

Mijn onderzoeksgroep groeit op met één been in de Nederlandse en de ander in 

de Turkse cultuur. De Turkse gemeenschap in Nederland is in vergelijking met 

de Marokkaanse gemeenschap hechter en verenigt zich meer op basis van hun 

achtergrond (Entzinger 2008, Nabben et al 2006).De Turkse gemeenschap lijkt door 

deze gemeenschapsvorming verder van de Nederlandse samenleving af te staan dan de 

Marokkaanse. Mijn respondenten vertelden dat hierdoor ook de Turkse gemeenschap 

minder in het nieuws komt dan de Marokkaanse gemeenschap en dat door de hechte 

gemeenschap de Turkse cultuur hooggehouden wordt. 

“De Turken zijn bijvoorbeeld heel participerend. Vrijwilligersorganisaties, je hebt er echt tal van. 

En Marokkanen die gaan toch meer richting dat assimileren gedoe. Vergeten de Marokkaanse taal, 

Marokkaanse cultuur wordt minder van belang voor ze.  En allerlei dat soort dingen. Bij Turken is 

het juist, van binnenuit integreren ze.” (Serdar)

Deze verschillen tussen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap laten zien dat er 

binnen de multiculturele samenleving de minderheidsgroepen niet als eender gezien 

moeten worden maar dat er verschillende vormen van identificatie en participatie 

zijn. Serdar gaf ook aan de het aansluiten bij een Turkse vereniging een manier is om 

de Turkse identiteit te benadrukken, omdat tegenwoordig in Nederland men geneigd 

is iedereen als moslim te zien en op basis van het geloof deze groepen als gelijk te 

beschouwen. Serdar is tevens de voorzitter van een Turkse studentenvereniging, waar 

er in Nederland veel van bestaan. Volgens hem belemmeren deze gesegmenteerde 

studentenverenigingen de participatie niet maar zorgt het er juist voor dat een groep 

studenten bereikt kan worden die zich anders nergens bij aansluit. De desbetreffende 

studentenvereniging heeft als doel veel activiteiten met andere studentenverenigingen 

vanuit verschillende achtergronden te organiseren om mensen met elkaar in contact te 

brengen. Het verenigen op basis van een Turkse achtergrond laat dus zien dat het Turks 

zijn een belangrijk onderdeel van de identiteit is en dat Turkse Nederlanders de behoefte 

hebben dat onderdeel te benadrukken.

De Turkse cultuur wordt in de opvoeding overgebracht. Mijn respondenten gaven echter 

aan dat dit niet dwingend gebeurd en dat men vooral de dingen er uitpakt die voor hen 
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van belang zijn. Het vieren van (nationale) feestdagen, het kijken naar Turkse tv en het 

spreken van de Turkse taal zijn factoren die een transnationale band met Turkije teweeg 

brengen. Vooral de taal wordt als een waardevol bezit gezien. “Taal is een mens” zei een 

van mijn respondenten. Het wordt dan ook als belangrijk gezien om de Turkse taal te 

onderhouden. 

“ Ik heb mezelf gepusht om de Turkse taal nog beter te maken dan ik het al kende. Omdat ik thuis op 

een redelijk laag niveau Turks praatte, een soort huis tuin en keuken Turks, wat ik wou verhogen tot 

hetzelfde niveau als mijn Nederlands. Waarom? Nou omdat ik zelf Turks ben hè (...) en het is gewoon 

jammer als je niet de taal spreekt van je ouders, waar je wortels vandaan komen.” (Fatih)

Inda (2000) laat zien dat taal een belangrijke voorwaarde is om te kunnen bewegen in 

en tussen verschillende nationale zones. Als polyglot, een persoon die meerdere talen 

kent, kunnen personen met een dubbele achtergrond optimaal gebruik maken van 

de mogelijkheden die verschillende nationale ruimtes hen bieden. Het beheersen van 

meerdere talen is voorwaarde voor een transnationale band.

De transnationale band met Turkije is ook sterk omdat Turkse Nederlanders er 

regelmatig lange periodes heen gaan voor vakantie. Om familie te bezoeken maar 

vaak ook omdat de ouders er nog een tweede huis bezitten. Het verhaal van Ayse is een 

typerend voorbeeld van een transnationale positie. Ze heeft heel veel heen en weer 

gereisd tussen Turkije en Nederland omdat haar vader een goedlopend bedrijf had in 

Turkije. Hij kon het niet opgeven en ook naar Nederland komen. Zij heeft dan ook de 

basisschool en universiteit in Nederland gedaan en de middelbare school in Turkije. 

Nu werkt ze bij haar vader in het bedrijf in Istanbul. Zij is dus werkelijk opgegroeid 

in twee nationale ruimtes en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die ze 

bieden. In de toekomst wil ze haar kinderen misschien wel weer in Nederland opvoeden. 

Ayse is momenteel in Istanbul ook politiek actief voor de AK partij. De politieke en 

maatschappelijke ontwikkelingen in Turkije zijn voor veel hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders belangrijk om te volgen. De toetreding tot de EU zorgt voor heel wat 

discussie. Er heerst een idee dat het Westen Turkije aan het lijntje houdt en sommigen 

vinden dat Turkije niet eens meer moet willen toetreden. Ook de situatie rond de 

islamitische AK Partij is een heikel punt. De scheiding tussen kerk en staat zorgt ervoor 
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dat meisjes niet met een hoofddoek op naar school of de universiteit kunnen. De AK 

Partij wil dit terugdraaien maar dit zorgt voor veel weerstand bij de seculiere elite. Dit 

aspect van Turkije is voor sommige erg pijnlijk omdat je door je ‘eigen volk’ geminacht 

wordt als je een hoofddoek draagt.

“Het ergste vind ik dat je door je eigen mensen...door je eigen...door de mensen van hetzelfde geloof 

dan wordt het niet geaccepteerd. Omdat zij het net anders interpreteren dan ik. En dan heb ik zo 

van, ik vind het echt schandalig. Ik vind het ook heel erg en heel vernederend dat zoiets nog steeds 

gaande is.” (Esra)

Nadat de Turkse transnationale gemeenschap bestaansrecht heeft verworven in Europa 

en door middel van verschillende politieke en religieuze organisaties invloed heeft 

kunnen uitoefenen is het tegenwoordig zo ver ontwikkeld dat deze transnationale 

gemeenschap ook in Turkije invloed heeft op politieke ontwikkelingen (Kastoryano 

200�). De Turkse diaspora in Europa houdt zich dus bezig met de maatschappelijke en 

politieke ontwikkelingen in Turkije. Nationalisme is dan ook een belangrijk onderdeel 

van de identiteit van Turks Nederlandse jongeren. Nabben et al (2006) stellen dat voor 

Turkse jongeren de etnische identiteit essentieel is in processen van identiteitsvorming. 

Eergevoel en trots zijn op de Turkije is iets wat men van jongs af aan mee krijgt. Dit 

gevoel zorgt voor een binding met Turkije en tevens een gevoel van toebehoren aan 

een groep. Toch kan door het ontbreken van een eenduidige, essentialistische notie van 

afkomst en toebehoren de identiteitsvorming voor hoogopgeleide Turkse jongeren soms 

lastig zijn. Identiteit wordt steeds meer een zoektocht in een veranderende wereld en 

het kan daardoor ook zorgen voor onzekerheid. Gevoelens van home en belonging spelen 

een grote rol bij processen van identificatie. Voor jongeren in een transnationale positie 

is dat soms echter moeilijk om vast te stellen waar home precies is.
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2.4 Home sweet home

‘Culture equals nation equals home equals identity.’ (Hedetoft 200�: 29)

Zoals ik hierboven beschreven heb bestaat er voor hoogopgeleide Turkse Nederlanders 

een band met Nederland en Turkije tegelijk. In de huidige postmoderne wereld is dit 

een situatie die voor steeds meer mensen geldt. De plek waar je verblijft, hoeft niet 

automatisch je thuis te zijn. Hedetoft en Hjort (2002:xi) stellen dat door de opkomst van 

nationalisme mensen het idee hebben toe te behoren aan een natiestaat en hun gevoel 

van belonging aan de natiestaat te ontlenen. Ze definiëren belonging als een politiek en 

cultureel ordeningsprincipe, bestaand uit het rationele aspect van de natiestaat en het 

irrationale aspect van het natuurlijke gegeven van toebehoren aan een cultuur omdat 

het een ingebedde vorm van thuis is. Het romantische, pre-politieke concept is thick en 

existentieel. Het zorgt voor een gevoel van homeness voor diegenen die oorspronkelijk 

toebehoren aan de natiestaat. Voor buitenstaanders is het door dit natuurlijke aspect 

extra moeilijk om opgenomen te worden in de natiestaat en bijbehorende cultuur om zo 

een gevoel van belonging te ontwikkelen. Doordat deze vormen van belonging gerelateerd 

zijn aan nationalisme en het bestaan van de natiestaat kan belonging  voor minderheden 

meer een kwestie worden van longing-to-be (ibid: viii).

Een gevoel van belonging is dan ook afwezig bij de Turkse Nederlanders die ik gesproken 

heb. Ze hebben echter ook niet het gevoel toe te behoren aan Turkije, omdat ze daar ook 

niet als ‘echte’ Turk worden gezien:

“ Maar ik weet niet, het is volgens mij met al die gebeurtenissen en wat in Nederland is gebeurd 

heb ik het gevoel van, daar voel ik mij ook niet thuis 100 procent, en hier ook niet. Het is echt zoiets 

van waar voel ik mij eigenlijk thuis want hier ben je een buitenlander en daar ben je ook een 

buitenlander”. (Esra)

Er is bij deze groep een verschil in het toebehoren aan de natiestaat Turkije en de Turkse 

transnationale gemeenschap. Doordat de Turken in Europa zich ontwikkeld hebben als 

een transnationale gemeenschap en de Turkse cultuur hooggehouden hebben worden 

ze wel gezien als Turks maar verschillen ze wezenlijk van de Turken in Turkije doordat 
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ze ook beïnvloedt worden door en betrokken zijn bij de West-Europese natiestaten 

waarin ze verblijven (Kastoryano 200�). Het rationele aspect van belonging ontbreekt 

dus bij mijn onderzoeksgroep en het irrationele aspect heeft de overhand. Doordat ze 

buitengesloten worden van het lidmaatschap van de natiestaat ontstaat er geen notie 

van eigendom. De binding met de natiestaat, zowel Nederland als Turkije, als home 

is zwak. Home wordt vaak geassocieerd met de grenzen van de natiestaat. Hedetoft 

(200�:38) maakt een onderscheid tussen house en home. House is het fysieke middelpunt 

van belonging terwijl home een politieke en culturele verbeelding van nationale 

soevereiniteit en identiteit is. Voor Turkse Nederlanders is hun house in Nederland en 

soms ook in Turkije, terwijl ze nergens helemaal home zijn.

