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“When people define situations as real they become real in their 

consequences1” 
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Voorwoord 
 
‘We hebben geen volkslied; het Onze Vader is ons volkslied!’  

 

Deze uitspraak werd gedaan door één van mijn respondenten en geeft precies de 

situatie van de Suryoye weer. De Suryoye: een gemeenschap die leeft in de diaspora. 

Zonder eigen land om naar terug te keren leven ze verstrooid door heel de wereld. 

Het is de religie die de Suryoye met elkaar verbindt. In de eerste eeuw na Christus 

namen ze als één van de eerste ‘heidense’ volkeren het christendom aan waardoor ze 

zich onderscheidden van de rest van de inwoners in Mesopotamië. Ze hebben 

sindsdien altijd te maken gehad met vormen van vervolging en uitsluiting, maar het 

werd pas echt nijpend na de opkomst van natie-staten. Ze werden toen door de 

nieuwe natie-staat gedwongen zich te conformeren aan de dominante omgeving, 

waardoor het voor de Suryoye verboden werd hun geloof en identiteit te uiten. Deze 

nijpende situatie leidde midden twintigste eeuw tot de vlucht van duizenden Suryoye 

naar Europa, Amerika en Australië. Zo kwam het, dat er ook enkele gezinnen in 

Rijssen, een orthodox-protestantse gemeenschap in Twente, terecht kwamen. 

Tegenwoordig leven in deze stad ruim honderd gezinnen.  

De afgelopen maanden heb ik een aantal van deze gezinnen in Rijssen beter mogen 

leren kennen. Met veel plezier kijk ik terug op deze maanden van onderzoek, waarin 

ik me als participerende observant in de Suryoye gemeenschap begaf. Zo heb ik 

leuke herinneringen aan een jongerenuitje in februari toen we met een groep jongeren 

naar Botrop gingen om te skiën, maar ook op serieuze en verdrietige momenten, 

tijdens een begrafenis, kreeg ik van hen de ruimte erbij te zijn. Ik ben de Suryoye 

daarom zeer dankbaar voor de gastvrijheid waarmee ze me iedere keer ontvingen. 

Van verschillende kanten werd ik behulpzaam bijgestaan en ik voelde me nooit 

opgelaten om met mijn vragen bij mensen aan te kloppen. Met name de mensen 

waarmee ik persoonlijke gesprekken heb gevoerd ben ik mijn dank verschuldigd. 

Petra Baysoy wil ik persoonlijk bedanken. Zij heeft voor mij deuren geopend die 

anders gesloten zouden blijven door me te introduceren bij verschillende belangrijke 

personen in de gemeenschap. Bovendien voorzag ze mijn bevindingen van 

commentaar vanuit een complete ‘emic’ benadering.  



 vi 

Daarnaast wil ik de heer Arend Jan Schukkink bedanken. Als autoriteit op het 

gebied van de Suryoye gemeenschap heeft hij altijd interesse getoond in de 

vorderingen van mijn onderzoek. Bovendien heb ik via een gesprek en diverse email 

contacten mijn twijfels, vragen en bevindingen kunnen delen, waarop de heer 

Schukkink me met nuttige informatie en tips bijstond. Vanuit de Universiteit Utrecht 

werd ik begeleid door Madeleine Albregtse. Op methodologisch en kennis-

theoretisch vlak heeft ze me geprikkeld om het beste in me naar boven te halen. Door 

haar enthousiasme en interesse voelde ik me gesterkt om door te gaan.  

Verder wil ik mijn opa Wim Hartman bedanken voor de tijd die hij heeft genomen 

in het nakijken van mijn scriptie op spelling- en grammatica fouten. Tot slot wil ik 

mijn ouders bedanken voor de interesse die ze tonen in mijn studie en voor de 

mogelijkheden die ze me gegeven hebben om te studeren. En Heleen, Harald en 

Maarten bedankt voor jullie steun en vertrouwen in mij! 

 

Selma van Beuzekom, 2008 
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Inleiding 
 
Looking backward in history, one can ask to what extent the geophysical factors, the natural and the 

artificial borders of territorial units, separate identities of populations and Kulturkreise, as well as the 

distinction between ‘inside’ and ‘outside’ – all the traditional objects of the science of geography – were in 

their essence merely the conceptual derivatives or the material sediments/artifices of ‘speed limits’ – or 

more generally, of the time-and-cost constraints imposed on freedom of movement. (…) The distances do 

not matter any more, while the idea of a geophysical border is increasingly difficult to sustain in the ‘real 

world’. It suddenly seems clear that the division of continents made once imposingly real thanks to the 

primitiveness of transport and the hardships of travel (Bauman, 2007: 12). 

 

Dit bovenstaande fragment is afkomstig uit Baumans boek: ‘Globalization: The Human 

Consequences’ (2007). In zijn boek doet Bauman een poging de lezer attent te maken op 

de vele tendensen van globalisatie die niet direct waarneembaar zijn om zo 

onduidelijkheden over globalisatie op te helderen. In het citaat toont hij aan dat de 

grenzen van territoriale gebieden en gescheiden identiteiten van verschillende 

bevolkingen in essentie voortkomen uit afstandsbeperkingen. De laatste jaren is de 

afstand door verschillende technologische mogelijkheden, zoals het internet en het 

vliegverkeer, geen probleem meer; iedere afstand kan overbrugd worden. De wereld is 

hierdoor een stuk ‘kleiner’ geworden en dit heeft consequenties voor de collectieve 

identiteitsvorming en thuisgevoelens van bevolkingsgroepen.  

Vroeger bestond er een algemene tendens om het begrip ‘cultuur’ te verbinden aan een 

vaststaand gebied. Het idee van ‘een cultuur’ gerefereerd aan een groep van mensen die 

min of meer een systeem van gedeelde betekenissen kennen om de dingen om hen heen 

te interpreteren, werd zo traditioneel verbonden met het idee van een vaststaand gebied 

(Inda en Rosaldo, 2002:10). Ook na de opkomst van natie-staten bleef  de collectieve 

‘culturele’ identiteit verbonden aan territoriaal gebied. 

Hier kwam verandering in toen er naast de ‘scapes’ (Appadurai, 1990; Erikson, 

2001:304-5) van financiën, ideeën, media en techniek ook stromen van mensen 

ontstonden die om verschillende redenen hun geboorteland verlieten en ergens anders 

hun bestaan probeerden op te bouwen. Veel migranten voelden zich door de grote 

verschillen in gewoontes tussen hun geboorteland en hun nieuwe land niet verbonden 

met het vestigingsland waar ze terecht kwamen, waardoor er de behoefte ontstond om de 

unieke culturele gewoonten van het geboorteland in hun nieuwe land te behouden. Tot 
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vandaag de dag is deze ‘etnische revitalisatie’ zichtbaar in de samenleving. Zo proberen 

migranten intensief contact te houden met gemigreerde mensen uit dezelfde cultuur of 

gemeenschap of met de achterblijvers in het geboortegebied (Rushdie en Olwig in 

Erikson, 2001:303-4). Sinds enkele jaren wordt er in de wetenschappelijke literatuur 

over internationale migratie toenemend gesproken over transnationale bindingen en 

transnationale gemeenschappen (Juergensmeyer 2002: Inda in Rosaldo, 2001: 

Gowricharn, 2004). Mensen gaan op basis van transnationale contacten een ‘immagined 

community’ (Anderson, 1991) aan waardoor ze zich een transnationale collectieve 

‘culturele’ identiteit aanmeten die losgekoppeld kan worden van een territoor en dus ook 

van de natie-staat.   

Er is al veel onderzoek gedaan naar deze nieuwe ‘post-territoriale’ identificatie. Zo is 

bekend dat er verschillende transnationale verhoudingen in de wereld bestaan (zie 

Juergensmeyer, 2002; Castles, 2002; Sen, 2006) en dat de keuze voor een bepaalde  

transnationale verhouding afhankelijk is van factoren binnen de natie-staat waar 

migranten zich gevestigd hebben (Steunebrink, 2007). Hieruit blijkt de paradoxale 

verhouding van transnationale gemeenschappen aangaande het gebied waar ze wonen; 

territoriale factoren die de ‘post-territoriale’ identificatie beïnvloeden. Ondanks de vele 

onderzoeken naar transnationale gemeenschappen kan er, mijns inziens, niet genoeg 

onderzoek gedaan worden naar de identiteitsconstructie van deze transnationale 

gemeenschappen, omdat door voortgaande processen van migratie en globalisatie deze 

transnationale vorm van collectieve identificering eerder een regel dan uitzondering zal 

worden. De kennis over de identiteitsconstructie van transnationale gemeenschappen en 

de invloed van de omgeving daarop, kan door de (inter)nationale overheid aangewend 

worden om de identiteitsconstructie op een positieve manier te beïnvloeden. Ook 

bepaalde identiteitstendensen onder migranten kan door onderzoek zichtbaar en 

begrijpelijk worden gemaakt, wat een stukje onbegrip, vooroordeel en stereotypering in 

de samenleving weg kan nemen. Omdat het voor zowel de wetenschap als de 

maatschappij van belang is een beter inzicht te krijgen in die identiteitsconstructie en 

thuisgevoelens van transnationale gemeenschappen, heb ik er voor gekozen dit thema in 

mijn onderzoek centraal te stellen.  

 



 3 

Voor mijn onderzoek zocht ik een migrantengemeenschap in Nederland met een relatief 

lange transnationale geschiedenis. Ik kwam terecht bij de Suryoye gemeenschap. Deze 

gemeenschap leefde tot het begin van de vorige eeuw voornamelijk in Turkije, maar zijn 

vanwege hun christelijk geloof gevlucht en hebben huis en haard verlaten met de 

bedoeling nooit terug te keren. Daarom beschouwen ze zichzelf als een gemeenschap 

zonder vaderland en zonder staatshoofd (Schukkink, 2003:1-2). De verstrooiing van de 

Suryoye over de wereld, heeft er toe geleid dat ze al snel als transnationale gemeenschap 

functioneerden.   

Ook in Nederland woont een groep Suryoye. Ze hebben zich voornamelijk in Twente 

en Amsterdam gevestigd. Ik heb er echter voor gekozen om mijn vier maanden durend 

onderzoek in dezelfde gemeente uit te voeren om zo de omgevingsfactoren minimaal te 

houden, wat de validiteit van het onderzoek vergroot. Zoals het een echte antropoloog 

betaamt, ligt de aandacht van materiaalverzameling van dit onderzoek meer in de 

observatie en participatie dan bij andere sociale studies. Op deze manier worden de 

beschrijvingen van gedrag en houdingen vanuit het gezichtspunt van de gemeenschap 

zelf weergegeven, wat ook wel de ‘emic’ benadering wordt genoemd (Erikson, 2001:36-

7). Vooral in het begin van mijn veldwerk heb ik me gefocust op de participerende 

observatie en de informele gesprekken. De participerende observaties vonden plaats 

tijdens kerkdiensten, verenigingsactiviteiten, begrafenissen en speciale feestdagen. 

Opvallende en relevante observaties noteerde ik in een notitieblok en na de activiteit 

werden ze direct uitgetypt. Tijdens de participerende observaties heb ik ook informele 

gesprekken gevoerd. Deze gesprekken bevatten hele nuttige informatie en zijn vooral in 

het begin van mijn veldwerk relevant geweest om een globaal beeld te krijgen over 

thema’s als identiteit en ‘home’ en ‘belonging’.  

Na enkele weken in het veld doorgebracht te hebben, ben ik begonnen met de half-

gestructureerde diepte-interviews. In totaal heb ik een twaalftal diepte interviews 

afgenomen. Deze interviews zijn in bijna alle gevallen met een mini-disk recorder 

opgenomen1. Daarnaast maakte ik aantekeningen tijdens het interview die ik thuis zo 

snel mogelijk uitwerkte. De opname van de interviews gebruikte ik als naslagwerk. Bij 

de Suryoye waarmee ik een diepte-interview had, is het ‘informed consent’ toegepast. 

Dit houdt in dat ze op de hoogte waren van mijn rol als onderzoeker en voor het 
                                                
1 Eén respondent gaf geen toestemming voor het opnemen van het gesprek.  
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interview werd toestemming gevraagd voor het opnemen van het gesprek op mini-disk. 

Ik heb tijdens het veldwerk hun anonimiteit gewaarborgd en de respondenten die in deze 

scriptie met naam worden genoemd hebben hiervoor hun toestemming gegeven. Bij de 

informele gesprekken was mijn rol als onderzoeker minder duidelijk. Vaak gaf ik in het 

gesprek aan dat ik als onderzoeker in de gemeenschap rondliep, maar soms ook niet. 

Naast de observaties, formele en informele gesprekken heb ik ook gebruik gemaakt van 

anderen bronnen zoals: plattegronden, video materiaal, boekjes en folders om op deze 

manier de waarschijnlijkheid van geloofwaardige bevindingen te verhogen.  

 

De bekendste literatuur over de identiteitsconstructie van transnationale gemeenschappen 

bekijkt het fenomeen vanuit een nationaal perspectief. Zo wordt er gekeken welke 

invloeden de transnationale gemeenschappen hebben op het vestigingsland en/of 

andersom (Castles, 2002; Gowricharn, 2004) en welke gevolgen deze invloeden hebben 

op de ‘home’ en ‘belonging’ van de transnationale gemeenschappen aangaande de natie 

(Espiritu, 2003; Ghorashi, 2001). Er is echter veel minder gekeken naar de invloed die de 

lokale omgeving heeft op de identiteitsconstructie van gemeenschappen en welke 

gevolgen dit heeft voor de verbondenheid aangaande de lokale omgeving en het 

vestigingsland. (Daverveld, 2007; van de Laar, 2007). Uit mijn onderzoek kwam echter 

keer op keer de relevantie van de lokale omgeving op de identiteitsconstructie en 

thuisgevoelens naar voren. Daarom zal in deze thesis de nadruk liggen op de invloeden 

die de lokale omgeving uitoefent op de identiteitsconstructie en thuisgevoelens van 

transnationale gemeenschappen.   

Tijdens het verwerken en analyseren van de verzamelde data ontdekte ik dat de lokale 

omgeving vanuit drie verschillende invalshoeken een belangrijke rol blijkt te spelen in de 

identiteitsconstructie van de Suryoye en de samengaande gevoelens van ‘home’ en 

‘belonging’. Deze drie invalshoeken komen in hoofdstuk twee tot en met vier apart aan 

bod. Eerst wordt in hoofdstuk één kort aandacht geschonken aan de Suryoye 

gemeenschap waarna de twee belangrijkste wetenschappelijke concepten - identiteit en 

‘home’ en ‘belonging’ - van deze thesis worden ingeleid. In hoofdstuk twee zal ik aan de 

hand van de theorie van Wimmer (2002) over de ‘culturele compromis’ en ‘social 

closure’ aantonen dat de mate van in- en uitsluiting van de omgeving invloed heeft op de 

identiteitsconstructie van de Suryoye gemeenschap en op de ‘home’ en ‘belonging’ 
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aangaande de (lokale) omgeving. In hoofdstuk drie laat ik zien dat de reactie van de 

oudere generatie op hun omgeving, op haar beurt weer invloed heeft op de 

identiteitsvorming van de jongere generaties. Dus zelfs binnen de Suryoye gemeenschap 

heeft men invloed op de identiteitsvorming en gevoelens van ‘home’ en ‘belonging’ van 

elkaar. Tot slot komt in hoofdstuk vier de relevantie van de stad, Rijssen, als lokale 

omgeving aan bod. Zo blijkt uit mijn onderzoek dat de stad zo relevant is dat het zelfs 

invloed heeft voor de ‘home’ en ‘belonging’ aangaande de Nederlandse natie-staat. Mijn 

thesis sluit ik af met de conclusie.     

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

1. De grondslag van mijn visie. 
 
En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u 

geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij 

zijt vreemdeling geweest in het land Egypte (Leviticus 19:33-4).  

   

1.1 De Suryoye gemeenschap 

 

Arend Jan Schukkink vertelt in de inleiding van zijn boek ‘De Suryoye: een verborgen 

gemeenschap’ (2003) dat hij tijdens de eerste contacten met de Suryoye gemeenschap 

ontdekte dat ze zichzelf niet identificeerden als Turken. Integendeel, het wordt door 

velen zelfs als een belediging gezien. Frappant, als je bedenkt dat hun oorspronkelijk 

leefgebied in het huidige Turkije ligt. Waar komt deze houding ten aanzien van Turkije 

eigenlijk vandaan en hoe identificeren zichzelf dan wel? Vragen die beantwoord kunnen 

worden na een kijkje genomen te hebben in de geschiedenis van deze gemeenschap.    

 

1.1.1 Ontstaan van de Suryoye gemeenschap 

  
 De Suryoye is tegenwoordig een op zichzelf staande gemeenschap, maar van oorsprong 

zijn de Suryoye afstammelingen van verschillende volkeren. Het woongebied van deze 

volkeren lag vanaf 1350 voor Christus in het oude Upper-Mesopotamië en in een groot 

deel van Syrië, dit zijn delen van het huidige Syrië, Turkije en Irak (Henno, 2005:11). 

Dit gebied wordt ook wel aangeduid als ‘Bethnahrien’, wat het land tussen twee rivieren 

betekent. Een kaart van het woongebied van deze volkeren is opgenomen in bijlage één. 

Uit oude overgeleverde teksten leren we dat dit gebied voornamelijk werd bevolkt door 

een in stammen georganiseerd volk, de Arameeërs (Henno, 2005:11; Brock, 2001a:61). 

In een aantal teksten wordt dit volk ook in verband gebracht met mensen die werden 

aangeduid als Akhlamu. Samen vormden deze stammen de gevaarlijkste tegenstanders 

van het Assyrische Rijk in het westen2 (Henno, 2005:11; Brock, 2001a:62). Maar naast 

de Assyriërs hadden de Arameeërs (vijandige) contacten met veel andere volkeren, zoals: 

                                                
2 Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende Aramese koninkrijken en de contacten tussen de 
Arameeërs en de Assyriërs verwijs ik naar het eerste deel van De Verborgen Parel: ‘Het oude Aramese 
erfgoed’, hoofdstuk 4 (Brock, 2001a). 
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de Israëlieten, de Babyloniërs en de Sumeriërs. Naast de Aramese cultuur hebben ook 

culturen van andere volkeren zich dus kunnen ontwikkelen in dat gebied. Door 

vermenging en doordat het gebied door de jaren heen een woongebied voor verschillende 

volkeren is geweest, wordt het  daarom onmogelijk een zuivere uitspraak te doen over de 

exacte voorvaders van de Suryoye (Sümer, 1982:17).    

Hoewel de militaire macht van het Assyrische Rijk erin was geslaagd, de verschillende 

Aramese staten te veroveren voor het einde van de achtste eeuw voor Christus, was de 

taal van die staten, het Aramees, tegen die tijd op weg de belangrijkste internationale taal 

te worden van het Midden-Oosten. Een reden hiervoor was dat het Aramees met niet 

meer dan 22 tekens eenvoudiger was dan het lastige spijkerschrift van de Assyriërs ‘het 

Akkadisch’. Daarnaast kon het geschreven worden op materialen die veel handiger 

meegenomen konden worden, vooral op huid en papyrus, terwijl het Akkadisch op 

zachte kleitabletten werd geschreven (Brock, 2001a:89-90). De Aramese taal bleef 

hierdoor tot in de zevende eeuw na Christus zowel de officiële taal als de spreektaal, 

totdat op het eind van de zevende eeuw het Arabisch op kwam zetten en het Aramees 

begon te verdringen. Tegenwoordig is het Aramees zo goed als uitgestorven en zijn het 

de Suryoye die deze taal levend houden, wat hun onderlinge band versterkt en 

onderscheidt van andere bevolkingsgroepen  (Henno, 2005:11). 

Vanuit het perspectief van de Israëlieten, die door hun God als uitverkoren volk was 

aangewezen, waren de oude inwoners van Bethnahrin, zoals alle andere volken van het 

oosten: heidenen en afgodenaanbidders (Henno, 2005:12; Brock, 2001a:93-96). Hier 

kwam een eind aan toen aan het begin van de eerste eeuw na Christus de God van Israël 

ook voor die ‘heidenen’ een God wilde zijn. Deze boodschap werd gepredikt door de 

vleesgeworden Zoon van God: Jezus Christus. De boodschap bereikte de hoofdstad 

Antiochië door Petrus en Paulus, twee apostelen van Jezus. In deze stad werd tussen 34 

en 37 na Christus met de hulp van apostel Paulus de apostolische stoel van de apostel 

Petrus gevestigd3 (Henno, 2005:14).  

Het was al in de prechristelijke periode dat de term ‘Arameeër’ in het Hebreeuws 

synoniem begon te worden voor ‘niet-Joods/heiden’. Met de komst van het evangelie 

was het niet meer passend, dat de bekeerde Arameeërs zichzelf nog met deze naam 

identificeerden, waardoor christelijke Arameeërs steeds meer de benaming ‘Syriër’ voor 
                                                
3 In Handelingen 11: 19-30 is te lezen hoe Paulus in Antiochië kwam en daar het evangelie bracht.  
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zichzelf begonnen te gebruiken. De naam die de Grieken al veel eerder gebruikten voor 

de inwoners van Mesopotamië (niet te verwarren met inwoners van het huidige Syrië!). 

De naam is waarschijnlijk afgeleid van de Assyriërs die een meerderheid vormden in dat 

gebied. Maar voor het gemak werden alle inwoners door de Grieken als ‘Syriër’ 

aangemerkt (Messo, 2001:2). Vanaf de komst van het evangelie kreeg de naam ‘Syriër’ 

echter een christelijke connotatie. De term ‘Suryoye’ die tegenwoordig wordt gebruikt 

om de gemeenschap aan te duiden, betekent dan ook eenvoudigweg ‘Syriër’ (Messo, 

2001:1).  

Het ontstaan van de Suryoye gemeenschap heeft dus alles te maken met de aanname 

van het christendom. Tegenwoordig zijn er tenminste elf verschillende kerken te 

onderscheiden die behoren tot de Syrische Kerken. Meestal onderscheidt men ze van 

elkaar op basis van verschillende standpunten in de leer of van afwijkende hiërarchische 

structuren. Een ander belangrijk criterium is te vinden in de liturgische traditie, die vaak 

nauw verwant is aan een specifiek cultureel of taalkundig erfgoed (Brock, 2001b:11).  

De Syrische Kerk waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd behoort tot de Syrisch-

Orthodoxe Kerk. Deze kerk viert haar liturgie nog steeds in het Syrisch Aramees, de 

schrifttaal van de gemeenschap, het is de oudste nog gebruikte rite van het christendom. 

De spreektaal van de gemeenschap is een dialect van het Aramees dat ‘Turojo’ wordt 

genoemd4. In deze Syrisch-Orthodoxe gemeenschap heb ik mijn onderzoek uitgevoerd 

en duid ik in mijn thesis aan als de Suryoye5.  

 

1.1.2 Vervolging, uitsluiting en verspreiding 

  

Geen oor verdraagt dat, en geen woord is in staat dit te beschrijven. 

Geen tong is in staat van deze moorden te verhalen, 

En geen oor heeft ruimte om zoiets te horen. 

Gruwelijk was deze pijn, die zonder weerga is. 

  

                                                
4 Informatie is afkomstig uit een folder over de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap, uitgegeven door het St. 
Ephrem klooster. 
5 Uitspraken die in mijn onderzoek gedaan worden over de Suryoye, gaan over de aanhangers van de 
Syrische-Orthodoxe kerk woonachtig in Rijssen. 
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Dit fragment is afkomstig uit een gedicht van Shabo Gallo, waarin hij de afschuwelijke 

vervolging van 1915 op de Suryoye in Turkije beschrijft (Henno, 2005:33)6. Deze 

vervolging was zeker niet de eerste die de Suryoye ondergingen. Vanaf de komst van de 

Islam in de zevende eeuw hebben de Suryoye tijden van onderdrukking gekend (Henno, 

2005:25-7). Met name eind negentiende en begin twintigste eeuw kenden de Suryoye 

zware tijden van vervolging. Zo zijn de bloedbaden van 1885-86 nog bij vele oudere 

Suryoye via overleveringen van (groot)ouders zeer bekend. Deze bloedbaden waren 

voornamelijk gericht op de Armeniërs, maar ze troffen ook heel veel andere christelijke 

groeperingen, waaronder de Suryoye (Brock, 2001b:66-7; Henno, 2005:27-9).  

Een belangrijke indirecte oorzaak van de bloedbaden eind 19e en begin vorige eeuw is 

de opkomst van de industrialisatie geweest. Door de industrialisatie werd het voor 

kinderen niet meer vanzelfsprekend om automatisch het beroep van de vader te gaan 

beoefenen. Hierdoor kwam de productie van kennis niet meer op de schouders van de 

vader terecht, maar bij een publieke plek waar algemene kennis kon worden 

doorgegeven. Deze kennis moest voor iedereen te begrijpen en te leren zijn. Dit vroeg 

om scholing in een algemene taal waardoor de communicatie duidelijk en snel kon 

verlopen. Alleen de staat had de mogelijkheid om algemeen onderwijs met een algemene 

taal te faciliteren, wat een proces van homogenisatie op gang bracht. Om de culturele 

grenzen (taal) samen te laten vallen met de politieke grenzen (regeling van onderwijs) 

werd het noodzakelijk natie-staten te creëren (Gellner, 2007). 