Deze homelessness van Turkse Nederlanders zorgt ervoor dat men op zoek gaat naar 

nieuwe noties van toebehoren. Deze noties zijn een kenmerk van de postnationale 

wereld. Door de transnationale Turkse gemeenschappen ontstaat er een gevoel van 

belonging tot een gedeterritorialiseerde natie (Kastoryano 2004:89). Belonging ligt dus in 

de transnationale positie. Ook Christou (2006b) laat zien dat de Grieks-Amerikaanse 

terugkeerders een transhybride identiteit ontwikkelen doordat de migrant een 

tussenpositie inneemt tussen constructies van home en host. Juist door deze positie van 

inbetweenness kunnen ze nieuwe betekenissen geven aan de sociale constructie van 

identiteit in relatie tot plaats. 

In een tijd van een afgenomen essentialistische notie van toebehoren en afkomst en 

een toegenomen mobiliteit is de vraag wie iemand is en waar iemand toe behoort steeds 

belangrijker geworden. Deze ontwikkeling zorgt voor nieuwe vormen van identificatie 

en dit gebeurt steeds vaker op een hybride, fluïde en flexibele manier waarin mensen 

steeds meer zelf de keuze hebben. Turkse Nederlanders worden door omstandigheden 

gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van identiteit. Identiteit wordt 

gezien als een relationeel en flexibel gegeven (Ghorashi 2003). Het is geen vaststaande 

entiteit maar het is veranderlijk. Identiteit wordt dan ook opgedeeld in verschillende 

categorieën, zoals een sociale, persoonlijke of etnische identiteit. Het belang van een 

bepaalde identiteit ligt er vaak in of het significant gemaakt wordt, door onder andere 

etnische groepen (Eriksen 2002). Het is in het huidige tijdperk van belang dat we 

identiteit niet meer als iets vaststaand zien maar oog krijgen voor de verschillende 
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identiteitsvormen die zich in een mens bevinden. We moeten af van het idee van singular 

identity (Sen 2006) en gaan inzien dat identiteit eigenlijk identificatie inhoudt. Dat het 

dus een proces is, en dat het open staat voor veranderingen. Baumann (�999) pleit er 

dan ook voor om identiteit te zien als identificatie om tot een wereld te komen die open 

staat voor ruimere noties van etniciteit, nationalisme en religie. In een wereld waarin 

op een processuele manier omgegaan wordt met identificatie kan er blijk worden 

gegeven aan de positie waarin hoogopgeleide Turkse Nederlanders zich bevinden. De 

dubbele, hybride plek die zij innemen in de wereld kan op die manier erkend worden en 

ontstaat er de mogelijkheid voor Turkse Nederlanders om een home te creëren binnen de 

postmoderne situatie waarin ze zich bevinden.

Concluderend

In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat leven in een transnationale positie het gevolg is 

van processen van mondialisering en migratie. Hoogopgeleide Turkse Nederlanders 

onderhouden hierdoor met twee natiestaten bindingen maar zijn tegelijk nergens 

helemaal thuis. Voor deze groep liggen gevoelens van home en belonging nog het meest 

in de transnationale positie tussen Nederland en Turkije. Ze zijn zich er van bewust een 

plek niet tussen twee culturen en natiestaten in te nemen maar in twee culturen (Sauter 

2003). Dit biedt veel mogelijkheden die andere mensen niet hebben. Deze positie zorgt 

ook voor meervoudige identificaties op een hybride manier waardoor ook duidelijk 

wordt dat identiteit niet gezien moet worden als een vaststaande entiteit.

De vraag die nu naar voren komt is hoe hoogopgeleide Turkse Nederlanders hiermee 

omgaan, en hoe ze henzelf in de wereld zien. In het volgende hoofdstuk zal ik dan ook 

ingaan op de positionering en identificatie van hoogopgeleide Turkse Nederlanders op 

een natiestaatoverstijgende manier.
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Hoofdstuk 3 ~ Positionering als entrepreneur

All identity is identification, all identifications are dialogical and all struggles for a common dream 

are practical” (Baumann �999:��0)

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat hoogopgeleide Turkse Nederlanders 

zich in een dubbele positie bevinden en een hybride identiteit ontwikkelen. In dit 

hoofdstuk wil ik ingaan op de keuze die mensen hebben als het aankomt op het 

inzetten van hun positie en de manier waarop ze hun dubbele positie gebruiken. Ook 

wordt duidelijk waarom uiteindelijk voor Turkije gekozen wordt om hun dubbele positie 

in te zetten.

3.�  Best of both worlds

Het is een mooie lentedag en ik loop met Emine in Amsterdam richting het station. We komen langs 

een vestiging van de Döner Company. “Kijk” zegt ze, “dat slaat nou goed aan hier hè. Zoiets zouden 

ze in Istanbul nu ook moeten opzetten. Dat zou daar echt goed lopen en dan hebben ze daar ook een 

keer echt goede broodjes kebab.” Ik bevestig dat de broodjes kebab in Nederland inderdaad lekkerder 

zijn dan die in Istanbul maar ja, ze zijn daar nu eenmaal gewend om hun broodjes zo te eten en of 

eetgewoontes zo makkelijk te veranderen te zijn? “Tja” zegt Emine nadenkend, “maar weet je wat 

ook echt een gat in de markt zou zijn? Van die broodjeszaken zoals we die hier op het station hebben. 

Gewoon met lekkere broodjes zalm en brie enzo, dat zou echt geweldig zijn in Istanbul! Dat mis ik 

altijd zo als ik daar ben!” We lopen fantaserend over mogelijkheden het station in. Ik merk dat ik 

wordt aangestoken door de creativiteit en zelf ook begin na te denken over mogelijke broodjeszaken, 

friettenten en haringkarren in Istanbul. (Velddagboek, 2�-05-2008)

Het werkt echt aanstekelijk. Wat mij het meest opgevallen is in de tijd die ik 

doorgebracht heb met hoogopgeleide Turkse Nederlanders die overwegen om naar 

Turkije te (re)migreren en in de gesprekken die ik met ze had is de ambitie en creativiteit 

die ze tentoonstellen. Ze vertelden me over de meest uiteenlopende ideeën die ze hebben 

om iets op te zetten in Turkije. In de meeste gevallen betrof het producten of diensten 

uit Nederland die ze daar misten en waarvan ze dachten dat het zeker zou aanslaan. 
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Deze houding laat zien dat deze groep hun positie op een positieve en creatieve manier 

gebruikt. Ze laten een mate van agency zien. In de sociale wetenschapsfilosofie is er 

sprake van een debat over de rol van agency en structure wanneer het gaat om menselijk 

handelen. Agency wil zeggen dat mensen sociale actoren zijn en dat ze vrije keuzes 

hebben om te bepalen wat ze doen en willen doen. Daartegenover staat het idee 

van structure dat stelt dat mensen beïnvloedt worden door sociale structuren, zoals 

instituties en normen, en dus niet volledig vrij zijn om hun leven in te vullen zoals ze 

willen. Anthony Giddens (�98�) probeert deze strijd op te lossen door middel van zijn 

structuratie theorie waarin hij structure en agency combineert om zo een middenweg te 

vinden. Hij stelt dat alle menselijke actie gestructureerd is binnen een context van een 

set van normen en wetten. Menselijke actie is dus gebonden aan bepaalde structuren. 

Mensen hebben echter ook de mogelijkheid om deze structuren te veranderen. De mens 

is niet gedetermineerd maar heeft binnen bepaalde regels keuzevrijheid (Parker 2000). 

Hoogopgeleide Turkse Nederlanders zijn een uitstekend voorbeeld van mensen die 

binnen bepaalde structuren hun eigen keuzes maken en daarmee ook weer sociale 

structuren veranderen. Ze bevinden zich in een dubbele, hybride positie. Het is geen 

eigen keus geweest om op te groeien in twee culturen maar ze benaderen het op een 

positieve manier en halen het beste eruit wat erin zit. Zo vertelt Emine hoe ze haar 

positie ervaart. Haar droom is om in de kunstbranche iets tussen Nederland en Turkije 

te doen:

“Het was altijd frustrerend in de puberteit maar nu zie ik echt alleen maar positieve dingen, ik 

zie echt op allerlei vlakken, ja alleen maar positieve dingen. (…) Als ik kijk in culturele vormen 

ofzo, maar ook in de kunstbranche, het is gewoon heel veel voordelen. Je bent gewoon veel breder 

georiënteerd. Je kijkt echt vanuit twee..uhm...windows, twee ramen naar de wereld. Dus twee hele 

tegenstrijdige culturen ook. Dat is wel...daar ben ik wel blij mee.” 

Door dus gebruik te maken van de nieuwe, gemixte etnische categorie waar ze zich 

in bevindt, kan ze ook weer de wereld om haar heen veranderen door zich tussen 

Nederland en Turkije op te stellen. Op die manier creëert ze dan ook nieuwe sociale 

categorieën en structuren. Eriksen (2002: 62-65) maakt in dit opzicht een onderscheid 

tussen entrepreneurs en anomalieën. Anomalieën zijn die mensen in de samenleving die 
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niet passen binnen de strikte etnische classificaties. Een typisch voorbeeld hiervan 

zijn tweede generatie migranten jongeren die door zichzelf en anderen gezien worden 

als toebehorend aan dezelfde etnische groep als hun ouders of grootouders, terwijl ze 

zichzelf ook zien als aangepast aan de ‘meerderheidscultuur’. Hier zien we dus ook de 

tegenstelling tussen een toegeschreven en toegeëigende identiteit. Tweede generatie 

migranten jongeren hebben vaak hebben een dubbele nationaliteit en spreken meerdere 

talen hierdoor passen ze niet in een vast etnisch stramien. Anomalieën zijn een creatie 

van de samenleving doordat ze ingedeeld worden in al bestaande etnische categorieën. 

Ze zijn als het ware gedwongen. Volgens Eriksen kan dit zorgen voor verwarring 

en conflicterende loyaliteiten. Een gevolg van deze positie kan aan de ene kant een 

assimilatie tot de meerderheidsgroepering zijn of aan de andere kant etnische inlijving. 