Voor het gebied waar veel Suryoye woonden, ‘Tur Abdin’7, betekende het 

nationalisme een einde van het Ottomaanse ‘millet-systeem’ (Sümer, 1982:1; Schukkink, 

2003:46). Voor de Eerste Wereldoorlog hadden minderheden in het Ottomaanse Rijk een 

eigen ‘millet’. Een ‘millet’ is te vergelijken met een politieke organisatie van niet-

moslims met eigen kerkelijke gezagsdragers aan wie bepaalde politieke bevoegdheden 

van de Ottomaanse overheid waren gedelegeerd. Daarnaast kon men tegen betaling van 

een veel hogere belasting door niet-moslims, rekenen op bescherming en tolerantie. Deze 

min of meer ‘vreedzame’ tolerantie tussen bevolkingsgroepen hield stand, totdat het 

Ottomaanse Rijk opgenomen werd in de wereldeconomie (Schukkink, 2003:46). 

                                                
6 Het hele gedicht is terug te vinden in: ‘De vervolging en de uitroeiing van de Syro-Arameeërs in Tur 
Abdin 1915’ (2005:33).  
7 Een kaart van ‘Tur Abdin’ is opgenomen in bijlage 2 + 3. 
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Productie voor de export werd van belang en dit maakte het proces van culturele 

homogenisatie noodzakelijk (Gellner, 2007). Er ontstonden nationale ideologieën en er 

was geen ruimte meer voor etnische diversiteit (Schukkink, 2003:47). Daarnaast leidde 

Brits ingrijpen tot een toenemende vijandigheid tussen moslimgroepen en christenen, 

omdat christenen door de Britten als geloofsgenoten beschermd werden. Dit ingrijpen 

veroorzaakte een verdergaande destabilisering en verbrokkeling van het Ottomaanse 

regime. Tot slot voelde het Ottomaanse Rijk de dreiging van grootmacht Rusland en brak 

de Eerste Wereldoorlog uit (Schukkink, 2003:49,60).  

Bovenstaande gebeurtenissen zorgden voor nationale aspiraties onder de Armeniërs en 

de Turken en er ontstond een bloedige burgeroorlog, die uitmondde in de genocide op de 

Armeniërs. In deze genocide bleef ook de Suryoye gemeenschap niet gespaard, 

aangezien er geen onderscheid gemaakt werd tussen de Armeniërs en andere christelijke 

bevolkingsgroepen (Schukkink, 2003:61; Sümer, 1982:117). Deze massamoorden zijn de 

aanleiding geweest voor de vlucht van veel Suryoye naar Syrië en Irak, maar ook naar 

Amerika, Canada en Australië (Schukkink, 2003:62; Sümer, 1982:117). In het verdrag 

van Lausanne in 1923 werden de nationale grenzen van de jonge republiek Turkije en de 

grenzen van Syrië en Irak uiteindelijk vastgesteld en kwam er een einde aan de 

burgeroorlog (Schukkink, 2003:62; Sümer, 1982:117). 

Het verdrag had grote gevolgen voor de overgebleven Suryoye in het gebied. Ten 

eerste vielen de culturele en politieke grenzen wel samen voor de Turkse bevolking, 

maar niet voor de Suryoye gemeenschap. Het centrum van de Suryoye kwam in Turkije 

te liggen, maar andere Suryoye gemeenschappen vielen binnen de Irakese en Syrische 

grenzen8. Ten tweede werden alleen de Armeense, de Griekse en de Joodse 

bevolkingsgroepen in het minderhedenverdrag van Turkije genoemd. Andere 

minderheden, zoals de Suryoye, werden niet genoemd en bestaan sindsdien officieel niet 

meer in Turkije. Ze hadden hierdoor niet het recht hun eigen taal te spreken of te 

drukken, hun eigen godsdienst uit te oefenen en kerken of (kerk)scholen te bouwen 

(Schukkink, 2003:63; Sümer, 1982:117).  

Dus door de komst van de industrialisatie werden groepen mensen met dezelfde 

‘cultuur’ als natie-staten gedefinieerd, maar in het homogeniseringproces van deze 

staatsvorming werden ook minderheidsculturen opgenomen die niet tot de ‘dominante 
                                                
8 Zie ook het kaartje van ‘Tur Abdin, bijlage 3. 
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cultuur’ behoorden. Voor de Suryoye betekende het vastleggen van de natiegrenzen juist 

een opdeling van de gemeenschap. Nationale insluiting had in dit geval ook een vorm 

van uitsluiting in zich (Wimmer, 2002). In hoofdstuk twee kom ik uitgebreid terug op 

deze vorm van in- en uitsluiting.  

  

1.1.3 De migratie uit ‘Tur Abdin’ en Syrië.  

  

Na de bloedbaden van 1895-96 en van 1915 en later, waren de mensen die konden 

ontsnappen, meestal naar het zuiden, naar Syrië en Palestina, of naar Irak gevlucht. Deze 

Suryoye kwamen voornamelijk in Oost-Syrië, in de nieuwe stad Kamisli, terecht die 

speciaal was gesticht om vluchtelingen te huisvesten. Later vluchtten ook veel mensen 

uit ‘Tur Abdin’ naar Istanboel (Brock, 2001b:69-70). Na het verdrag van Lausanne bleef 

er, met name onder de Jonge Turken, een grote drang naar een nationalistisch Turkije 

bestaan. De nationale identiteit werd gebaseerd op de culturele eigenschappen zoals de 

taal en de religie van de Turkse meerderheid. Voor de Suryoye in Turkije werd het 

hierdoor steeds nijpender om in de omgeving van ‘Tur Abdin’ te blijven wonen. In de 

jaren zestig waren de levensomstandigheden zo verslechterd dat de Suryoye zich 

gedwongen voelden om te vertrekken. Naast het nationalisme waren factoren als de 

bevolkingsexplosie, strijd om vruchtbare landbouwgrond, de toenemende spanningen 

met de Koerden en het ontbreken van Turkse bescherming de push-factoren die geleidt 

hebben tot het vertrek van vele Suryoye gezinnen uit ‘Tur Abdin’. Sommigen vertrokken 

dus naar Istanboel of Syrië, anderen dachten hun toekomst in West-Europa te vinden en 

vertrokken naar Duitsland, Zweden, België of Nederland (Schukkink, 2003:72,93). 

Het aantal gastarbeiders dat rond 1970 vanuit ‘Tur Abdin’ naar Nederland trok, was 

niet groot. Na 1975 kwamen er veel meer Suryoye, maar toen als asielzoekers. In eerste 

instantie leidden vooral de slechte leefomstandigheden in Turkije tot migratie. Later in 

het proces, toen achterblijvers hoorden over de toegang tot bescherming, veiligheid en 

opleidingskansen, verklaren deze pull-factoren de blijvende toestroom van de Suryoye 

(Schukkink, 2003:115-6). De meeste Suryoye vestigden zich in het oosten van 

Nederland, dit had in de eerste jaren voornamelijk te maken met het feit dat er veel 

arbeiders nodig waren in de bloeiende textielindustrie in Twente en omdat er pas 

gebouwde wijken klaarstonden om bewoond te worden. Later fungeerden de eerste 
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Suryoye gezinnen in Twente als bruggenhoofden voor de rest van de Suryoye 

gemeenschap (Schukkink, 2003:4,94). 

Zo kwamen er in de jaren tachtig ook veel Suryoye uit Syrië over. Directe reden was 

de dreiging van een burgeroorlog in 1983, maar het was vooral de aanwezigheid van 

familie, de hoge levensstandaard, de betere medische voorzieningen en 

opleidingsmogelijkheden die de Suryoye naar Nederland brachten (Schukkink, 

2003:125). In Nederland bracht de ontmoeting tussen de Suryoye uit Turkije en Syrië 

veel verwarring en spanning met zich mee, aangezien ze door de jaren heen hun Suryoye 

identiteit op verschillende manieren vorm hadden gegeven. In het volgende hoofdstuk 

zal hier dieper op in worden gegaan en zal er ook een verklaring worden gegeven voor 

deze verschillende identiteitsvormingen.  

 

1.1.4 De Suryoye van tegenwoordig 

  

Tegenwoordig leven er in Nederland ongeveer 15.000 Suryoye9. De meeste Suryoye 

wonen in Twente, waar ook zes parochies staan. Naast Twente kent Amsterdam twee 

parochies. Daarnaast werd in 1981 het Sint Olaf klooster in Glane door de Syrisch-

Orthodoxe gemeenschap overgenomen en werd het klooster in 1984 ingewijd door Zakai 

I Iwas, de patriarch van Antiochië en het gehele Oosten. Het klooster herbergt ook een 

begraafplaats voor de Suryoye uit Nederland, Duitsland en België. Tegenwoordig zetelt 

in het klooster de aartsbisschop, Mor Polycarpus Augin Aydin en wonen er enkele 

nonnen en monniken10. 

Ook in de orthodox-protestantse gemeente Rijssen kwamen eind jaren zeventig de 

eerste Suryoye gezinnen wonen. De eerste paar gezinnen kregen huizen toegewezen in 

de net gebouwde wijk ‘De Braakmanslanden’. Vanaf die tijd zijn er gestaag meer 

Suryoye gezinnen in Rijssen terecht gekomen. In de eerste decennia kwamen de Suryoye 

                                                
9 Informatie over het aantal Suryoye heb ik verkregen van dhr. Schukkink. Andere bronnen houden  ook 
een aantal tussen de 10.000-20.000 aan.  
10 Informatie is verkregen uit een folder over de Syrische-Orthodoxe gemeenschap, uitgebracht door het St. 
Ephrem klooster en via  http://www.morephrem.com, op 6 augustus geraadpleegd. 
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voornamelijk uit ‘Tur Abdin’, vooral uit de dorpen Arnas en Kafro11. Later, begin jaren 

negentig, kwamen er ook steeds meer Suryoye uit Syrië in Rijssen wonen.  

Vanaf de aanstelling van een eigen priester in 1989, Ilyas Basmaci, hadden de Suryoye 

op zondagmiddag de Gereformeerde Ontmoetingskerk tot hun beschikking voor hun 

kerkdiensten. Na 4 jaar in de Ontmoetingskerk gezeten te hebben, zijn de Suryoye begin 

jaren negentig begonnen met de bouw van een eigen kerk die in oktober 1993 in gebruik 

werd genomen. Tegenwoordig leven er ruim 100 gezinnen in Rijssen, waarvan ongeveer 

20 procent uit Syrië komt en is Ilyas Basmaci nog steeds de priester van de gemeenschap 

in Rijssen.  

De Suryoye staan bekend als een minderheden groep die voorop loopt in het 

integratieproces. Ze bekleden vaak een hoge maatschappelijke positie en gaan vaak aan 

de slag als zelfstandige ondernemer. Dit in tegenstelling tot veel andere etnische groepen 

die eerder als werknemer aan de slag gaan. Daarnaast investeren ze enorm en willen ze 

grote huizen voor hun kinderen. De verklaring voor deze investeringen in huizen en 

opleiding kan gezocht worden in de minimale mogelijkheid die de Suryoye hebben terug 

te keren naar het herkomstland, waardoor ze op een actieve manier bezig zijn met hun 

toekomst hier in Nederland (Schukkink, 2003:6-7).  

 Echter, de Suryoye voelen zich ook regelmatig onbegrepen als anderen hen vragen 

naar ‘hun moskee’ en ‘ramadan’. Hierdoor hebben ze aan de ene kant de behoefte aan 

een sterk familieverband en verenigingsleven en aan de andere kant bestaat er de 

noodzaak om het eigen karakter van de groep in de buitenwereld te benadrukken 

(Schukkink, 2003:6). Het versterken van de eigen identiteit en cultuur kan gezien worden 

als een reactie op andere culturen in de samenleving die door overheersing, verschil of 

onbegrip een bedreiging vormen voor de eigen identiteit. In de literatuur (Rushdie, 

Olwig in Erikson, 2001: 262,289, 303-4; Erikson, 2002:68) spreekt men dan over 

‘etnische revitalisatie’, een verschijnsel waar ik in hoofdstuk drie uitgebreid op terug zal 

komen. 

 

 

 

                                                
11 Deze informatie is afkomstig uit een nog ongepubliceerd verzamelwerk over de Suryoye gemeenschap 
in Rijssen.  
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1.2 Identiteit  

 

Identiteit is een onhelder en complex begrip, waar je vele kanten mee op kunt. Een 

manier om het complexe begrip enigszins te simplificeren is onderscheid te maken 

tussen de persoonlijke en collectieve identiteit. De persoonlijke identiteit refereert aan 

individualiteit en uniek zijn, zaken die jou van alle andere mensen onderscheidt. Maar je 

identiteit maakt ook duidelijk wie hetzelfde zijn als jijzelf. Het behoren tot een groep of 

bepaalde categorie mensen waarmee een persoon zichzelf kan identificeren of waarmee 

hij wordt geassocieerd door anderen refereert aan de collectieve identiteit (van Hoof & 

Van Ruysseveldt, 2001:35-6). Zo worden er verschillende groepen gecreëerd van alle 

individuen die de wereld rijk is. Het is, volgens de functionalistische visie12, 

noodzakelijk om orde te creëren door verschillende klassen van fenomenen te 

identificeren in plaats van ieder mens als individu te beschouwen, omdat de oneindige 

complexiteit van de wereld op deze manier begrijpelijk wordt voor de mens (Douglas, 

Levi-Strauss, Bateson in Erikson, 2002:60).  