Etnische inlijving is mogelijk door zichzelf als aparte etnische categorie te classificeren 

of trouw te blijven aan de categorie van de ouders of grootouders. De eerste optie heeft 

daarbij wel de voorwaarde dat de meerderheidsgroepering een assimilatie toelaat. Wat 

niet altijd het geval is.

Aan de andere kant onderscheidt Eriksen binnen deze anomalieën ook entrepreneurs. Dit 

zijn mensen die op een optimale manier gebruik maken van hun ‘betwixt en between’ 

positie. ‘For just as it can be shown that individuals who fall between acknowledged categories 

are defined ‘by the system’ as anomalous, sometimes morally suspected outsiders, they may also 

exploit this ambiguity to their own advantage.’ (Eriksen, 2002:65) Door deze ‘actor-centered’ 

visie erkent Eriksen de mate van agency die bijvoorbeeld tweede generatie migranten 

jongeren bezitten om de dubbele positie voor hun eigen voordeel te gebruiken.

De actieve houding die Eriksen beschrijft herken ik onder mijn onderzoeksgroep. 

Hoogopgeleide Turkse Nederlanders weten de ambiguïteit in te zetten voor hun eigen 

gewin. Het blijft nu een vraag of het hebben van een keuze in hoe je omgaat met 

een positie als anomalie voor iedereen weggelegd is. In het geval van hoogopgeleide 

Turkse Nederlanders die hun geluk in Turkije zoeken speelt het hebben van een goede 

opleiding zeker een rol. Door een goed netwerk en het juiste sociale kapitaal hebben 

zij de mogelijkheid om hun entrepreneurschap in de praktijk te brengen en hun voordeel 

te halen uit hun dubbele positie. Vaak is het zo dat mensen met een lagere opleiding 

minder sociaal kapitaal en minder middelen hebben, zij zullen dan ook minder snel de 
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kansen krijgen om een succesvolle entrepreneur te worden tussen Nederland en Turkije. 

Entrepreneurschap lijkt gebonden aan bepaalde factoren. Een goede opleiding is er een, het 

bezitten van een creatieve geest en ambitie een ander. 

Dat hoogopgeleide Turkse Nederlanders een ambitie bezitten en creatief om kunnen 

gaan met hun dubbele positie is mij tijdens mijn veldwerk wel duidelijk geworden. 

Bijna elke persoon die ik sprak had wel ideeën om in Turkije iets te beginnen. En 

allemaal waren ze positief over hun dubbele positie. Mijn informanten hebben besloten 

om het beste er van te maken en optimaal gebruik te maken van de voordelen die ze 

hebben door de kennis van twee culturen. Een positie als entrepreneur is hen op het 

lijf geschreven. Op welke manier mijn onderzoeksgroep dat voor ogen ziet zal in de 

volgende paragraaf duidelijk worden. 

3.2  Gat in de markt

“Nadelen, die ervaar ik niet zo eerlijk gezegd. Ik vind het alleen maar mooi dat ik twee talen spreek. 

Ik zie mijzelf dan ook als een unieke waarde hè. (...) Anders dan jij, ik kijk anders tegen bepaalde 

dingen op dan jij, ik kom met andere ideeën dan jij. Dat zal alleen maar een positieve uitwerking 

hebben op een bepaalde organisatie, en uiteindelijk op de samenleving. Daarom zie ik dit wel als iets 

positiefs, dat dubbele cultuur gedoe.” (Serdar)

Een unieke waarde, dat hebben hoogopgeleide Turkse Nederlanders volgens zichzelf in 

te brengen in de samenleving en het bedrijfsleven. Ze zien hun dubbele achtergrond 

als een toevoeging en profiteren ervan door het duidelijk naar de voorgrond te brengen 

en zo zichzelf te profileren ten opzichte van anderen. Ook bedrijven beginnen deze 

unieke waarden in te zien. Er is steeds meer vraag naar hoogopgeleide jongeren met 

een dubbele achtergrond. Er zijn dan ook veel projecten opgezet om te bemiddelen 

tussen hoogopgeleide biculturele jongeren en het bedrijfsleven.�� Daarnaast is het voor 

internationale bedrijven ideaal om hoogopgeleide mensen met een Nederlandse en 

Turkse achtergrond te kunnen inzetten wanneer een Nederlands bedrijf bijvoorbeeld 

een vestiging in Turkije op wil zetten.

Naast een goede baan bij een internationaal bedrijf zien hoogopgeleide Turkse 

�� Voorbeelden hiervan zijn Forum Talent en Servicepunt HOA van het CWI
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Nederlanders ook veel mogelijkheden voor zichzelf als zelfstandig ondernemer. 

Velen hebben de droom om een eigen bedrijf te beginnen in Turkije en dan met 

name Istanbul, het zakelijke centrum van Turkije. Zo wil Fatih graag oer-Hollandse 

stroopwafels in Turkije op de markt brengen en heeft hier ook al daadwerkelijk een 

bedrijf voor opgezet. De naam van zijn bedrijf, Duble, refereert naar zijn dubbele positie 

en naar zijn ambitie om een brug te vormen tussen het Oosten en het Westen. Esra, een 

andere informant, studeert optometrie en vindt dat de manier van oogmeting in Turkije 

te omslachtig is. Iemand moet eerst naar het ziekenhuis om zijn ogen te laten meten 

en kan dan pas een bril uitzoeken. Het Nederlandse systeem van opticiens wil zij dan 

ook graag in Turkije ten uitvoer brengen. Op de vraag of zij dat wil doen om de Turkse 

samenleving te helpen antwoord ze echter:

“Nee niet zozeer. Ik dacht meer van als ik het verbeter dan kom ik ver! ”

Hoogopgeleide Turkse Nederlanders zien voor zichzelf dus een gat in de markt. Ze 

kunnen hun kwaliteiten en unieke eigenschappen gebruiken om vooruit te komen in 

het leven en in de wereld. Aihwa Ong (�999) stelt dat in een tijdperk van mondialisering 

personen en overheden een flexibele notie van burgerschap en soevereiniteit 

ontwikkelen, als een manier om kapitaal en macht te verwerven. “Flexible citizenship” 

refers to the cultural logics of capitalist accumulation, travel, and displacement that induce subjects 

to respond fluidly and opportunistically to changing political-economic conditions. ‘ (1999:6)

Ik wil graag dit begrip van Ong overnemen in mijn analyse van hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders die willen migreren naar Turkije. Door het optimaliseren van hun 

positie tussen Nederland en Turkije spelen zij in op veranderende politiek-economische 

situaties en laten daarmee een mate van flexibel burgerschap zien. De veranderende 

economische situatie in Turkije is namelijk van groot belang als het gaat om de 

mogelijkheden van het flexibele burgerschap. De markt is er in opkomst en staat open 

voor invloeden vanuit Europa. Door deze situatie is er ruimte voor hoogopgeleide 

Turkse Nederlanders en door gebruik te maken van hun flexibiliteit, mobiliteit en 

hybriditeit kunnen ze binnen de regimes van deze twee natiestaten hun sociale status 

en kapitaal verwerven. Ong (ibid.) benadrukt dan ook dat flexibel burgerschap vooral 

van toepassing is op diegenen die binnen de mondiale markt profiteren van het bestel 
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van verschillende natiestaten, en daarmee de regimes van natiestaten soms ook te slim 

af weten te zijn. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van arbeid naar plaatsen waar 

het belastingtechnisch voordeliger is, maar ook het verplaatsen van familie naar de 

plekken met het beste onderwijs valt onder het flexibel burgerschap. In mijn interviews 

heb ik aan mijn respondenten ook gevraagd wat ze zouden doen als ze een gezin zouden 

krijgen. Zouden ze dan in Turkije blijven of weer terug naar Nederland gaan? De meeste 

respondenten gaven aan dat ze dan waarschijnlijk weer terug naar Nederland zouden 

gaan omdat de kwaliteit van het onderwijs daar toch beter is.

Hoogopgeleide Turkse Nederlanders maken dus gebruik van hun eigen unieke waarde 

op een flexibele en mobiele manier, positioneren zich als entrepreneur maar het doel is 

wel om er voornamelijk zelf beter van te worden en een goede toekomst op te bouwen. 

3.3 Liever Turkije

“You don’t have to put up with this shit”. (Halil)

Als hoogopgeleide Turkse Nederlanders hun flexibele burgerschap gebruiken om er 

zelf beter van te worden, waarom kiezen ze er dan voor om dat in Turkije te doen in 

plaats van in Nederland?  Immers, het voordeel halen uit een hybride positie zou in 

principe ook in de Nederlandse samenleving kunnen. Het blijkt echter dat het gevoel 

dat Nederland niet open staat voor diversiteit een grote rol speelt. Het uitsluitende 

Nederlandse discours belemmert hen om te zijn wie ze werkelijk willen zijn. Het is 

bijvoorbeeld moeilijk om je volledig in te zetten wanneer er het idee heerst nooit 

helemaal ingesloten te worden en wanneer je  jezelf meer moet bewijzen dan anderen.

Uit mijn bevindingen blijk dat mensen door hun flexibele burgerschap wel kunnen 

kiezen uit de nationale regimes waaruit men sociaal economische voordelen wil halen, 

maar speelt er ook nog een gevoel van waardering een rol. Mijn respondenten gaven aan 

dat de waardering in Turkije voor hun inzet en aanwezigheid groter is dan in Nederland. 

Door het uitsluitende discours ontstaat er dus een gevoel van gebrek aan acceptatie. 

Het ontbreken van acceptatie zorgt daarmee voor een zoektocht naar waardering onder 

hoogopgeleide Turkse Nederlanders.
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“Het is ja...zo’n toegevoegde waarde voor Turkije zeg maar. Dat je een stuk waardevoller bent, feitelijk 

en gevoelsmatig. Dat is heel belangrijk. Dan dat je dat hier bent. Ik voel me hier niet echt waardevol, 

in de ogen van de samenleving of voor mijn instelling, nee”. (Halil)

De moderne maatschappij mag dan wel gekenmerkt worden door individualisme, het 

krijgen van waardering van je omgeving is voor veel mensen toch nog erg belangrijk. 

Verkuyten (2006) wijst er dan ook op dat het hebben van een hybride identiteit zowel 

individuele als sociale condities vereisen. Het kan psychologisch en publiekelijk 

moeilijk zijn om beide identiteiten in  overeenstemming te laten zijn als een van 

die identiteiten als niet wenselijk wordt afgedaan door de samenleving. Vooral voor 

jongeren is het ergens toebehoren dan essentieel en is het nog meer van belang dat 

ze positief gewaardeerd worden. Zoals Aihwa Ong (�999) duidelijk maakt zijn de 

regimes van de natiestaten mede bepalend voor de mate waarin personen hun flexibel 

burgerschap optimaal tot uitvoer kunnen brengen. Natiestaten passen bijvoorbeeld 

immigratiewetten aan om kansarme immigranten buiten te houden en juist de 

succesvolle aan te trekken. In haar beschrijving van kosmopolitische Hong Kongers 

wordt duidelijk dat het een deel van hun bestaan is om met al die verschillende 

immigratiewetten om te gaan en het tot hun eigen voordeel om te vormen. In het geval 

van hoogopgeleide Turkse Nederlanders gaat het echter niet alleen om wetten en regels 

maar ook om het discours dat binnen de Nederlandse natiestaat speelt ten aanzien van 

minderheden en ‘de Ander’. Het eerder besproken rapport van de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid (2007) laat zien er in Nederland op officieel niveau wel 

getracht minderheden in te sluiten door te pleiten voor meer ruimte voor identificatie 

op grond van meervoudige identiteiten. Aan de andere kant is het onofficiële discours zo 

verankerd dat veel Nederlandse burgers zich er niet eens bewust zijn van de uitsluiting 

die zich op dagelijks niveau afspeelt (Ghorashi 2003). Mijn respondenten gaven aan dat 

de gevoelsmatige uitsluiting regelmatig aanwezig is, en dat kan zorgen voor gevoelens 

van frustratie. Blijkbaar heeft de invloed van de staat dus zijn grenzen en speelt het 

onbewuste gevoel van geaccepteerd worden een grote rol voor hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders.

In essentie is het dus zo dat hoogopgeleide Turkse Nederlanders hun kansen zien 
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om hun positie op een winstgevende manier te gebruiken door middel van flexibel 

burgerschap, en in Nederland krijgen ze de mogelijkheid er niet voor. Mede door het 

uitsluitende discours over ‘de Nederlandse identiteit’ dat ik in het vorige hoofdstuk 

besproken heb en daardoor ontbrekende gevoel van waardering. De keuze is dan 

al snel gemaakt. Turkije it is. Naast een een hogere waardering in Turkije speelt het 

hebben van een verantwoordelijkheidsgevoel ook een rol en dat heeft te maken met de 

transnationale band die men al van jongs af aan met Turkije opbouwt.

“ Ik voel me meer verantwoordelijk voor de Turkse economie en de samenleving op het moment dan 

de Nederlandse. Daar bekommer ik me meer om, want ik merk gewoon dat Turkije gewoon meer 

behoefte heeft aan ons dan Nederland zeg maar.” (Emine)

In dit opzicht speelt er dus wel iets meer dan Ong’s capital accumulation als het aankomt 

op het gebruiken van je flexibele burgerschap. De emotionele band met Turkije zorgt 

voor een gevoel van verantwoordelijkheid voor meerdere natiestaten. En op dit moment 

heeft Turkije meer ‘hulp’ nodig dan Nederland. Deze hulp wordt in Turkije dan ook 

gewaardeerd. Doordat er steeds meer hoogopgeleiden naar Turkije komen wordt er 

anders tegen Turken in Europa aangekeken. 

“Vroeger was het altijd oh daar heb je de Turken uit Nederland weer met hun dikke bmw’s maar 

tegenwoordig omdat er gaan zoveel hoogopgeleide Nederlandse Turksen zeg maar naar Turkije en ik 

merk (...) ja dat we daar best wel veel aan toevoegen, dat mensen ons daarom meer gaan waarderen”  

(Emine)

De hybride burgers met dubbele culturele achtergronden zoeken hun geluk ergens 

anders. En dit zijn juist de burgers die erg succesvol kunnen zijn en veel kunnen 

betekenen voor de Nederlandse staat en samenleving. Nu is het niet zo dat er een 

massale uitloop plaats vindt. Maar diegenen die genoeg economisch en sociaal kapitaal 

hebben, ambitieus en creatief zijn, kunnen optimaal profiteren van de mogelijkheden 

die ze hebben. En veel van die mogelijkheden liggen op dit moment buiten Nederland. 

Turkije is in opkomst en zit te springen om hoogopgeleide Westerse mensen die 

meerdere talen spreken. Bedrijven en de overheid staan open voor mensen uit het 
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buitenland en ze zien graag dat men Turkije komt helpen opbouwen. Want er is 

blijkbaar nog genoeg te doen:

“Ik ben iemand die altijd dingen graag wil ontwikkelen maar ik zeg altijd net als een beter milieu 

dat begint bij jezelf, net als dat gezegde, dat wil ik bijbrengen. Niet dat ik dan alles weet ofzo maar 

planning en coördinatie, dat zijn dingen die zij van mij kunnen leren. (…) Dat doe ik al goed, maar 

ik kan de wereld niet redden, ik kan Turkije niet redden of wat dan ook. Het gaat door en het gaat de 

goede kant uit maar ik had verwacht dat we al veel verder waren.” (Gülhan)

Het ontwikkelen en opbouwen van Turkije geeft dus een gevoel van waardering. De 

unieke toegevoegde waarde die men in Turkije voor de samenleving kan zijn is heel wat 

meer bevredigend dan het gevoel dat de positie in de Nederlandse samenleving oplevert. 

Turkije wordt gezien door hoogopgeleide Turkse Nederlanders als een land met veel 

potentie. Ook denken ze dat de Nederlandse manier van werken Turkije goed zal doen. 

Het is efficiënter en wordt minder geleidt door emoties. Dat er gedacht wordt dat Turkije 

baat heeft bij Nederlandse normen en waarden is een teken van hun hybride identiteit, 

het mengen van verschillende werelden is hiervan een kenmerk. Als echter gekozen 

moet worden tussen een positie als ‘redder in nood’, waar men zelf ook nog eens beter 

van wordt en een positie aan de zijlijn als ‘minderheid’, dan is de keuze niet erg lastig.

Concluderend

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat mensen een mate van agency bezitten 

waardoor ze binnen bepaalde structuren hun positie kunnen bepalen. Hoogopgeleide 

Turkse Nederlanders maken gebruik van flexibel burgerschap, al zou ik graag de 

toevoeging opportunistisch ervoor zetten. Door gebruik te maken van de mogelijkheden 

van verschillende natiestaten kan het voordeel voor de verbetering van de eigen sociale 

en economische positie gebruikt worden. Met het gebruik van opportunistisch flexibel 

burgerschap nemen ze daarmee een positie tussen Turkije en Nederland in, met als 

standplaats Turkije. 

Door opportunistisch flexibel burgerschap nemen ze een positie tussen Turkije en 

Nederland in, met als standplaats Turkije. 
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Door zichzelf als entrepreneur neer te zetten maken ze op een creatieve en ambitieuze 

manier gebruik van hun positie. Het gevolg is dat hun inzet in Turkije een groter gevoel 

van waardering oplevert dan in Nederland.

Tot nu toe heb ik het (re)migratie proces vooral vanaf een macro niveau belicht, in het 

volgende hoofdstuk wil ik dan ook de micro kant van het proces bekijken. Dus ik ga 

kijken naar de directe oorzaken, doelen en gevolgen van het feitelijke (re)migratieproces 

om zo een duidelijker beeld te krijgen van de redenen die hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders hebben om Nederland voor Turkije in te ruilen.
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Hoofdstuk 4  ~ (Re)migratie van innovatie 

In �97� deed de socioloog Cerase onderzoek naar de remigratiemotieven van Italiaanse 

arbeiders die in de Verenigde Staten woonden. Hij onderscheidde vier vormen van 

remigratie, waaronder een terugkeer van mislukking, een terugkeer van conservatisme, 

een terugkeer van pensionering en een terugkeer van innovatie. Deze laatste vorm van 

terugkeer is goed van toepassing op de situatie van hoogopgeleide Turkse Nederlanders 

uit mijn onderzoek. Bij een terugkeer van innovatie nemen migranten nieuwe normen, 

waarden en idealen mee naar hun thuisland wanneer ze het idee krijgen nooit helemaal 

geaccepteerd te zullen worden in de nieuwe samenleving. Een migrant is echter alleen 

innovatief wanneer economische structuren en machtsrelaties beïnvloedt worden 

door zijn acties. In dit hoofdstuk zal ik dan ook kijken hoe innovatief hoogopgeleide 

Turkse Nederlanders zich opstellen en wat de directe oorzaken en gevolgen van hun 

(re)migratie zijn. 

4.� Thrillseekers

Je bent jong en je wilt wat. Kenmerkend voor jonge mensen is dat ze op zoek gaan naar 

avontuur, naar spanning, naar een manier om te ontsnappen uit de sleur van hun huis. 

Je ziet tegenwoordig steeds meer jongeren een jaar gaan backpacken, stage lopen in het 

buitenland of vrijwilligerswerk doen ergens in de outback van Afrika. Of zoals Hannerz 

(2002:220) het benoemt: ‘But sometimes home can get too much of itself.’  

Gesteund door een transnationale positie zoeken ook steeds meer hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders hun heil ergens anders, en Turkije is dan voor de hand liggend. 

Naast het entrepeneurschap en het uitsluitende Nederlandse discours zijn de redenen 

naar voren kwamen in mijn interviews waren voornamelijk het zoeken van avontuur 

en de mogelijkheden die Turkije te bieden had. Het gevoel leeft dat er een heel land ligt 

dat wacht om ontdekt te worden en dat de kansen biedt om zeer succesvol te worden. Zo 

vertelt Gülhan over zijn beslissing om naar Istanbul te komen:

“Toen had ik zoiets van jeetje, ik ben afgestudeerd en het gaat allemaal goed maar straks ga ik 
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helemaal ingebeiteld raken in de maatschappij zeg maar. Dan ben ik bang om dat ik, voor dat ik het 

weet trouw ik ofzo en ik heb Turkije nog niet eens geproefd. Ik wilde echt Turkije ook meemaken. Dus 

ik heb ontslag genomen (...) en toen ben ik naar Istanbul gekomen.”

Gülhan heeft een goede baan opgegeven en alles in Nederland achter gelaten. 

Toen hij naar Istanbul kwam had hij nog geen baan. Hij ging op de bonnefooi met 

de overtuiging dat alles goed zou komen. Nadat hij zijn CV op internet had gezet, 

stroomden de telefoontjes van geïnteresseerde bedrijven dan ook binnen. Hij kon zelfs 

de verschillende bedrijven tegen elkaar uit spelen om zo een hoog bod binnen te halen. 