Vanaf de Verlichting regeert in het Westen het individualisme en wordt vooral de 

persoonlijke identiteit als een groot goed beschouwd. Maar gemeenschappen waar het 

individualisme pas de laatste decennia zijn intrede heeft gedaan, zoals bij de Suryoye, 

hechten ook veel belang aan de collectieve identiteit. De spagaat tussen de persoonlijke 

en collectieve identiteit kan leiden tot grote problemen in de identiteitsconstructie (van 

Hoof & Van Ruysseveldt, 2001:179-80). Deze spagaat is bij de Suryoye zichtbaar in de 

verschillende identiteitsconstructies van de Suryoye ouderen en Suryoye jongeren wat tot 

spanningen en conflicten binnen de gemeenschap leidt. Meer hierover in hoofdstuk drie. 

Daarnaast bestaat binnen de Suryoye gemeenschap zelfs verwarring over de basis van de 

collectieve identiteit. Deze verwarring is terug te vinden in de verschillende benamingen 

die de Suryoye voor hun gemeenschap hanteren. Zo verwijst de veel gebruikte term 

‘Syrisch-Orthodox’ naar de kerkelijke gemeenschap en organisatie en heeft dus 

betrekking op de religieuze identiteit, terwijl de namen ‘Aramees’ en ‘Assyrisch’ een 

                                                
12 Het functionalisme veronderstelt dat bepaalde sociale verschijnselen een functie vervullen in de 
samenleving. Men buigt zich daarom niet over de vraag hoe bepaalde sociale verschijnselen ontstaan, maar 
focust zich op de reden voor het voortbestaan ervan, hier ligt immers een functie aan ten grondslag 
(Erikson, 2001:85) 
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meer politieke betekenis hebben (Schukkink, 2003:1,289; Sümer, 1982:23; Messo, 

2001:1).  

De bovengenoemde spagaat toont eigenlijk al het meervoudige karakter van de 

identiteit aan. Naar mijn mening, is de mens in staat om in de ene sociale situatie een 

andere deelidentiteit aan te nemen dan in een andere situatie. Zo gaf meneer Isik aan zich 

op het werk meer collega te voelen dan Suryoye; zijn identiteit als Suryoye kwam 

voornamelijk tijdens de kerkdiensten tot uitdrukking13. Deze benadering van de sociale 

identiteit kan geschaard worden onder de constructionistische visie (Benhabib, 2002; 

Ghorashi, 2001; Senn, 2006). Deze visie ziet identiteit als een niet-vaststaande entiteit en 

een emotioneel geladen bediscussieerde, narratieve omschrijving van onszelf die continu 

veranderbaar en maakbaar is (Barker, 2003:220). Daarnaast gaat men uit van het 

gedecentraliseerde individu, wat inhoudt dat de ‘self’ uit meervoudige en veranderbare 

identiteiten bestaat (Senn, 2006; Barker, 2003: 230-2, Erikson, 2001: 272).  

Maar de maakbaarheid en veranderlijkheid van een bepaalde identiteit kent zijn 

grenzen. Zo heb je altijd te maken met een omgeving die bepaalde verwachtingen van 

jou als individu heeft en die bepaalde levensstijlen die niet passen in dat 

verwachtingspatroon onacceptabel vindt. Identiteit wordt dus niet alleen gevormd door 

onszelf en de concepties die we over onszelf hebben, maar ook door anderen en de 

verwachtingen en meningen die anderen over ons hebben (Barker, 2003:220).  

  

1.3 Home en Belonging 

  

‘Home’ is, volgens Hedetoft en Hjort (2002), daar, waar we ons thuis voelen, waar onze 

gemeenschap is en waar onze familie en geliefden zijn. Ook ik zag dit terug in de 

antwoorden van de Suryoye, aangezien ze hun thuisgevoel vaak relateerden aan de 

dichtbije aanwezigheid van familie en vrienden. Maar ons gevoel van ergens ‘to belong’, 

‘ergens thuis zijn’, hoeft niet altijd overeen te komen met ‘home’, ‘de plek’, waar men op 

dat moment verblijft. Men kan op de ene plek zijn, maar naar een andere plek verlangen. 

‘To belong’ impliceert namelijk acceptatie, ergens bij horen. Zonder acceptatie wordt het 

moeilijk een gevoel van ‘belonging’ te creëren en ontstaat er eerder een ‘longing-to-be’. 

In het Engelse woord ‘belonging’ komt deze tweedeling op een treffende wijze terug 
                                                
13 Meneer Isik is als jongen vanuit Turkije naar Nederland gekomen en woont nu 29 jaar in Nederland.  
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(being + longing) (Hedetoft, 2002:vii). Ook enkele Suryoye gaven aan terug te 

verlangen naar een plek waar ze feitelijk niet waren14.  

Hierboven wordt het concept ‘home’ door Hedetoft en Hjort voornamelijk bekeken 

vanuit de affectieve/symbolische dimensie. Men focust zich dan voornamelijk op de 

associaties die mensen hebben aangaande het concept ‘home’. (Hedetoft, 2002:vii-xx; 

Hannerz in Hedetoft en Hjort, 2002:219). Dichtbij, bekend, vertrouwd, fysiek, face-to-

face, herhaling en actieve participatie zijn vaak genoemde associaties, maar beklemmend 

en benauwend kunnen ook geassocieerd worden met ‘home’ (Hannerz, 2002). De tweede 

component van ‘thuis’ is de politieke dimensie (politiek in de zin van instrumenteel 

handelen). Dit component is gebaseerd op ‘agency’ - de mogelijkheid van de mens om 

keuzes te maken en deze keuzes aan de omgeving op te leggen - en richt zich op het 

maken van een thuis; ‘home-making’ (Espiritu, 2003). Vaak komen hier ook bredere 

maatschappelijke processen bij kijken, zoals het claimen van een positie in de 

samenleving. In theorie lijkt deze scheiding helder, maar in de praktijk is het vaak lastig 

om deze dimensies te onderscheiden en afzonderlijk van elkaar te bespreken. In deze 

scriptie wordt ook geen expliciet onderscheid gemaakt tussen de twee dimensies. In de 

gesprekken met mensen over ‘home’ waren de dimensies vaak met elkaar verstrengeld 

waardoor ik het niet verantwoord noch noodzakelijk vindt om dit onderscheid aan te 

brengen.   

Voor beide componenten van ‘thuis’ geldt echter dat ‘home’ niet alleen te maken heeft 

met je eigen definitie ervan, maar ook of anderen je in die definitie (h)erkennen en 

volgen. Bepaalde processen van uitsluiting, zoals ‘othering’ (Ghorashi, 2001) en 

‘differential inclusion’ (Espiritu, 2003) maken het moeilijk een ‘home’ te creëren. Deze 

termen zullen in hoofdstuk twee uitgebreid worden behandeld. Het is voor nu genoeg te 

weten dat deze termen gelinkt kunnen worden aan uitsluiting en gevoelens aangaande 

‘home’ en ‘belonging’ beïnvloeden. Echter, als migranten binnen de samenleving de 

mogelijkheden krijgen te participeren in de strijd om politiek legale en constitutionele 

erkenning en aanpassing aan identiteitsgerelateerde verschillen en overeenkomsten, dan 

zal er, volgens Tully, juist een gevoel van ‘belonging’ ontstaan. De mogelijkheid om aan 

de publieke dialoog deel te nemen ‘an sich’ is genoeg om een gevoel van ‘belonging’ te 

creëren (Tully in Hedetoft en Hjort, 2002). 
                                                
14 Twee families, beide afkomstig uit Syrië, gaven aan terug te verlangen naar Syrië.  
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De politieke dimensie kent verschillende ‘home-making’ strategieën die worden 

aangewend om zich een positie in de samenleving te claimen. Zo richten de behoudende 

strategieën zich op het oorspronkelijk thuisgevoel, men wil dit gevoel koesteren en 

behouden, deze strategieën komen overeen met de ‘exilic approach’ van Halleh 

Ghorashi (2001). In hoofdstuk drie zal ik aantonen dat de ‘exilic approach’ van Halleh 

Ghorashi niet direct het terug verlangen naar een bepaalde territoriale plek hoeft in te 

houden, maar dat men ook terug kan verlangen naar specifieke culturele tradities. 

Daarnaast bestaan er strategieën die gericht zijn op verandering van het oorspronkelijke 

thuisgevoel, de ‘diasporic approach’, van Halleh Ghorashi. Welke ‘home-making’ 

strategieën de Suryoye aanwenden en waarom, zal in hoofdstuk drie ter sprake komen. 

De keuze voor een bepaalde strategie is volgens Ghorashi afhankelijk van enkele 

factoren (2001: 262-3). De grootte van een gemeenschap en de intensiteit van de sociale 

en culturele activiteiten van de migranten in het vestigingsland, behoren tot de eerste 

factor. Het meedoen met verschillende activiteiten binnen diverse groepen, zoals 

cursussen en sportclubs zijn essentieel om zich opgenomen te voelen in de nieuwe 

samenleving. Ook in het boek van Arend-Jan Schukkink over ‘De Suryoye: een 

verborgen gemeenschap’ (2003) komt naar voren dat het behoud van een sociale cohesie 

in een gemeenschap van asielzoekers een gunstige conditie is voor maatschappelijke 

integratie op de middellange termijn (2003:285). 

Daarnaast speelt de dominante visie van de samenleving op migratie een rol. Volgens 

Ghorashi wordt in Nederland migratie in het algemeen gezien als iets voorlopigs. 

Beelden over migratie zijn nauw verbonden met beelden over terugkeer. Hierdoor 

worden migranten in Nederland (on)bewust blijvend gezien als gasten. Dit heeft 

implicaties voor het gevoel van ‘home’ en ‘belonging’ van de migrant. Het is echter de 

vraag of deze dominante visie van Nederland op migratie nog steeds geldt. Tot slot is de 

mate van continuïteit tussen de herkomst- en vestigingscultuur van invloed op het gevoel 

van ‘home’ en ‘belonging’. Verschillende aspecten als sociale zekerheid, levensstijlen of 

de omgeving spelen hierin een rol. 

Tot nu toe werd op impliciete wijze de ‘home’ en ‘belonging’ betrokken op een natie. 

Ook Ghorashi (2001) heeft in haar onderzoek voornamelijk gekeken naar gevoelens van 

‘home’ en ‘belonging’ van Iranese vrouwen aangaande Nederland en Amerika. In feite is 

dit enigszins problematisch, aangezien het concept natie-staat de afgelopen decennia 
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steeds meer op zijn (letterlijke) grondvesten is gaan beven. Mondiale stromen van 

mensen, goederen, financiën, ideeën en media (Appadurai, 1990), verbinden de wereld 

steeds meer met elkaar en culturen en gemeenschappen worden door plaats en tijd heen 

geïntegreerd en verstrooid (Inda en Rosaldo, 2002:9). De nationale ‘belonging’ die 

vroeger aanwezig was, is nu door nieuwe culturele invloeden niet meer duidelijk. De 

nationale samenleving staat onder invloed van de verschillende mondiale stromen en 

verandert hierdoor. Voor de gevestigden valt het bekende weg en gevoelens van 

onzekerheid en onveiligheid komen ervoor in de plaats. Dit geldt evenzeer voor 

migranten die hun bekende omgeving verlaten en in een geheel andere samenleving 

terecht komen. Het behoren tot een nationale samenleving wordt door deze 

vervreemding steeds minder en mensen gaan zich afvragen waar ze dan wel bij horen 

(Juergensmeyer: 2002). De afname van de nationale ‘belonging’ door de opkomst van 

verschillende mondiale stromen leidt juist tot nieuwe vragen over ‘home and belonging’.  

Door de afname van de ‘belonging’ binnen het natie-staat concept, ontstaan er andere 

vormen van ‘belongingness’ en invullingen van ‘home’. Zo creëren de  kosmopolieten 

meerdere ‘homes’ in de wereld. Ze hebben een hybride gevoel van ‘belonging’ (Hedetoft 

en Hjort, 2002: xv). Dit betekent, dat ze zich tot meerdere culturen aangetrokken voelen. 

Daarnaast kunnen anderen juist terug grijpen naar oorspronkelijke waarden, naar een 

cultuur, een etniciteit of een religie en ontstaan er lokaliserende identiteiten. (Hedetoft en 

Hjort, 2002:xvi,xviii; Juergensmeyer in Hedetoft en Hjort, 2002).   