Zo ook Fatih. Hij koos ook voor uitdaging in plaats van zekerheid:

“Ik zou kunnen werken bij ING waar ik mijn afstudeerstage heb gedaan, ze hadden mij gebeld, we 

hebben een leuke traineeship voor jou, marketing traineeship. Een-jarige opleiding en je kan ook 

masteropleiding krijgen. Ik dacht bij me eigen, ik zeg zal ik het nu doen ja of nee. Alles is zeker, je 

hebt een mooie baan, leuk inkomen, leuke auto. Ik zeg dat kan nog altijd, ik ga voor de uitdaging. 

Toen heb ik de keuze gemaakt om hierheen te komen.”

Fatih is in Istanbul zijn eigen bedrijf begonnen en met vallen en opstaan vindt hij zijn 

weg in het hectische Turkse leven. Hij bevindt zich in een internationale vriendenkring 

en is actief bij de uitwisselingscommisie van een universiteit. Op vrijwillige basis laat 

hij studenten uit de hele wereld het echte Turkse leven zien. Fatih is uigerust met 

een extraverte persoonlijkheid en maakt snel vrienden. Dit is iets wat in een stad als 

Istanbul goed van pas komt. Hij denkt ook dat je als een gesloten, verlegen persoon 

niet ver zal komen. Een ander aspect van de beslissing om naar Turkije te komen is 

dat het leven in Nederland saai gevonden wordt. In Turkije en dan met name Istanbul 

is het leven dynamisch, spannend en opwindend. Vooral het sociale leven in Turkije is 

in vergelijking met Nederland actiever en leuker. In Turkije leeft men meer buiten, is 

familie belangrijker en gaat vriendschap boven alles. Deze mediterrane cultuur spreekt 

hoogopgeleide Turkse nederlanders erg aan, mede doordat ze natuurlijk ook opgevoed 

zijn met deze cultuur. In Istanbul kan men elke avond uit met vrienden.

Mensen zitten de hele avond waterpijp te roken en voetbal te kijken op het terras. 
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In Nederland is het individualistischer en speelt het sociale leven zich meer binnenshuis 

af.

“Eigenlijk leef je letterlijk in de samenleving en in Nederland leef je best wel vaak afgezonderd van 

iedereen in je huis. In Nederland is alles zo individualistisch geworden. Alles is gericht op mij en ik 

vind het juist leuk om te leven en gericht te zijn op ook mijn omgeving en de mensen om mij heen. 

Dat trekt mij ongelofelijk. En bijvoorbeeld als ik daar zat in Nezade met al die cafeetjes en dat je 

buiten leeft, je ontmoet ongelofelijk veel mensen, in de bus overal. Dat is gewoon echt, dat trekt mij 

heel erg.” (Emine)

Emine heeft al een periode stage gelopen in Istanbul dus ze weet waar ze het over 

heeft. Veel jongeren willen tijdens hun studie een stage lopen in Istanbul. Er zijn zelfs 

speciale stagebureaus opgericht om te bemiddelen tussen studenten en stageplekken in 

in Istanbul.�2 Door het lopen van een stage leert men voor een periode hoe het is om in 

Turkije te wonen en vaak neemt daardoor de wil toe om naar Turkije te (re)migreren.

Mehmet heeft een semester in Istanbul aan de universiteit gestudeerd. Hij vindt dat 

hij nu een veel beter beeld heeft dan dat hij alleen op vakantie zou gaan in Turkije. Hij 

heeft een realistischer beeld van het leven in Turkije, met nadelen maar toch vooral ook 

de voordelen.

“En ja het sociale leven is hier gewoon heel gebrekkig en na zes uur heb je gewoon heel weinig te 

doen, behalve de bars en disco’s, ook leuk maar goed er is gewoon weinig te doen zeg maar. En daar 

is het gewoon, kun je gewoon tot ‘s avonds laat van alles doen als je wilt. Is veel meer sociaal leven, 

buiten je werk en studie om zeg maar.” (Mehmet)

Ook Burak heeft gestudeerd in Istanbul en vergeleken met Istanbul stelt Nederland niks 

meer voor.

“ Ik wil wel iets voor Nederland betekenen, dat is het niet maar ik vind het leven hier gewoon niet 

interessant meer. Ik heb een half jaar daar gezeten en het trok me echt aan. Ik bedoel in Istanbul 

het is gewoon heftig, druk, stress, maar ik had zoiets van he ik hoor hier thuis blijkbaar, ik voel me 

gewoon gewoon thuis. En het leven, het leven is hier gewoon van acht tot zes en dan is het afgelopen. 

�2  Zie www.stageinturkije.nl 
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En dat is zonde, dat vind ik jammer. Daar leef je gewoon 24-7. Dat heb je hier niet.”

Een aspect die hier een rol speelt is de verbeelding. Zoals Appadurai (�996) duidelijk 

maakt zijn in de moderne wereld door de toenemende invloed van de media steeds meer 

mensen zich bewust van de mogelijkheden die de wereld hen biedt. De verbeelding 

van een nieuw, spannender of luxer leven verwerft een soort macht over mensen . ‘The 

imagination is now central to all forms of agency, is itself a social  fact and is the key component of 

the new global order’ (Appadurai �996:3�). Verbeelding ligt dus ten grondslag aan sociale 

actie. Ook hoogopgeleide Turkse Nederlanders fantaseren over een leven in Turkije, en 

door de toegenomen mogelijkheden in de moderne wereld kan de fantasie werkelijkheid 

worden. Het is bijvoorbeeld makkelijker geworden om een stage te lopen in Istanbul en 

te ervaren hoe een leven in Turkije zal zijn. Eenmaal afgestudeerd ligt de wereld open. 

Er zijn nog geen verplichtingen of verantwoordelijkheden. Als iemand al wel een baan, 

een huis en misschien kinderen heeft is de stap om daadwerkelijk te (re)migreren groter. 

Zonder verplichtingen is het makkelijker om naar Turkije te gaan en je geluk uit te 

proberen. Veel bedrijven trekken echter de mensen die deze onzekere situatie niet zien 

zitten over de streep. Internationale bedrijven die graag mensen in dienst willen met 

een gemengde culturele achtergrond, maar ook Nederlandse bedrijven die een vestiging 

openen in Turkije zijn op zoek naar hoogopgeleide Turkse Nederlanders die in Turkije 

willen werken. Zo is er in Istanbul een callcenter dat telemarketing voor de Nederlandse 

markt verricht. Op dat callcenter werken grotendeels Turkse Nederlanders. Het loopt 

zo goed dat onlangs een tweede vestiging in Antalya is geopend.�3 Andere Nederlandse 

callcenters zijn onlangs ook in dit gat in de markt gesprongen. Een baan vinden is dus 

niet zo moeilijk in Turkije. De mogelijkheden om zelf iets op te zetten zijn ook beter dan 

in Nederland. Er komt minder kijken bij het beginnen van je eigen winkel of bedrijf. En 

dat is dan ook wat veel van mijn informanten voor ogen hebben. De groeiende economie 

biedt vele mogelijkheden en staat open voor nieuwe invloeden. Ook Turkse bedrijven 

springen hierop in en nemen graag hoogopgeleide Turkse Europese jongeren aan, mede 

doordat de dubbele achtergrond zorgt voor een nieuwe kijk op de situatie. Maar een 

opleiding in Europa wordt ook hoger aangeschreven dan een opleiding in Turkije. 

�3  Zie www.hcn.nl 
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Welke doelen hoogopgeleide Turkse Nederlanders precies hebben met hun (re)migratie 

en wat hun verwachtingen zijn zal ik in de volgende paragraaf behandelen.

4.2  Bruggenbouwers

“Dit moet je echt gewoon, dit moet je gewoon onderstrepen! Ik ben iemand die iets tussen Nederland 

en Turkije wilde doen, die daar op dat gebied met twee landen, of het nou op economisch gebied 

of op sociaal gebied, maakt niet uit. Ik ben iemand die graag iets wilde doen met mijn identiteit. 

De Hollandse en de Turkse identiteit, dus het is niet 1-2-3 oh ik ben naar het buitenland gegaan, ik 

braindrain. Bij mij is dat niet zo.” (Gülhan)

Wanneer hoogopgeleide Turkse Nederlanders (re)migreren op zoek naar uitdaging 

en avontuur, is het meest opvallende doel dat ze bijna allemaal aangeven iets tussen 

Nederland en Turkije te willen doen. Dit laat al zien dat ze zich erg bewust zijn van 

hun transnationale positie en geeft ook aan dat ze niet willen kiezen tussen twee 

natiestaten. Een oorzaak is ook dat ze deze unieke positie willen optimaliseren en 

beseffen dat ze hiermee iets in handen hebben dat ze onderscheidt van anderen. Door 

zich bijvoorbeeld alleen op Turkije te richten zouden ze één van de velen worden. 

Mensen verdelen hun aandacht en energie over minstens twee plaatsen, welke beide 

evenveel thuis zijn. Hannerz (2002:220) spreekt in dit geval van een ‘biterritorialisatie’ of 

‘multiterritorialisatie’. 

Deze positie tussen Nederland en Turkije wordt soms ook erg letterlijk gezien. Velen 

willen graag ergens werken waar ze de mogelijkheid hebben tot heen en weer gaan 

tussen Nederland en Turkije. Het wordt erg gewaardeerd om bijvoorbeeld een paar 

maanden in Istanbul door te brengen en dan weer een tijdje in Nederland. Eén van mijn 

informanten wil graag een eigen export bedrijf oprichten. Als alles later goed gaat dan 

is zijn doel om een home-office in Nederland op te zetten. Niet alleen om vanuit daar de 

Europese markt te bewerken maar ook om een band met Nederland te behouden. Mijn 

informanten willen op een fysieke en emotionele manier een band blijven houden met 

Nederland. Door op sociaal of economisch gebied ‘iets’ te doen met Nederland vanuit 

Turkije kan deze wens verwezenlijkt worden. Het kan dan gaan om import en export, 

om een Nederlands product of dienst in de Turkse markt te zetten of om sociale en 
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culturele projecten. De mogelijkheden lijken eindeloos. Turkije wordt ook gezien als 

de verwezenlijking van een brug tussen Oost en West. De fysieke positie in de wereld 

is gelegen tussen Europa en het Midden Oosten. De samenleving in Turkije is ook erg 

gemêleerd en is een mix van verschillende Oosterse en Westerse invloeden, hoewel 

voornamelijk in de grote steden. Deze eigenschap van Turkije maakt het erg geschikt 

om als standplaats te dienen voor het bouwen van bruggen. De eventuele toetreding 

tot de EU en de opkomende markten in het Midden-Oosten zorgen ervoor dat het erg 

aanlokkelijk is om op dit moment in Turkije te investeren of een bedrijf te beginnen. 

“Nou ik zie mijzelf wel als iemand die hier, nog steeds met Nederland een bilaterale samenwerking 

doet. Tussen Turkije en Europa, tussen Turkije en het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten met 

Oezbekistan, Kazachstan, Azerbeidjan en Nederland. De emerging markets zal ik maar zeggen. Daar 

zie ik me eigen wel in zitten over een jaar of twee, drie. Want het netwerk dat ik het opgebouwd tot 

nu toe om die dan te gebruiken om zaken te doen tussen Turkije en Europa.” (Fatih)

Het belang van een goed netwerk wordt onderschreven door meerdere informanten. 

Ondanks alle goede mogelijkheden blijft Turkije volgens mijn respondenten een 

land waar vriendjes politiek en connecties erg belangrijk blijft. Het ontwikkelen en 

onderhouden van een netwerk is dan ook zeer cruciaal. Een netwerk wordt opgebouwd 

door bijvoorbeeld een stage te lopen of een semester te studeren in Turkije, maar ook 

familie en vrienden spelen hier een belangrijke rol. Halil vertelde me bijvoorbeeld dat 

zijn familie hem vroeg wat hij toch daar in dat kille Nederland bleef doen. Ze konden zo 

een baan en een huis voor hem regelen als hij dat wilde. Burak beschreef hoe hij goed 

contact onderhield met zijn docenten uit Istanbul, waar hij tijdens zijn uitwisseling 

les van had gekregen. Ze waren bereidwillig en stonden klaar om hem te helpen aan 

contacten omdat ze veel potentie in hem zagen. In Nederland had hij nog nooit een 

dergelijke hulpvaardigheid van docenten ervaren. De keuze is nu aan hem hoe hij zijn 

verdere carrière wil voortzetten. 

De keuzes die hoogopgeleide Turkse Nederlanders hebben en naar voren komen uit mijn 

bevindingen zijn een kenmerk van de postmoderne wereld. Er zijn geen voorgeschreven 

rollen meer, maar personen worden geconfronteerd met steeds meer keuzes met 
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betrekking tot het indelen van hun leven. Volgens Eriksen (2002:�67) hebben tweede 

generatie migranten kinderen de keuze uit drie identiteits-strategieën. Door de traditie 

te behouden en voortzetten kiest men voor een purist identiteit. Het naast elkaar laten 

bestaan van de twee culturen van herkomst en die van de huidige samenleving laat 

een hyphenated identiteit zien. En het erkennen van het onherstelbare mengen als een 

onontkoombaar feit is een keuze voor een hybrid identiteit. Mijn respondenten lieten 

blijk zien van een keuze voor een hybrid identiteit. Het mengen van Nederlandse en 

Turkse invloeden is een onderdeel van hun zijn en tevens hun doel van een (re)migratie 

naar Turkije.

“Waarom zou ik kiezen? Ik bedoel, wie ben ik? Ik ben een Nederlander met een Turkse komaf. Ik ben 

Gülhan (…) en dan weet je dat mijn karakter is gevormd door Nederlandse invloeden met een warme 

Turkse kant, met een vleugje Turks erdoorheen. Dit kun je toch niet in tweeën delen? Dit kun je toch 

niet zeggen, ja ben je vijftig procent, hoe voel je je? (…) Dat kan niet.” (Gülhan)

Door deze hybride identiteit wordt het bouwen van bruggen ook iets dat 

vanzelfsprekender is. Hybriditeit is een term die staat voor culturele mengeling en 

identiteiten die essentialistische noties en strikte begrenzing van toebehoren afwijzen 

(Eriksen 2002:�53). In deze hybride positie die mijn informanten innemen zijn de 

Nederlandse en Turkse cultuur gemengd en vormen ze geen afzonderlijke entiteiten 

waar tussen gekozen moet worden. Het vormen van een brug tussen Nederland en 

Turkije wordt zo een doel dat al een onderdeel van mijn respondenten zelf is.

Uiteindelijk is een ander belangrijk doel nog altijd om er zelf gelukkiger van te worden. 

Door de (re)migratie hopen hoogopgeleide Turkse Nederlanders zelfstandiger en wijzer 

te worden, velen zien het dan ook als een leerproces waar ze door heen gaan. Het is een 

test voor jezelf. Kijken of je kunt overleven in een relatief vreemde stad. Tevens is er 

het idee dat men zich meer op hun plek zullen voelen. Dit gevoel van zelfontplooiing 

en ‘thuiskomen’ maakt dat verwacht wordt een erg leuk en succesvol leven te krijgen. 

Dat het eventueel kan tegenvallen wordt verdrongen naar de achtergrond. Onder mijn 

informanten bestaat het beeld dat het grootste gedeelte van de hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders die terug willen een vertekend beeld van het leven in Turkije hebben. Ze 

kennen het land van vakanties en dan is het immers altijd leuk. Mijn respondenten 
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verwachten dan ook dat het voor die mensen zal tegenvallen om daadwerkelijk een 

leven in Turkije op te bouwen. Zelf vinden ze echter dat ze een realistisch beeld hebben, 

en dat ze op de hoogte zijn van de eventuele problemen en teleurstellingen. Voor 

zichzelf schatten ze het dus positiever in dan voor anderen. Of we dit moeten zien als 

zelfkennis of zelfoverschatting zal de tijd moeten uitwijzen.

Mijn onderzoeksgroep is zich er van bewust dat ze in Turkije zich zullen moeten 

aanpassen aan de Turkse cultuur. Ook al zijn ze er mee opgevoed, de Nederlandse 

cultuur is ook verankerd in hun handelen en denkwijzen. Aan de ene kant zullen 

hoogopgeleide Turkse Nederlanders zich dus moeten aanpassen maar aan de andere 

kant denken ze ook dat ze hun Nederlandse visie kunnen gebruiken om daar zaken 

te veranderen of te verbeteren. Zo is de manier van zakendoen in Turkije erg anders 

dan in Nederland. Een beetje sluwer. Bij een zakengesprek wordt er eerst informeel 

gepraat, over familie en vrienden, dan wordt er gegeten en daarna komen pas de zaken. 

In Nederland is het formeler en directer. Fatih gaf een mooi voorbeeld van hoe hij de 

Nederlandse gewoontes integreert met de Turkse manier van zakendoen:

“Machtscultuur, dat heerst hier enorm nog. Erger dan in Nederland. Je hebt een bureau en daarvoor 

heb je twee stoeltjes, wat lager. Als er visite komt die gaan daarvoor zitten. In Nederland heb je het 

veel meer open, hè een ronde tafel, dan zie je het weer anders. En daar moet je mee om kunnen gaan. 

En ik doe, zoals ik zei ik heb ook een bureau maar ik heb een ronde tafel. Als er gasten komen dan 

nodig ik hen uit aan de ronde tafel. Op hetzelfde niveau.”

Ondanks het bewustzijn omtrent de verschillen en de manier waarop daarmee 

omgegaan wordt bestaat er altijd nog de mogelijkheid dat het avontuur in Turkije 

mislukt. Dat men bijvoorbeeld zonder werk komt te zitten, ziek wordt of misschien wel 

heimwee naar Nederland krijgt. In Turkije bestaat (nog) geen sociale zekerheidssysteem 

als in Nederland. In dat geval kan men altijd nog naar Nederland terugkeren. Dit back-

upsysteem zorgt er natuurlijk ook voor dat de daadwerkelijke stap om te (re)migreren 

makkelijker genomen wordt. In geval van nood kan er altijd teruggevallen worden op 

Nederland. Al is dat voor de meeste informanten iets dat ze zeker niet willen:

“Ik heb een dubbele nationaliteit, mocht het daar helemaal niet lukken, maar ik ga er gewoon voor, 



50

Stroopwafels in Istanbul

dan kan ik altijd nog terugkomen. Dat is niet de bedoeling. Want ja, dat wil ik niet. Dan krijg weer 

die reputatie van een persoon zelf, ja het is hem niet gelukt, je komt terug. Nee, ik wil er gewoon voor 

gaan en dan wil ik het ook gewoon doen.” (Burak)

Door dus in te zetten op een brugpositie tussen Nederland en Turkije laten 

hoogopgeleide Turkse Nederlanders zien dat sociale structuren en daarmee ook 

culturen geen statische, vaststaande objecten zijn maar dat ze onderhevig kunnen zijn 

aan veranderingen. Hoogopgeleide Turkse Nederlanders fungeren als agents binnen 

die structuren en culturen en weten door middel van hun hybride positie nieuwe 

categorieën te creëren en daarmee ook uiteindelijk weer hun eigen sociale positie te 

veranderen. Het bouwen van bruggen en vormen van hybride sociale categorieën laat 

zien dat mensen tot heel wat in staat zijn als ze kansen grijpen en open staan voor 

nieuwe mogelijkheden. 

4.3     Wereldburgers?

 In de tijd die in Istanbul heb doorgebracht heb ik een idee kunnen krijgen van hoe 

hoogopgeleide Turkse Nederlanders zich handhaven in Turkije. Hetgeen dat mij het 

meest opgevallen is, is de positieve manier waarop ze in het leven staan en hoe veel ze 

weten te genieten van het leven in Istanbul. Op een vrije dag lekker lunchen met börek14  

met uitzicht over de Bosporus. ‘s Middags backgammon spelen met vrienden, en in de 

avond genieten van een nargileh15  in een van de vele cafeetjes in Tophane. Maar ook als 

er gewerkt moet worden, wordt er van genoten. Mede omdat de meeste informanten een 

goede baan hebben, met verantwoordelijkheid en de bijbehorende luxe van een eigen 

kantoor, een eigen auto en af en toe een zakenreis.

Zoals ik al eerder heb aangegeven spreekt de Turkse manier van leven hoogopgeleide 

Turkse Nederlanders dus meer aan dan de Nederlandse. In Istanbul hebben ze het dan 

ook meer naar hun zin dan in Nederland. 