De keuze voor een bepaalde vorm van ‘belongingness’ is volgens Steunebrink (2007) 

afhankelijk van bepaalde factoren binnen de natie-staat, zoals de mate van uitsluiting en 

discriminatie. Echter, mijns inziens is de keuze voor een bepaalde vorm van 

‘belongingness’ niet alleen afhankelijk van de factoren binnen de natie-staat, zoals 

Steunebrink (2007) ons vertelt, maar wordt de keuze ook beïnvloed door meer lokale 

factoren. In hoofdstuk drie zal bekeken worden welke vorm van ‘belongingness’ de 

Suryoye aannemen en op welke manier die factoren, binnen de natie-staat en op lokaal 

niveau, de keuze voor een bepaalde vorm beïnvloeden. In hoofdstuk vier zal ik aan de 

hand van mijn onderzoeksresultaten laten zien dat de veronderstelde nationale factoren 

in feite een reflectie zijn van de werkelijk ondervonden lokale factoren. Dit houdt in dat 

lokale factoren een grotere rol spelen dan nationale factoren en dat ze een relevante 

invloed hebben op de ‘home’ en ‘belonging’ van de Suryoye.    
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2. In- en uitsluiting 
  
‘Ja…in Nederland krijg je wel te maken met discriminatie, niet echt persoonlijk…maar wij horen 

verhalen’, begint mijn respondent. ‘Iedereen die anders is, krijgt ermee te maken’, vertelt hij verder. ‘Niet 

dat de Nederlanders houden van discriminatie, maar er is toch wel de neiging om anderen te 

discrimineren. Komt omdat ze bepaalde gewoonten en tradities niet hebben en dan wordt het als iets raars 

gezien, daarom wordt het niet behandeld als iets gewoons’.  
  

Deze respondent weet in dit fragment de relatie tussen discriminatie en ‘othering’ goed 

te raken. Door medemensen als ‘de ultieme ander’ te zien, omdat ze bijvoorbeeld andere 

gewoontes en tradities hebben, wordt het bewust of onbewust legitiem gemaakt om deze 

medemensen uit te sluiten en te domineren op vlakken in de samenleving (Ghorashi, 

2001). Het uitsluiten en domineren van mensen kan gezien worden als een vorm van 

discriminatie. De juridische definitie van discriminatie (Shadid, 1998:190) toont dit ook 

aan: ‘elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel 

heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet 

van gelijkheid op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen 

van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast’. Deze relatie tussen uitsluiting 

en discriminatie gaat echter niet altijd op. Het is namelijk niet onmogelijk dat mensen 

voor een bepaalde uitsluiting gekozen hebben door zich te blijven oriënteren op de eigen 

culturele instituties, door Gowricharn ‘zelf-uitsluiting’ genoemd (2001:11).  

Bij ‘othering’ wordt de nadruk gelegd op bestaande verschillen tussen groepen en deze 

verschillen worden als onverenigbaar gezien, terwijl verschillen binnen een groep of 

overeenkomsten tussen groepen worden genegeerd (Ghorashi, 2001:162). Er treedt een 

gevoel van vervreemding op waardoor het onmenselijk behandelen of domineren van 

mensen naar geweten logisch en beredeneerbaar wordt. Ook in het artikel van Sharp: 

‘The commodification of the body and its parts’ (2000), wordt gesproken over het 

bemoeilijken van vereenzelfing en identificatie met ‘de ander’. De ander wordt dan 

gedevalueerd tot een ‘commodity’, een goed, waardoor vereenzelfing met de 

geobjectiviceerde en gedehumaniseerde ander onmogelijk wordt. Het uitbuiten van 

mensen kan dan geheel zonder gewetensconflict worden gedaan. In andere gevallen 

worden mensen wel geïncludeerd in de samenleving, maar met een voorgeschreven 

marginale positie. Yen Le Espiritu (2003) noemt dit ‘differential inclusion’.  
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‘Othering’, ‘differential inclusion’, ‘objectivisering’ en ‘dehumanisering’ worden 

uiteindelijk allemaal gebruikt om mensen als ‘de ultieme ander’ neer te zetten, waardoor 

het uitsluiten van deze mensen in een samenleving, gemeenschap of groep mensen 

legitiem wordt. De ultieme vorm van uitsluiting, is de uitsluiting langs nationale of 

etnische lijnen15. Deze vormen van uitsluiting komen terug in een boek van Wimmer 

‘Nationalist exclusion and ethnic conflict: shadows of modernity’ (2002). In dit boek 

toont hij aan dat de politieke modernisering en staatsvorming niet deugt, omdat het 

uitsluiting langs nationale of etnische lijnen tot gevolg heeft. Volgens Wimmer ligt aan 

de basis van een natie-staat het culturele compromis. Een cultureel compromis komt tot 

stand wanneer actoren die een gegeven ruimte delen overeenstemming bereiken over 

bepaalde waarden en betekeniskaders (grondwet bijvoorbeeld). Maar omdat niet alle 

neuzen dezelfde kant op kunnen wijzen, zullen er altijd mensen uitgesloten worden en 

niet opgenomen worden in het culturele compromis. Het zijn ‘de ultieme anderen’ die 

worden uitgesloten (Wimmer, 2002:8). 

In de volgende paragrafen zal ik de ondervonden in- en uitsluiting van de Suryoye 

gemeenschap bespreken en de invloed ervan op de identiteitsconstructie en ‘home’ en 

‘belonging’ gevoelens. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat de gevolgen, van de 

door de Suryoye ervaren in- en uitsluiting in het herkomstland en binnen de 

gemeenschap, groot blijken te zijn voor de identiteitsconstructie en ‘home’ en 

‘belonging’.  

  

2.1 In- en uitsluiting in het herkomstland 

  

Ik hoorde regelmatig verhalen van Suryoye uit Turkije over de gruwelijke daden die de 

Koerden en Turken richtten op de Suryoye. Vee en akkers werden geplunderd, vrouwen 

verdwenen en mannen werden in het leger getreiterd en gepest. In hoofdstuk één was te 

lezen dat er na de bloedbaden eind 19e en begin 20e eeuw geen einde kwam aan de 

vervolgingen op de Suryoye in Turkije. In het verdrag van Lausanne in 1923 waren ze 

niet opgenomen als een  bestaande minderheidsgroep waardoor ze sindsdien officieel 

niet meer bestaan in Turkije. Daarnaast was er - mede door de opkomst van de 

                                                
15 Er bestaan verschillende vormen van uitsluiting, zoals maatschappelijke, juridische, medische of 
symbolische uitsluiting. 
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industrialisatie (Gellner, 2007) -  onder de jonge Turken een grote drang naar een 

nationalistisch Turkije ontstaan16. Dit had een culturele en etnische homogenisering tot 

gevolg. De nationale identiteit werd gebaseerd op de culturele eigenschappen van de 

Turkse meerderheid (Schukkink, 2003:72,93). De Suryoye, die zich niet konden vinden 

in deze nationale identiteit, kregen te maken met uitsluiting. Het culturele compromis 

werd gebaseerd op de Turkse meerderheid en de Suryoye werden niet in dit compromis 

opgenomen en kregen te maken met ‘social closure’ (Wimmer, 2002). Dit betekende dat 

ze niet hoefden te rekenen op bescherming van de overheid wanneer Koerden of 

moslims hun huizen, vee of akkers plunderden. 

Het gevolg van deze uitsluiting op openbare terreinen was dat de focus van de Suryoye 

veel meer op de religieuze identiteit kwam te liggen. Al vanaf het ‘millet’ systeem 

onderhield de Syrisch-Orthodoxe patriarch de contacten met de bestuurlijke 

buitenwereld en was hij de verantwoordelijke voor de belastinginning. Dus Kerken, maar 

vooral kloosters, waren behalve religieuze centra ook bestuurlijke en politieke centra en 

rechtbanken. Dit leidde tot een intense kerkelijke organisatie en een machtsbasis van 

religieuze leiders (Schukkink, 2003:50). Daarnaast boden de kerken en kloosters naast 

heiligheid ook veiligheid en sociale zekerheid. Zo boden ze bescherming in tijden van 

oorlog en vervolging en boden ze ook werkgelegenheid (Schukkink, 2003:54). Kortom, 

religie was het centrum van hun bestaan en de mensen waren ervan afhankelijk. Veel 

Suryoye die ik gesproken heb, erkenden de grote rol die de religie toen in het leven van 

de Suryoye speelde, of zoals een respondent het verwoordde:  

 
‘De mensen uit Turkije hadden alleen de religie die ze bond’17 

 

Juergensmeyer (2002:15) beweert dat het verlies van een gevoel van ‘belonging’ in een 

samenleving, wat voor de Suryoye in Turkije het geval was, kan leiden tot een 

radicalisering van je eigenheid. Ook Ghorashi (2001: 162) legt uit dat het uitsluiten van 

minderheden kan zorgen voor het gericht zijn op de eigen religieuze en/of etnische 

groep. Dus naast het feit, dat de Suryoye geen andere mogelijkheid hadden om zich naast 

                                                
16 De relatie tussen de opkomst van de industrialisatie en het nationalisme is in hoofdstuk één al ter sprake 
gekomen, pagina 9-10. 
17 Minas Citgez, 20 februari. 
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hun religieuze identiteit op andere terreinen te richten, kan het ook gezien worden als een 

logische reactie om je in tijden van uitsluiting te beroepen op je eigenheid.  

In Syrië was de situatie anders dan in Turkije. Syrië was van 1920 tot 1946 een 

mandaatgebied van Frankrijk. Daarna werd Syrië een onafhankelijke, maar instabiele 

republiek, gesteund door de Sovjet-Unie. In 1963 kwam in Syrië de Ba’ath-partij via een 

staatsgreep aan de macht, maar pas in 1970 kwam er een einde aan de politieke 

instabiliteit toen Hafez al-Assad een militaire dictatuur vestigde. Hij volgde vanaf het 

begin een pro-Sovjet koers en pas eind jaren tachtig richtte Syrië zich meer op het 

Westen. Tot vandaag de dag ligt de macht in de handen van de Ba’ath-partij. Deze partij 

streeft naar eenheid van de Arabische wereld. Iedere inwoner van een Arabische staat, 

los van geloofsovertuiging, is volgens de Ba’ath een Arabier. Het is dan ook een 

seculiere partij, wat inhoudt dat godsdienst en politiek gescheiden dienen te zijn18 

Uitsluiting op basis van religie is daarom niet aan de orde in Syrië, waardoor de partij 

vooral mensen uit de religieuze minderheden aantrekt.  

Ook de uit Turkije gevluchte Suryoye in Syrië, werden niet op basis van hun religie 

uitgesloten. Hierdoor ontstond er een totaal andere situatie dan ze in Turkije gewend 

waren. Een respondent zei hierover het volgende: 

  
‘Hun (mensen uit Turkije) omstandigheden waren de afgelopen honderd jaar zeg maar…heel anders dan 

onze omstandigheden…wij hebben meer mogelijkheden om iets te leren…contact met de buitenwereld te 

krijgen…meer mogelijkheden om een hoge opleiding te doen…maar daar was dat minder…de enige 

mogelijkheid was in het klooster…(…) in de kloosters is de opleiding alleen hoe je de rituelen kunt 

leren…hoe je diensten kunt houden…verder niets’. 

  

De Suryoye hadden in Syrië makkelijker toegang tot onderwijsvoorzieningen en werk bij 

het bedrijfsleven dan de Suryoye in Turkije. Ze konden openlijk voor hun godsdienst 

uitkomen en in het staatsapparaat werken (Schukkink, 2003:125-6). Ze hadden kortom 

minder te maken met uitsluitingen dan de Suryoye uit Turkije. Hierdoor kwamen ze met 

veel instellingen buiten de kerk in aanraking, (onderwijs, politiek, overheid) waardoor de 

afhankelijkheid van de religie, die men in Tur Abdin kende, afnam. Daarnaast waren de 

Syrische instellingen beïnvloed door het communisme, aangezien Syrië nauwe 

                                                
18 informatie verkregen via http://nl.wikipedia.org/wiki/Syrie, geraadpleegd op 6 augustus 2008 
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connecties behield met de Sovjet-Unie. Het communisme, gestoeld op de ideeën van 

Marx, Lenin en Stalin, ziet religie als een groot knelpunt dat overwonnen moet worden, 

pas dan zou het communisme echt kunnen bloeien (van Hoof & Van Ruysseveldt, 

2001:102-3):  

  
‘Religie is het opium van het volk en een verkeerd wereldbewustzijn!’ ~ Karl Marx  

  

Hierdoor nam de identificatie van de Suryoye uit Syrië met de religie nog verder af, 

waardoor het voor de Suryoye noodzakelijk werd hun collectieve identiteit op een andere 

manier in te vullen, wilden ze hun onderscheidende identiteit als Suryoye behouden. 