“Nou ik heb er wel aan moeten wennen, toen ik er net kwam maar je ziet he, je hebt hier alles, leuke 

�4 Een Turkse pastei gevuld met kaas, vlees of groente.
�5 Turks voor waterpijp
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uitgaansplekken wat ik erg belangrijk vind, overal fitnesscentra, heerlijke zee. Je kunt hier echt lekker 

eten. Goed weer, lekker eten, mooie vrouwen.” (Gülhan)

Het sociale leven is in Turkije erg belangrijk, en vooral jonge mensen spreekt dat erg 

aan. Voor mijn respondenten is het een gevoel dat ze meer uit het leven te halen en 

zich daarbij je meer op hun plek te voelen. Het valt niet meer op dat ze ‘buitenlander’ 

zijn zoals in Nederland. In Turkije worden Turkse Nederlanders echter ook niet gezien 

als echte Turken, maar het valt niet op en daarbij wordt het erg gewaardeerd door de 

samenleving dat je als Europese Turk in Turkije komt wonen. Europese Turken worden 

als ‘Duitsers’ bestempeld, omdat de meeste gastarbeiders uit Turkije naar Duitsland zijn 

gegaan. De sociale positie van hoogopgeleide Turkse Nederlanders is in Turkije heel wat 

anders dan die in Nederland.

“Want ik ben een ‘Duitser’  in de ogen van de Turken hé. En ik beheers meerdere talen en ik heb aan 

een buitenlandse  universiteit gestudeerd. Ik heb een mastersdegree, wat menig Turkse universitaire 

afgestudeerde niet heeft. Dus uh..daar ben je ook anders hoor. Daar ben je ook half allochtoon. Maar 

hier ben je helemaal allochtoon dus weet je.” (Halil)

Het dagelijkse leven en een hogere waardering maakt het dus dat hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders zich goed voelen in Turkije. Wat dat betreft komen de verwachtingen 

uit. Toch zijn er zeker ook zaken waaraan mijn informanten moesten wennen en die 

tegenvallen. Een aspect van het Istanbulse leven waar men de meeste moeite mee heeft 

is het verkeer. Het is een chaos en het tegenovergestelde van Nederland waar iedereen 

zich netjes aan de regels houdt. Ongeordendheid is iets wat op een gegeven moment 

ook gaat frustreren. De systematische en structurele manier waarop in Nederland 

alles geregeld is wordt soms als beklemmend ervaren, maar door de manier waarop 

het in Istanbul gaat verlangt men soms terug naar die Nederlandse geregeldheid. 

Vriendjespolitiek en bureaucratie zijn andere factoren waaraan hoogopgeleide Turkse 

Nederlanders moeten wennen en die het moeilijk maken om in Turkije wat geregeld te 

krijgen. 

“En ook heel veel...ongeschreven regels heb je hier. In Nederland is dat bijvoorbeeld dat je aan de 
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rechterkant loopt. Dat is een ongeschreven regel. Die heb je hier weer niet maar hier heb je een vrouw 

die fietst niet zomaar op straat. Bijvoorbeeld, haha. Dat is misschien wel het ergst, want je weet hoe 

het in Nederland is. Op de fiets naar school, naar de bieb, naar de winkel. Ja dat gaat hier niet.” 

(Tugba)

Voor sommigen neemt de vrijheid dus wat af in vergelijking met Nederland. Nederland 

wordt dan ook wel eens gemist. Natuurlijk in de eerste plaats familie en vrienden 

maar toch ook de manier van werken in Nederland. Als een afspraak in Turkije drie 

uur te laat is wordt dat niet vreemd gevonden. De hoogopgeleide Turkse Nederlanders 

gaven aan dat ze punctualiteit als eigenschap van de Nederlanders steeds meer zijn 

gaan waarderen. De band met Nederland is dan misschien ook wel sterker geworden 

door de (re)migratie. Mijn respondenten vertelden me dat Nederland altijd in je hart 

blijft. In Turkije verdedigen ze Nederland dan ook als er iets slechts over wordt gezegd 

en ze promoten juist de positieve kanten van Nederland. Een ander aspect is dat ze bij 

zichzelf door de (re)migratie ontdekken dat ze veel Nederlandse normen en waarden 

en eigenschappen hebben. Door het af te zetten tegen de Turkse cultuur, komt dit des 

te sterker naar voren. Het vormen van een brug en het ondernemen tussen Nederland 

en Turkije wordt hiermee ook vanzelfsprekender. Door zich te vestigen in een andere 

natiestaat wordt de gevoelsband met Nederland dus sterker. Aan de ene kant doordat er 

geen directe ervaringen met de Nederlandse sociale uitsluiting is, en aan de andere kant 

omdat er een besef ontstaat over de waardevolle kanten van Nederland. 

In de toekomst zien de meeste hoogopgeleide Turkse Nederlanders zichzelf nog steeds in 

Turkije wonen. De (re)migratie wordt dus als een definitieve stap gezien. Ze verwachten 

dat Turkije zich meer en meer zal ontwikkelen. Vooral de Europese eisen aan de Turkse 

wet- en regelgeving zullen zorgen voor een verbeterde samenleving. Mocht dit niet het 

geval zijn dan zijn er nog genoeg andere landen om naar uit te wijken en een terugkeer 

naar Nederland blijft natuurlijk mogelijk. Onder mijn respondenten gaan een aantal 

geluiden gaan op van mensen die naast Turkije ook de rest van de wereld willen zien en 

ook nog eventueel wel in een ander land zouden willen wonen. Ze zien zichzelf meer 

als een burger van de wereld. Alhoewel dit een vooruitstrevend idee is, blijkt toch dat ze 

zich niet kunnen ontketenen van het nationaliserende principe van de natiestaat. Een 

groep waar men gevoelsmatig van nature bij hoort.
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“Ja ik wil eigenlijk de hele wereld door. Ik zie de wereld als, het is gewoon een planeet en God heeft 

allemaal wonderen gecreëerd hier en die wil ik gewoon later, ik wil alles zien. En dan gewoon zaken 

doen, maar ik wil me wel vestigen in Turkije. Dat specifiek wel. Want ik zie Turkije gewoon centraal, 

echt op de wereldkaart, op de wereldbol is het gewoon centraal.” (Burak)

Wereldburgerschap is iets dat ver weg lijkt. Het is ook erg moeilijk (al dan niet 

onmogelijk) om een wereldwijde identiteit te creëren en een gevoel van belonging 

te ontlenen aan een mondiale positie. De wereld staat open voor velen en biedt vele 

voordelen, maar het vervangt in geen geval onze roots (Hedetoft & Hjort 2002:xix). 

“Ja het is niet alleen Turkije, ik zou het ook wel leuk vinden om een periode bijvoorbeeld in Japan 

ofzo te wonen. Niet zo lang als in Turkije, want ja Turkije is toch meer mijn thuisland dan een 

wildvreemd land als Japan maar het lijkt me wel leuk.” (Emine)

Zoals deze groep hoogopgeleide Turkse Nederlanders laten zien wordt ambitie en 

creativiteit nog altijd begrensd door natiestaten. Het is makkelijker om tussen 

verschillende landen te bewegen, en vooral met een dubbele nationaliteit, maar de 

emotionele band die nationalisme voortbrengt lijkt moeilijk te evenaren door iets als 

cosmopolitisme. 

Mondiaal toebehoren blijkt dus erg moeilijk maar er zijn echter wel mensen die 

profiteren van de mogelijkheden die de postmoderne wereld te bieden heeft. Hedetoft 

(200�:36) maakt in dit opzicht een onderscheid tussen migranten en movers. Movers 

verplaatsen zich op een onbegrensde manier, voor het plezier van de verhuizing 

of omdat ze medevormgevers zijn van globale processen door geld, carrieres en 

levensstijlen in de mondiale arena te investeren. Migranten daarentegen laten hun 

huis achter op zoek naar een vervanging ergens anders in de wereld. Voor migranten 

is het dus een breuk in hun levensstijl en voor movers een onderdeel van de levensstijl. 

Mijn onderzoeksgroep zijn geen migranten zoals Hedetoft beschrijft, maar aan de 

andere kant valt hun verplaatsing ook niet te scharen onder de categorie van de movers. 

Ze nemen een unieke positie in door hun transnationale band met Turkije. Binnen 

de literatuur over mondialisering en cosmopolieten wordt er vaker een tweedeling 
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gemaakt. Eerder beschreef ik al het onderscheid dat Bauman (2003) maakt tussen 

locals en globals, waarbij globals zich vrijelijk verplaatsen over de wereld en locals daar 

alleen van kunnen dromen. Hoogopgeleide Turkse Nederlanders laten echter zien dat 

de wereld niet zo makkelijk is op te delen en dat er in de postmoderne wereld steeds 

meer mensen zijn die een hybride positie innemen en daardoor buiten de hokjes vallen 

waarin we de wereld zien.

Concluderend

Door een drang naar avontuur en uitdaging gaan hoogopgeleide Turkse Nederlanders 

op zoek naar situaties waarin ze zichzelf kunnen testen. Het dagelijks leven in Turkije 

lijkt daarvoor uitermate geschikt. Mijn informanten vinden het socialer, levendiger 

en leuker dan in Nederland. Ook het overleven in een relatief nieuwe stad en voor 

jezelf een nieuwe omgeving opbouwen is op zichzelf al een uitdaging. In Turkije staan 

veel bedrijven om hoogopgeleide Turkse Europeanen te springen, en het is dan ook 

eenvoudig om daar aan de slag te gaan. Dit is natuurlijk ook een reden om eerder 

vandaag dan morgen te vertrekken. 

De dubbele positie van hoogopgeleide Turkse Nederlanders wordt gewaardeerd in 

Turkije en ze kunnen hun kwaliteiten en talent inzetten voor de ontwikkeling van 

het land, maar tegelijk willen ze een band met Nederland behouden. Velen zien dit 

dan ook als doel: een brugfunctie creëren tussen Nederland en Turkije. Ze zetten hun 

Nederlandse kennis en normen en waarden dan ook graag in om de situatie in Turkije 

te veranderen en te verbeteren.  Een ander doel is een (re)migratie van innovatie waarbij 

machtsrelaties en economische structuren veranderen, maar er is uiteraard een lange 

weg te gaan voor Turkije werkelijk veranderd. Mijn respondenten willen echter waar 

mogelijk hun bijdrage leveren.