Deze drang naar een onderscheidende groepsidentificatie was bij de Suryoye in Syrië 

aanwezig, omdat de dreiging bestond opgenomen te worden in de massa, waardoor ze 

geen constitutionele erkenning als inheems volk (als niet-Arabieren) hoefden te 

verwachten. Daarom werden de Suryoye geïnspireerd door nationale ideeën waarmee ze 

wilden uitdragen dat er een onveranderbaar en stabiel etnisch ‘belongingness’ bestaat die 

de Suryoye verzekerde van een continuïteit met het verleden (Erikson, 2002:68, 

ADO19:13). Het is niet ondenkbaar dat de nationale ideeën van de Suryoye uit Syrië, 

deels door de Fransen - die tot 1946 Syrië als mandaatgebied hadden – is verspreid, 

zodat interne conflicten konden voorkomen dat Syrië een sterke staat zou worden.  

Geïnspireerd door nationale ideeën ontwikkelden jonge intellectuelen rond de jaren 

vijftig een ander zelfbewustzijn met een andere cultuur. Men kreeg meer aandacht voor 

de historische en culturele aspecten van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. Deze 

opleving wordt ook wel het Assyrisme genoemd. Het idee van de Assyriërs is dat de 

oorsprong van de Suryoye gelegen is in het Assyrische Rijk en de oorsprong dus geen 

religieus karakter heeft. (Schukkink, 2003:125-6). Door de oorsprong van de Suryoye in 

het Assyrische Rijk te zoeken, proberen de Assyriërs een virtuele ‘Assyrische natie’ te 

creëren die streeft naar versterking van het nationale bewustzijn evenals de eenheid 

binnen het Assyrische volk (ADO: 14; Messo, 2001:4). Met dit volk worden niet alleen 

de Suryoye bedoeld, maar ook de beschaving van Mesopotamië in allerlei historische 

benamingen en tijdperken zoals: Sümerisch, Akkadisch, Babylonisch, Chaldees, 
                                                
19 ADO staat voor de Assyrische Democratische Organisatie, de Assyrische Vereniging opgericht op 15 
juli 1957 in Syrië. Vorig jaar bestond de vereniging vijftig jaar en ter gelegenheid van dit feest werd er een 
folder gemaakt met informatie over ADO. Ik heb deze folder als bron gebruikt.  
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Assyrisch, Aramees en Syrisch (ADO:14; Messo:4).  In de woorden van Anderson 

zouden we deze ‘virtuele natie’ omschrijven als een ‘immagined community’, aangezien 

de meeste Assyriërs elkaar nooit ‘face-to-face’ hebben ontmoet of zullen ontmoeten, 

terwijl ze toch het idee hebben dat ze één gemeenschap zijn (Anderson 1991, Erikson, 

2001:278). Naast de opkomende burgeroorlog in 1983, waren deze politieke nationale 

ideeën de reden voor hun vlucht naar Nederland. Syrië trad hard op tegen mensen die 

met hun politieke aspiraties een bedreiging vormden voor de dictatuur. Dus, ondanks het 

feit dat de Suryoye in Syrië op veel gebieden van de samenleving werd geïncludeerd, 

was er op politiek gebied sprake van uitsluiting. Deze uitsluiting gold echter niet alleen 

voor Assyrische Suryoye, maar gold voor alle politieke aspiraties die de dictatuur 

bedreigden.  

 Uit het bovenstaande komt naar voren dat de mate van uitsluiting invloed heeft op je 

identiteitsconstructie. Zo heb ik aangetoond dat de Suryoye in Turkije met veel vormen 

van uitsluiting te maken kregen en dat dit de focus op de religieuze identiteit versterkte. 

De Suryoye in Syrië hadden minder te maken met vormen van uitsluiting, waardoor men 

minder afhankelijk werd van de religie en men beïnvloed werd door ideologieën van 

buitenaf. Deze invloeden waren zo groot dat ze geleid hebben tot een verandering in de 

invulling van hun collectieve identiteit.  

Wimmer toont aan dat de mensen die niet opgenomen worden in het culturele 

compromis, de gemarginaliseerden, hun eigen visie ontwikkelen over de wereld en er 

een ‘hidden transcript’ op na houden. Wanneer ze in contact komen met degenen die aan 

de macht zijn, kunnen ze doen alsof ze de dominante cultuur hebben aangenomen, maar 

in hun eigen sociale ruimte die alleen toegankelijk is voor hen, ontwikkelen ze een 

‘counter-discourse’ (Wimmer, 2002:37). Dit ‘hidden transcript’ en het ‘counter-

discourse’ was ook terug te vinden bij de Suryoye in Turkije. Zo leek het alsof de 

Suryoye de dominante cultuur hadden overgenomen, doordat ze de kinderen naar school 

stuurden waar ze het Turks leerden. Maar in werkelijkheid hielden ze er een ‘hidden 

transcript’ op na door de kinderen in het geheim les te geven in de eigen taal en over hun 

religie. Groepen die wel opgenomen worden in het culturele compromis worden 

beïnvloed door hun dominante omgeving en passen de algemene geaccepteerde normen 

van de dominante cultuur op zichzelf toe (Wimmer, 2002:37). Zo was het communisme 

een algemeen geaccepteerde norm van de dominante cultuur in Syrië. De Suryoye uit 
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Syrië, die wel waren opgenomen in het culturele compromis, werden beïnvloed door 

deze dominante opvattingen wat leidde tot een verandering in de collectieve identiteit. 

De in- en uitsluitingen van de omgeving hebben niet alleen invloed op de 

identiteitsconstructie, maar kunnen ook de ‘belongingness’ aangaande het herkomstland 

beïnvloeden. Door de uitsluitingen die de Suryoye in Turkije hebben ervaren, is de 

verbondenheid met het land niet groot. Zo zeggen alle Suryoye afkomstig uit Turkije 

zich niet specifiek verbonden te voelen met Turkije. Echter, de meeste Suryoye voelen 

wel een band met het gebied waar ze gewoond hebben: ‘Tur Abdin’. Deze band komt tot 

uiting in foto’s en schilderijen van het gebied die mensen hebben hangen in de kamer en 

in de culturele reizen die worden georganiseerd voor de Suryoye naar ‘Tur Abdin’. De 

band die ze hebben met ‘Tur Abdin’ is te verklaren door de aanwezigheid van hun 

culturele erfgoed in dat gebied, zoals de oude kloosters en kerken, die alleen terug te 

vinden zijn in ‘Tur Abdin’. Dit behoudt de band met het gebied. Het belang van de 

lokale omgeving voor de ‘home’ en ‘belonging’ zal in hoofdstuk vier verder uitgediept 

worden.  

Mensen die uit Syrië komen, hebben een grotere band met hun geboorteland. Ze praten 

eerder over terugkeer en zijn in Nederland vaak nog betrokken bij de actuele 

ontwikkelingen in Syrië. Een echtpaar vertelde het volgende over hun band met Syrië: 
  

‘Syrië blijft aantrekkelijk…daar is familie…(…) naast familie, zijn we ook nog steeds politiek actief in 

Syrië…alle gebeurtenissen worden gevolgd via internet…(…) Nederland gaat ook steeds meer 

trekken…we krijgen steeds meer contacten en interesses…maar zonder baan is het moeilijk om je echt 

nuttig te voelen’ (…) Zoals de situatie nu is, moeten we wel in Nederland blijven. In Syrië is het voor ons 

niet veilig…we kunnen niet terug. Maar we willen liever terug jah…jah…maar dan moet de politieke 

situatie beter worden…Daar woont familie hè…(…) in Syrië voelden we ons nuttiger…hadden een 

baan…met belangrijke functies…en we hadden veel relaties met anderen…ook met andere minderheden 

over de politiek’. 
  

De mate van uitsluiting in het herkomstland kan dus invloed hebben op de gevoelens van 

‘belongingness’ ten aanzien van dat land. Maar de mate van ‘belonging’ is ook 

afhankelijk van andere factoren. Zo zijn gevoelens van ‘belongingness’  ten aanzien van 

het herkomstland of vestigingsland volgens Espiritu (2003) ook afhankelijk van de 

familie die er (nog) woont en of men een actieve rol in het vestigingsland heeft (werk, 
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activiteiten, familie, contacten) of in het herkomstland heeft gehad. Deze factoren komen 

ook terug in het bovenstaande citaat en moeten qua invloed niet onderschat worden. 

  

2.2 In- en uitsluiting binnen de gemeenschap 

  

 Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de gemeenschap kreeg ik het idee dat de 

Suryoye gemeenschap een heel hechte gemeenschap was. Het leek alsof iedereen elkaar 

heel goed kende en veel met elkaar omging. Maar na enkele weken nam ik een scheiding 

waar tussen de Suryoye uit Syrië en Turkije. Ze zaten vaak apart van elkaar tijdens 

koffiedrinken na de kerkdienst en er bestond, buiten de kerk, weinig contact tussen de 

groepen. Deze scheiding werd door de Suryoye niet als zodanig benoemd. Vaak 

benadrukten ze juist de enorme hechtheid van de gemeenschap, ook tussen de Suryoye 

uit Syrië en Turkije. De nadruk op de eenheid van de gemeenschap maskeert de 

scheidingen en verschillen binnen de Suryoye. Scheidingen en verschillen zouden 

immers kunnen leiden tot scheuringen binnen de gemeenschap, wat de toekomst van de 

Suryoye gemeenschap onzeker maakt. Maar op impliciete wijze liet men doorschemeren 

dat er wel degelijk sprake was van een scheiding: 

 
‘In Rijssen is de gemeenschap nog hecht (…) er komen wel nieuwe gezinnen uit Syrië…die ken ik niet zo 

goed. Maar de rest ken ik wel allemaal…we zijn als één familie’20.  
 

Veel mensen gaven aan dat er verschillen bestonden tussen de Suryoye uit Turkije en 

Syrië. Zo vonden mensen de vrouwen uit Syrië moderner gekleed, met make-up en 

korter haar dan de vrouwen uit Turkije. Anderen zagen verschil in het gedrag; mensen 

uit Syrië werden omschreven als ontwikkelde, minder religieuze en meer 

individualistische mensen, terwijl mensen uit Turkije als naïeve, gelovige en gulle gevers 

werden beschouwd.   

Een logische verklaring voor deze verschillen, kan gezocht worden in de verschillende 

omgevingen waar de Suryoye uit Turkije en de Suryoye uit Syrië zijn opgegroeid. Zo 

kenden de Suryoye uit Turkije die in de afgelegen gebieden woonden een eenvoudige 

levensstijl, terwijl de Suryoye in Syrië door de contacten met openbare instellingen veel 

                                                
20 Gabriel Basmaci, 18 april 2008, is geboren in Nederland en is nu derdejaars student aan de TU Delft. 
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meer onder invloed waren van de ‘moderne’ wereld. Daarnaast kan het verschil in 

gedrag verklaard worden door de mate van uitsluiting in Syrië en Turkije, waardoor ze 

hun identiteit op een andere manier invulden. In de vorige paragraaf hebben we al 

kunnen lezen hoe de relatie tussen de mate van uitsluiting en de identiteitsconstructie in 

elkaar stak.  

Het verschil in gedrag werd pas zichtbaar toen ze in Nederland bij elkaar kwamen. Er 

ontstond verwarring over de collectieve identiteit. Genoodzaakt door hun veranderde 

samenstelling, moesten de Suryoye nieuwe strategieën en nieuwe percepties en 

interpretaties van hun collectieve identiteit ontwikkelen (Wimmer, 2002:39). Aangezien 

de Suryoye uit Turkije in Rijssen een meerderheid vormen en omdat ze eerder in 

Nederland waren aangekomen, is het nieuwe culturele compromis vooral gebaseerd op 

de percepties en interpretaties van de Suryoye uit Turkije en krijgen de Suryoye uit Syrië 

te maken met een vorm van ‘social closure’, uitsluiting dus (Wimmer, 2002). De 

aanname dat het culturele compromis voornamelijk stoelt op percepties en interpretaties 

van de Suryoye uit Turkije verklaart tevens de meer religieuze oriëntatie van de Suryoye 

uit Rijssen, een oriëntatie die bij de Suryoye uit Enschede minder strikt is. Vanwege een 

groter aandeel Suryoye uit Syrië in Enschede bezit het culturele compromis van de 

Suryoye in Enschede een groter aandeel ‘Syrische’ percepties en interpretaties dan het 

culturele compromis in Rijssen. Dit blijkt uit het gegeven dat de Suryoye in Enschede 

zich meer bezig houdt met de politieke identiteit: ‘Arameeër of Assyriër’21. Een focus 

die voornamelijk door de ontwikkelde Suryoye uit Syrië is meegebracht.    