Als ze dan eenmaal in Turkije wonen voelen ze zich ook helemaal op hun plek. Het leven 

is leuker dan in Nederland en ze worden meer gewaardeerd, wat ook tot een groter 

thuisgevoel leidt. Hun zelfvertrouwen stijgt en ze zien mogelijkheden over de hele 

wereld. Toch blijft de basis Turkije, met op de tweede plaats Nederland. 
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Hoofdstuk 5 ~ Conclusie:  Een wereld van verschil

‘Do people when all is said and done, create their identities, or do they inadvertently express aspects 

of their society through their social selves?’ (Eriksen 2002:65)

Hoogopgeleide Turkse Nederlanders die naar Turkije (re)migreren zijn het levende bewijs 

dat culturen geen vaststaande, statische objecten zijn maar dat culturen als processen 

bekeken moeten worden waarbinnen veranderingen mogelijk zijn. Uit mijn bevindingen 

blijkt dat mensen zijn in staat om hun eigen positie te gebruiken en in te zetten om 

nieuwe categorieën te creëren en daarmee tegelijk ook hun eigen positie te veranderen. 

In de Nederlandse samenleving wordt deze notie (nog) niet onder ogen gezien. Vaak 

worden groepen als homogeen gezien en zo ontstaat een heersend beeld over een 

groep of cultuur, waar een individu zich soms niet meer kan identificeren maar wel de 

consequenties van moet dragen. Vooroordelen en discriminatie zijn de gevolgen en die 

kunnen voor een individu soms erg moeilijk te verdragen zijn. Het is dan ook erg lastig 

om als een persoon te strijden tegen een heersende overtuiging van een groep. Een 

tegendeel wordt vaak als een uitzondering beschouwd. Deze statische cultuuropvatting 

in het Nederlandse discours zorgt ook voor een beeld van incommensurabiliteit. Het 

heersende idee is dat de cultuur van migranten staat zo ver af van de Nederlandse dat 

het onoverkomelijk is. Dat culturen processen zijn en dat mensen in staat zijn zich aan 

te passen en nieuwe vormen te ontwikkelen valt niet binnen de notie van exclusiviteit 

die in de Nederlandse samenleving heerst. Het is haast onmogelijk voor migranten 

om toegelaten te worden tot het idee van ‘de Nederlander’. Dit is een toegeschreven 

identiteit, waar het subject weinig aan kan veranderen. 

Bovenstaande situatie beïnvloedt ook hoogopgeleide Turkse Nederlanders. Toch bezit 

mijn onderzoeksgroep een mate van agency waardoor ze die toegeschreven identiteit 

naast zich neerleggen en streven naar verandering. Hoogopgeleide Turkse Nederlanders 

ondernemen actie om juist van die identiteit een nieuwe vorm te creëren. Ze gaan op 

zoek naar een situatie waarin hun dubbele achtergrond tot uiting kan komen en dat is 

door een positie in te nemen tussen Nederland en Turkije.

 Door de dubbele achtergrond van Turkse Nederlanders ontwikkelen ze een 
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transnationale band met Turkije. Deze band is belangrijk omdat het een idee geeft ook 

nog toe te behoren aan een andere natiestaat dan Nederland. De huidige generatie heeft 

echter naast een focus op Turkije ook een sterke focus op Nederland, door een hogere 

opleiding en meer betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving dan hun ouders of 

grootouders. Mijn onderzoeksgroep heeft ook aanvaard dat ze in Nederland noch in 

Turkije als volwaardig lid van de natiestaat gezien zullen worden. In geen van beide 

landen voelen ze zich helemaal thuis. Thuis ligt nog het meest in de transnationale 

positie in twee culturen, en dit kan een onbestemd gevoel opleveren maar voor mijn 

respondenten is het voornamelijk een verrijking. De dubbele positie zorgt er namelijk 

voor dat ze een unieke waarde bezitten. Kennis van twee culturen is een voordeel 

die hoogopgeleide Turkse Nederlanders kunnen inzetten om er zelf beter van te 

worden. Hiervoor is echter wel een positieve en creatieve levenshouding nodig. Niet 

geaccepteerd worden door de omgeving en nergens volledig bij horen kan ook zorgen 

voor frustraties en een negatieve houding jegens de samenleving. Deze mensen zijn er 

zeker ook te vinden. Voor de Turkse Nederlanders die ik heb onderzocht speelt echter 

ook het genieten van een hoge opleiding een rol. Hierdoor heeft men meer kapitaal 

en kansen om hun dubbele positie daadwerkelijk op een creatieve en ambitieuze 

manier in te zetten. Er ontstaat dus een flexibel burgerschap door de toegeschreven en 

verworven positie in de samenleving. Door de dubbele positie, de inbetweennness, en een 

hoge opleiding nemen hoogopgeleide Turkse Nederlanders een positie tussen Nederland 

en Turkije in, en weten optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden en kansen 

die de verschillende natiestaten hen bieden. Het voornaamste doel is er zelf beter van 

te worden en vooruit te komen in het leven, maar toch speelt ook de ontwikkeling 

van Turkije een rol. De economische en maatschappelijke vooruitgang van Turkije is 

aanlokkelijk, en men zet zich dan ook graag in om een steentje bij te dragen.

Door zich als een entrepreneur neer te zetten en gebruik te maken van de hybride 

identiteit die men bezit ontstaat er een (re)migratie van innovatie gemeten aan de 

hand van beschreven categorieën van Cerase (�97�). In Turkije zetten ze hun kennis en 

normen en waarden in om iets te ontwikkelen, op te zetten en nieuwe dimensies toe 

te voegen aan de Turkse samenleving. Tevens worden ze gedreven door een drang naar 

avontuur en uitdaging, maar ook het Turkse sociale leven wordt vergeleken met de 
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manier waarop men in Nederland in het leven staat en speelt een grote rol. Ze voelen 

zich meer op hun plek in Turkije en met name Istanbul. Het leven is volgens mijn 

respondenten leuker en bovendien heerst het gevoel meer gewaardeerd te worden dan 

in Nederland. Toch wil geen van allen Nederland definitief de rug toekeren. Nederland 

is een deel van hun identiteit en het is dan ook geen vlucht waarbij er nooit meer 

omgekeken wordt. Natuurlijk wordt een band onderhouden met Nederland doordat 

vrienden en familie er nog wonen, maar ook op zakelijk en maatschappelijk gebied 

is het doel van de (re)migratie om een brug te creëren tussen Nederland en Turkije, of 

meer algemeen tussen Oost en West.

In wezen is het meest opvallend dat ondanks een uitsluitende Nederlandse samenleving 

hoogopgeleide Turkse Nederlanders zich niet afsluiten voor Nederland. Maar zich 

juist richten op de band tussen Nederland en Turkije, en bekijken op welke manier ze 

kunnen bijdragen aan een brug tussen de twee natiestaten waarmee ze verbonden zijn, 

en daarmee uiteraard ook proberen te verdienen. Dit is een teken van de creativiteit en 

flexibiliteit die mijn onderzoeksgroep bezit.

Natuurlijk speelt er ook frustratie en verontwaardiging over het feit dat men nooit 

als Nederlander gezien zal worden en zich meer moet bewijzen, maar desondanks 

is Nederland toch een deel van hen en voelen ze zich er ook mee verbonden. Hun 

(re)migratie wordt beïnvloedt door vele factoren, maar in een tijd van mondialisering, 

vervagende grenzen en een verval van de natiestaat is het zo dat een (re)migratie niet 

meer gezien hoeft te worden als definitief. Tevens is het geen (re)migratie waarbij 

de banden verbroken worden en de focus alleen ligt op het nieuwe vestigingsland. 

Mijn onderzoeksgroep laat zien dat door de mogelijkheden die ontstaan zijn door 

mondialisering en transnationalisme, ze in staat zijn nieuwe sociale categorieën te 

vormen en zich niet zomaar neerleggen bij een toegeschreven positie. Door met moed 

en hoop naar de wereld te kijken, bewijzen hoogopgeleide Turkse Nederlanders dat het 

mogelijk is een wereld van verschil maken.
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Bijlage � ~ Gegevens over migratie van Turkse Nederlanders

Grafiek op basis van gegevens van het CBS

Bron: http://www.vpro.nl/tools/images/index.jsp?number=368708�7

Emigratie van Turken en Marokkanen uit Nederland

Bron: Webmagazine CBS 15 Augustus 2005
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Bijlage 2 ~ (Re)migratiewens Turkse en Marokkaanse 

Nederlanders

Emigratieplannen van Turkse en Marokkaanse jongeren van 18 tot 27 jaar

Bron: Webmagazine CBS �5 Augustus 2005
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Bijlage 3 ~ Overzicht interviews en bijgewoonde lezingen en 

activiteiten

Datum Interview

28-02-2008 Murat (m)

20-03-2008 Burak (m)

0�-0�-2008 Ekin (v)

�0-0�-2008 Serdar (m)

�0-0�-2008 Mehmet (m)

�7-0�-2008 Esra (v)

25-0�-2008 Gülhan (m)

26-0� & 03-05-2008 Fatih (m)

29-0�-2008 Tugba (v)

29-0�-2008 Özlem (v)

02-05-2008 Ayse (v)

06-05-2008 Timur (m)

2�-05-2008 Halil (m)

29-05-2008 Emine (v)
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Datum
Activiteit

26-02-2008
Bedrijfsbezoek Randstad 

georganiseerd door Forum Talent

29-02-2008
Netwerkbijeenkomst Raad voor Raad 

door Forum in Rotterdam

06-03-2008

Informatieavond 

Rijkstraineeprogramma 

georganiseerd door Forum Talent

�9-03-2008 Sollicitatietraining Forum Talent

20-03-2008

Lezing Ottomaanse Rijk van S.V. 

Mozaïk op Erasmus Universiteit 

Rotterdam

26-03-2008
Boekpresentatie Han Entzinger in 

Raadhuis Rotterdam

26-03-2008 Borrel S.V. Marmara in Amsterdam

27-03-2008

Lezing Minister van Buitenlandse 

Zaken van Turkije aan de Universiteit 

Leiden.

02-0�-2008
Cultuuravond georganiseerd door S.V. 

Bosporus aan de Universiteit Utrecht.

07-0�-2008

Netwerkbijeenkomst georganiseerd 

door o.a.  S.V. Bosporus en Tweede 

Kamerlid Fatma Koşer Kaya aan de 

Universiteit Utrecht.

22-0�-2008

Debat ‘Wakker Worden Nederland’ 

georganiseerd door o.a. Dialoog 

Academie en Studium Generalum 

Erasmus Universiteit Rotterdam

23-0�-2008 tot 08-05-2008 Istanbul, Turkije