Het overcommuniceren van de verschillen tussen de Suryoye uit Turkije en Syrië kan 

gezien worden als een strategie om uitsluitingen van de Suryoye uit Syrië te 

legitimiseren om zo het culturele compromis gebaseerd op percepties en interpretaties 

van de Suryoye uit Turkije veilig te stellen. Deze uitsluiting is, volgens sommige 

Suryoye uit Syrië, bijvoorbeeld waar te nemen in de kerkenraad, die bezet wordt door 

Suryoye afkomstig uit Turkije die hun plaatsen aan niemand anders overdragen. Er 

wordt wel geprobeerd om bepaalde invullingen van de collectieve identiteit te 

veranderen. Zo wordt er geprobeerd om het gescheiden zitten van mannen en vrouwen in 

de koffiezaal te doorbreken door als man en vrouw naast elkaar te gaan zitten, maar tot 

nu toe is er niemand die hen daarin volgt. Er bestaan wel steeds meer tegengeluiden, ook 
                                                
21 Dit wist een Suryoye uit Enschede me te vertellen. 
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van de jongere generatie, die graag bepaalde hervormingen zou willen zien. Deze 

tegengeluiden van de jongere generatie komen in het volgende hoofdstuk aan bod.  

Het ‘culturele compromis’ geeft dus een bepaalde machtsverhouding weer, maar dat 

betekent niet dat deze verhoudingen niet kunnen veranderen. Dit gebeurt wanneer een 

groep toegang tot economische, politieke of culturele terreinen wint of verliest. Als de 

Suryoye uit Syrië en de jongere generatie meer draagvlak krijgen, zal dit uiteindelijk 

leiden tot de teloorgang van het oude ‘culturele compromis’ en zal er een nieuw 

‘cultureel compromis’ gevormd worden (Wimmer, 2002:38-9). Dit nieuwe ‘compromis’ 

zal de meer traditionele uitingen van de religie, meegenomen uit Turkije, een modernere 

inslag geven. De verklaring voor de traditiegerichte oudere generatie uit Turkije wordt in 

het volgende hoofdstuk gegeven. 
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3. De generatiekloof 
  
‘We snappen onze kinderen niet’… begint een vrouw die tegenover me zit. ‘We hebben een cultuur geleerd 

in Turkije, hoe alles moest… maar in Nederland is alles anders (…) Kinderen hebben het moeilijk hier…in 

huis moeten ze doen wat wij vertellen, maar op school…buiten het huis moeten ze de Nederlandse regels 

volgen…Dat komt niet altijd met elkaar overeen. Als ze gaan samenwonen bijvoorbeeld. Ik zou het niet 

goed vinden, ik vind het heel erg als mijn kinderen gaan samenwonen (…) ze moeten trouwen voor God in 

de kerk, dan kun je samenwonen. Maar dan zeggen ze: ‘Mam, je bent ouderwets!’, maar is dat ouderwets? 

De God van 2000 jaar geleden is dezelfde God als nu…het is dezelfde God, het hoort zo!’22   

  

Conflicterende waarden, normen en levensstijlen tussen de oudere en jongere generatie 

zorgen voor gespannen relaties, teleurstellingen en zelfs gebroken families. Voor mij een 

uitdaging om de kern van deze generatiekloof bloot te leggen, te verklaren en aan de 

hand hiervan uitspraken te doen over verschillen in de identiteitsconstructie en gevoelens 

van ‘home’ en ‘belonging’ tussen de generaties.  In dit hoofdstuk maak ik onderscheid 

tussen Suryoye ouderen en Suryoye jongeren. Suryoye die alleen hun jeugd in Turkije 

hebben doorgebracht of hun hele leven in Nederland gewoond hebben, schaar ik onder 

Suryoye jongeren. Suryoye die een groot gedeelte van hun leven in Turkije hebben 

geleefd en als volwassenen in Nederland zijn gekomen zijn in dit onderzoek de Suryoye 

ouderen. Aangezien de meeste Suryoye uit Turkije rond dezelfde tijd naar Nederland zijn 

gekomen (1980), ligt de scheiding tussen jongeren en ouderen rond de vijftig. De 

Suryoye uit Syrië zijn in veel gevallen pas later in Nederland gekomen waardoor de 

kloof tussen ouderen en jongeren een heel eigen karakter kent. Omdat ik weinig Suryoye 

uit Syrië over dit onderwerp heb gesproken en door het eigen karakter van de 

generatiekloof, heb ik de antwoorden van de Suryoye uit Syrië in de analyse buiten 

beschouwing gelaten. De uiteindelijke verklaring van de generatiekloof is dus alleen van 

toepassing op de Suryoye die uit Turkije komen of die ouders hebben die uit Turkije 

komen.  

 

 

 

                                                
22 Dit gesprek nam plaats op 13 februari 2008 met een aantal vrouwen die samen waren gekomen voor thee 
en koffie.   
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3.1 Suryoye ouderen in Nederland 

 
‘Nederland is niet slecht…maar ze zijn erg vrij in Nederland. Ze scheiden erg snel…dat is een taboe in de 

Suryoye cultuur (…) Dingen als roken, alcohol en drugs…dat waren we niet gewend, maar zelfs daar 

wennen we aan’ 
  

Bovengenoemde reactie is een veelvoorkomende reactie bij de Suryoye ouderen. Aan de 

ene kant zijn ze blij en dankbaar om in het vrije Nederland te wonen. Ze mogen naar 

school, kunnen werken en mogen hun eigen kerken bouwen. Veel ouderen hebben hun 

jeugd in Turkije doorgebracht en weten hoe anders het kan zijn. Toch zit er ook een 

keerzijde aan deze vrijheid. Ouderen vinden dat de mensen van tegenwoordig een ‘te’ 

vrije moraal kennen. Samenwonen, homoseksualiteit en scheidingen zijn aan de orde van 

de dag, het mag en kan allemaal in Nederland.  

Veel ouderen wezen me op de juiste, christelijke waarden en normen die onder de 

Suryoye nog wel worden nagestreefd:  

 

‘We willen onze kinderen niet de mogelijkheden die de Nederlandse cultuur ze biedt onthouden, maar het 

moet wel in mate gebeuren (…) Als er dingen botsen met het geloof dan moet je ook dingen verbieden. 

Dan moet je zeggen dat dat soort dingen niet stroken met het Suryoye-zijn en de cultuur’  
 

Espiritu (2003) zag dit verschijnsel ook, maar dan onder de Filippijnen die nu in 

Amerika wonen. De gemigreerde Filipino’s, die in veel gevallen te maken krijgen met 

een vorm van ‘othering’ proberen in de Verenigde Staten hun imago te beïnvloeden in 

hun voordeel, wat Espiritu ‘imago-building’ noemt. Door hun dochters kort te houden, 

wordt de morele superioriteit van de Filipino’s benadrukt, tegenover het morele verval 

van de Amerikanen. Het negatieve ‘othering’ wordt op deze manier omgezet in een 

positief imago om zich zo op deze manier te verzetten tegen hun marginale positie in de 

Amerikaanse samenleving (Espritu, 2003). Deze verklaring zou ook op kunnen gaan 

voor de Suryoye die hun morele superioriteit benadrukken om op deze manier op de 

nationale uitsluitingen te reageren. 

Toch plaats ik hier mijn vraagtekens bij, aangezien bijna alle Suryoye zich niet op een 

bepaalde manier uitgesloten voelen in de Nederlandse samenleving. Vooral op formeel 

gebied; aangaande institutionele organisaties, diensten en voorzieningen, ervaren de 
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Suryoye geen vormen van uitsluiting. Dit kan te maken hebben met het feit dat deze 

vormen van uitsluiting niet aanvaardbaar zijn in de Nederlandse samenleving 

(Gowricharn, 2001:10-1). Volgens Gowricharn wordt de legitimiteit van uitsluiting 

begrensd door de waardering van de gevolgen van uitsluitingen. Die zijn weer terug te 

voeren tot de heersende opvattingen over humaniteit. Minderheden uitsluiten van 

formele rechten en plichten wordt door de maatschappij als inhumaan beschouwd, 

waardoor uitsluitingen op dat gebied minder snel voorkomen.  

Maar ook op informeel gebied - uitsluiting op relationeel vlak, als burgers onder elkaar 

-  ervaren de Suryoye weinig uitsluiting, al geldt dat niet voor iedereen. Zo vertelden 

twee Suryoye van de oudere generatie dat ze zich soms buitengesloten voelen op 

momenten waaruit blijkt dat hun kennis van de Nederlandse taal niet toereikend is. Beide 

gaven aan dat ze door hun beperkte kennis van de taal belangrijke informatie en kennis 

missen waardoor ze niet goed mee kunnen draaien in de samenleving. Ondanks mijn 

twijfel over de bruikbaarheid van Espiritu’s (2003) concept ‘imago-building’ voor de 

Suryoye, blijkt dus wel dat vooral de oudere generatie de christelijke moraliteit van de 

gemeenschap aanhaalt. Dezelfde generatie die zich ook het meest uitgesloten voelt op 

basis van hun taalachterstand en die in eerste instantie door gebrek aan scholing met 

mindere banen genoegen moesten nemen. 

Er kunnen diverse verklaringen gegeven worden voor het feit dat de Suryoye in 

Nederland over het algemeen weinig uitsluiting ervaren. Zo ligt de mate van uitsluiting, 

volgens de oudere Suryoye, niet alleen aan de mentaliteit van de Nederlandse 

maatschappij, maar vooral aan je eigen instelling. Zo vertelden verschillende Suryoye 

me, dat ze zich snel hebben weten aan te passen in Nederland, waardoor de gevestigden 

de kans niet kregen om de Suryoye uit te sluiten. Dit snelle aanpassingsvermogen hebben 

de Suryoye waarschijnlijk ontwikkeld ten tijde van de vele vervolgingen in Turkije. Het 

is voor de Suryoye in Turkije noodzakelijk geweest om niet te veel op te vallen bij de 

Koerden en Turken. Dit kon namelijk leiden tot kritiek en een aanleiding zijn voor wrede 

acties op de Suryoye. In de publieke ruimte was het dus van belang om je iedere keer aan 

te passen aan de lokale omgeving, wat een sterk aanpassingsvermogen van de Suryoye 

vereiste. Dit aanpassingsvermogen hebben ze ook in de Nederlandse maatschappij weten 

toe te passen. Deze verklaring is slechts een veronderstelling van mij die gebaseerd is op 

uitspraken die de Suryoye hierover gemaakt hebben. Aangezien ik gebonden ben aan tijd 
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en ruimte heb ik deze veronderstelling niet verder kunnen uitdiepen. Meer onderzoek is 

nodig om deze veronderstelling hard te maken.   

Een tweede verklaring voor de snelle aanpassing van de Suryoye in Nederland is de 

afwezigheid van de binding met het herkomstland. In het vorige hoofdstuk is de 

afwezigheid van de binding met het herkomstland al ter sprake gekomen. Doordat de 

Suryoye geen perspectief hebben op terugkeer kunnen ze in Nederland sneller integreren 

en zich de taal eigen maken (Schukkink, 2003:151-2). Verder werden de Suryoye in de 

eerste periode van hun aankomst in Nederland door de gevestigden bewonderd omdat ze 

als oer-christen werden gezien. De christelijke gevestigden voelden zich hierdoor sterk 

verbondenen met de Suryoye (Schukkink, 2003: 96-7), wat de identificatie ten goede 

komt en het proces van ‘othering’  verminderd. Tot slot kan de ervaring van beperkte 

uitsluiting verklaard worden door bepaalde factoren die zich in de lokale omgeving 

afspelen. In het volgende hoofdstuk zal een gehele paragraaf gewijd worden aan deze 

lokale omgevingsfactoren die geleid hebben tot een gevoel van acceptatie en waardering 

onder de Suryoye gemeenschap wat gevoelens van uitsluiting en ‘othering’ weg neemt.  

Espiritu’s concept ‘imago-building’ kan omschreven worden als een actief verzet tegen 

uitsluiting, toch kan het geschaard worden onder de behoudende ‘home en belonging’ 

strategieën. In hoofdstuk één heb ik verteld dat de behoudende strategieën vallen onder 

de politiek/instrumentele dimensie van ‘thuis’. Deze dimensie richt zich op het claimen 

van een positie in de samenleving; ‘home-making’ (Hedetoft en Hjort, 2002; Espiritu, 

2003). De behoudende ‘home-making’ strategieën richten zich op het oorspronkelijk 

thuisgevoel, men wil dit gevoel koesteren en behouden. Mensen met deze ‘exilic 

approach’ zijn, volgens Ghorashi (2001), geneigd om het verleden vaak als thuis te zien. 

Het is een nationale, territoriale benadering van thuis, waarbij ‘thuis’ wordt gevormd 

door de geografische grenzen van het herkomstland (2001: 122-3). 

Ook de oudere Suryoye die uit Turkije komen, zijn - door de vrije moraliteit in 

Nederland - geneigd hun verleden vaak als thuis te zien, maar dit uit zich niet door de 

nadruk te leggen op terugkeer en het thuisland. Immers, zoals we hebben kunnen lezen in 

het vorige hoofdstuk, de band met het thuisland is zo goed als afwezig. De ‘exilic 

approach’ uit zich meer in het vastklampen aan de oude tradities en kerkgewoonten die 

ze in Turkije gewend waren te houden. Zo is de kerkdienst vanaf de komst in Nederland 

weinig veranderd en blijft men vasthouden aan tradities als: het gescheiden zitten van 



 33 

mannen en vrouwen; armen, benen en hoofd bedekken en iedere zondag de drie uur 

durende liturgie doornemen. De Suryoye koesteren en behouden oude tradities waarin 

het verleden een grote speelt en daarom ben ik het niet eens met Ghorashi als ze beweert 

dat de ‘exilic approach’ enkel een nationaal, territoriale benadering van ‘thuis’ inhoudt. 

Het herontdekken van de traditionele cultuur in een moderne context, wordt ook wel 

‘etnische revitalisatie’ genoemd (Erikson, 2001:262,289, 303-4; Erikson, 2002:68). Dit 

houdt in dat verloren betekenissen van tradities en handelingen weer terugkomen en 

uitvergroot worden. Vaak rusten deze tradities en handelingen op verbeeldingen en 

kloppen ze niet altijd met de werkelijkheid. Zo wordt de liturgie van de Suryoye 

kerkdienst in Rijssen nog altijd in de Aramese kerktaal geleid, maar mensen vertelden 

me dat de kerkdienst in Istanboel (Turkije) inmiddels al deels in het Turks wordt geleid.  

Etnische revitalisatie is een logisch gevolg van migratie en andere transnationale 

processen, omdat het geleid heeft tot contact tussen groepen mensen. Dat wil niet zeggen 

dat er vroeger geen contact bestond tussen verschillende gemeenschappen. Eric Wolf 

(1997) heeft in zijn boek: ‘The people without history’, aangetoond dat de 

gemeenschappen van vroeger geen gesloten eenheden waren en dat er een grotere mate 

van contact bestond dan wordt voorgesteld in de antropologische studies. We kunnen 

echter wel stellen dat de mate van contact, toentertijd geringer was, en de tijd die 

contacten vereisten, nu aanzienlijk is bekort, wat ook wel aangeduid wordt als de ‘time-

space compression’ (Bauman, 2007). De toename van het contact tussen groepen 

mensen leidt tot vervreemding en onzekerheid over jezelf en over je oorsprong, 

waardoor je vragen gaat stellen over je identiteit. Hierdoor krijgen mensen steeds meer 

de behoefte hun eigen culturele identiteit en de verschillen tussen culturen te 

benadrukken (Rushdie en Olwig in Erikson, 2001:247,262,303-4, Erikson, 2002:68).  

Ook in een artikel van Buskens (2003) komt naar voren dat mensen geneigd zijn hun 

eigen normen en waarden te versterken wanneer ze geconfronteerd worden met en zich 

bedreigd voelen door andere normen en waarden (Buskens, 2003). Daarnaast heeft Grillo 

gekeken naar de strategieën die worden aangewend als met name religieuze mensen in 

contact komen met een open samenleving. Uit het artikel blijkt dat deze mensen zich dan 

behoudend gaan opstellen (2004). Het is dus niet verwonderlijk dat de 1e generatie 

Suryoye als reactie op de ‘te’ vrije moraal in Nederland zich nog steviger is gaan 

vastklampen aan de religie en de tradities erom heen. 
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Uit deze paragraaf is naar voren gekomen dat de oudere generatie als reactie op de ‘te’ 

vrije moraal in Nederland teruggrijpt naar oude tradities en het verleden. Hierdoor zijn ze 

geneigd het verleden als thuis te zien, wat neerkomt op de ‘exilic approach’ van 

Ghorashi. Om zich een thuis te maken in Nederland grijpen ze naar de behoudende 

‘home-making’ strategieën, waaronder de ‘imago-building’ van Espiritu. We gaan in de 

volgende paragraaf kijken hoe de Suryoye jongeren reageren op de reactie van de 

Suryoye ouderen aangaande de ‘te’ vrije samenleving en welke ‘home-making’ 

strategieën zij in Nederland toepassen. 

  

3.2 Suryoye jongeren in Nederland 

  
‘Tegenwoordig is het toch al veel makkelijker om met elkaar contact te hebben…met msn bijvoorbeeld. Je 

kunt elkaar bereiken via televisie en het internet…zo kun je elkaar op de hoogte houden van de nieuwtjes. 

Zonder de televisie en internet zou het contact misschien wel verwateren…nu kun je elkaar zien via de 

web-cam en dergelijke…dat is wel veel tastbaarder’23 
  

De westerse landen hadden verwacht dat de tweede generatie migranten zou assimileren, 

terwijl de eerste generatie migranten nog een sterke binding met het land van herkomst 

kende - voor de oudere Suryoye uit Turkije ligt die binding niet bij hun land, maar bij 

hun tradities - (Gowricharn, 2004). Toch blijkt dit niet het geval voor veel tweede 

generatie migranten, ook niet voor de Suryoye jongeren. Dit heeft volgens Gowricharn 

(2004) alles te maken met de steeds gunstiger wordende technologische, economische, 

sociale en culturele randvoorwaarden waardoor tweede generatie migranten de 

mogelijkheden hebben om contact en binding te zoeken met verwante gemeenschappen 

elders op de wereld. Op deze manier blijven relaties tussen leden van gemeenschappen 

vaak wel bestaan, maar raken de relaties ‘disembedded’ (Giddens, 1990), losgemaakt van 

de lokale context: 

  
‘By disembedding I mean the ‘lifting out’ of social relations from local contexts of interaction and their 

restructuring across indefinite spans of time-space (Giddens, 1990). 

  

                                                
23 Gabriel Basmaci, 18 april 2008, is geboren in Nederland en is nu derdejaars student aan de TU Delft. 
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Roger Rouse (in Inda en Rosaldo, 2002) noemt deze ‘disembedded’ relaties ook wel 

‘transnational migrant circuits’, maar het fenomeen wordt ook wel met een meer 

algemene term aangeduid: het ‘transnationalisme’. Transnationale gemeenschappen zijn 

gemeenschappen waarvan de identiteit niet primair gebaseerd is op een binding met een 

specifiek territorium, zoals het herkomst- of vestigingsland (Castles, 2002), maar kan 

gezien worden als een ‘third space’ naast de landen van herkomst en vestiging 

(Gowricharn, 2004). Net als de ‘virtuele’ Assyrische natie kunnen deze transnationale 

gemeenschappen gezien worden als ‘immagined communities’, aangezien veel contacten 

via internet onderhouden worden, waardoor er geen ‘face-to-face’ contacten nodig zijn 

om een gemeenschapsgevoel te creëren. Aangezien tweede generatie migranten het 

voorrecht hebben het gebruik van moderne middelen alsmede de kennis die dit 

veronderstelt tot hun beschikking te hebben, kunnen ze niet enkel ingedeeld worden in 

de traditionelere vormen van collectieve identificatie. Deze traditionelere vormen van 

collectieve identificatie richten zich op de identificatie aangaande territoor.    

De Suryoye zijn al lang bekend met het hebben van transnationale contacten, 

aangezien men vanaf de uittocht uit Turkije verstrooid is over veel verschillende landen. 

In het geval van de Suryoye zou je ook kunnen spreken van een gemeenschap in 

‘diaspora’. Dit zijn netwerken van gescheiden en verbeelde gemeenschappen die 

gekarakteriseerd worden door geforceerde verspreiding. Vaak gaan hier sterk negatieve 

gevoelens aangaande het herkomstland mee gepaard (Gillroy in Barker, 2003: 255-6). 

Deze sterk negatieve gevoelens aangaande Turkije heb ik niet direct waargenomen, wel 

bestaan er veel negatieve, angstige gevoelens ten aanzien van moslims. Uit verschillende 

uitspraken van de Suryoye blijkt dat deze gevoelens te herleiden zijn naar de 

vervolgingen in Turkije. Op een indirecte manier blijken de Suryoye dus toch negatieve 

associaties aangaande het herkomstland te hebben. Omdat de Suryoye, net als de Joden, 

gedwongen zijn zich te verspreiden over de wereld zonder een bepaald land als 

‘basisplek’ te hebben om naar terug te keren, zijn transnationale contacten noodzakelijk 

om de gemeenschap bij elkaar te houden.  

Tegenwoordig, met de komst van het internet en de televisie, bestaan er veel meer 

mogelijkheden om met elkaar in contact te komen dan enkele decennia geleden. Veel 

Suryoye zien zelf ook dat veel jongeren met andere familieleden contact blijven 

onderhouden via e-mail en msn. Maar ook de ouderen vinden nieuwe manieren om 
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contact met elkaar te hebben. Zo bestaan er sinds kort twee zelfstandige Suryoye 

televisiekanalen die, naast het uitzenden van kerkdiensten, mensen op de hoogte kunnen 

houden over het leven van Suryoye elders op de wereld. Dus door de komst van televisie 

en internet blijft ook een groot gedeelte van de tweede generatie contact onderhouden 

met hun gemeenschap in plaats van zich, zoals verwacht, te assimileren in het 

vestigingsland (Gowricharn, 2004). 

Maar als de primaire loyaliteit van transnationale gemeenschappen niet ligt bij een 

natiestaat of territorium, hoe verhouden de jongeren zich dan tot een natie-staat? 

Sommige theoretici zien transmigranten als kosmopolieten die in staat zijn om culturele 

grenzen te doorkruisen en te bouwen aan ‘multiple of hybride identiteiten’ (Sen, 2006: 

Castles, 2002). Dit zou dus betekenen dat de migranten naast hun transnationale ‘home’, 

zich ook ‘thuis’ zouden kunnen voelen in de omgeving waar ze feitelijk wonen. Door de 

transnationale identiteit te combineren met bepaalde lokale normen en waarden 

overgenomen uit de samenleving waar men op dat moment woont, wordt er een derde, 

nieuwe identiteit gecreëerd (Barker, 2003:257; Hedetoft en Hjort, 2002). Dit mixen en 

mengen van culturen tot een derde, nieuwe identiteit, wordt een ‘hybride identiteit’ 

genoemd.  

Andere theoretici beargumenteren dat het transnationale bewustzijn vooral gebaseerd is 

op een gemeenschappelijke etniciteit. Het transnationalisme kan dan gezien worden als 

een opwaardering van een uitsluitend etnische identiteit. Juergensmeyer komt tot 

dezelfde conclusie, echter ziet hij ook de opwaardering van een uitsluitend religieuze of 

culturele identiteit wat extremistische identiteiten in de hand kan werken. In deze context 

moet ook de opkomst van radicaliserende ideologieën begrepen worden (Castles, 2002; 

Juergensmeyer: 2002). Verzet tegen en afkeer van de natie-staat waarin ze wonen 

kenmerkt dit transnationale bewustzijn. De meeste leden van transnationale groepen 

vallen echter tussen deze extremen in en hebben tegenstrijdige en fluctuerende 

identiteiten. Zo zijn veel Suryoye jongeren oprecht geïnteresseerd in hun eigen 

geschiedenis en cultuur, maar vinden ze het in de praktijk moeilijk zich te houden aan de 

traditionele waarden en normen van hun cultuur; zoals kerkgang en regels aangaande het 

huwelijk.  

De keuze voor een bepaalde verhouding is, volgens Steunebrink (2007), afhankelijk 

van factoren binnen de natiestaat waar migranten gevestigd zijn. Want zowel 
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discriminatie als multiculturalisme kunnen leiden tot transnationale gemeenschappen. Zo 

leidt discriminatie tot gesloten gemeenschappen die geïsoleerd zijn in het vestigingsland 

hetgeen ze compenseren door transnationale verbanden. Terwijl multiculturalisme tot 

kosmopolitische gemeenschappen leidt, die op zowel lokaal als op internationaal niveau 

handelen hetgeen culturele openheid en economische kansen als voordelen met zich 

meebrengt (Castles, 2002). Dit is bijvoorbeeld terug te zien bij de twee zelfstandige 

televisie-kanalen die de Suryoye hebben opgericht waarmee ze op lokaal en 

internationaal niveau activiteiten organiseren die de bekendheid van de Suryoye binnen 

en buiten de gemeenschap vergroot. Omdat veel jongeren geen gevoelens hebben van 

uitsluiting en discriminatie in Nederland, neigen de Suryoye jongeren meer naar de 

kosmopolitische verhouding dan naar de lokaliserende verhouding. De ‘home-making’ 

strategieën van deze kosmopolieten zijn gericht op verandering van het oorspronkelijke 

thuisgevoel, Ghorashi noemt deze strategie ook wel de ‘diasporic approach’. Mensen 

die deze benadering van ‘home’ en ‘belonging’ aannemen, voelen zich over het 

algemeen sociaal opgenomen en hebben een gevoel van ‘belonging’ in het gastland, 

maar tegelijkertijd zien ze ‘home’ niet als iets statisch of aan een plek gebonden (2001: 

126).  

Doordat de Suryoye jongeren weinig te maken krijgen met uitsluiting en discriminatie 

in de Nederlandse samenleving, zijn ze gericht op verandering van het oorspronkelijke 

thuisgevoel. Maar de keus van de Suryoye jongeren voor een ‘diasporic approach’ van 

thuis heeft ook te maken met het gegeven dat de oudere generatie een ‘exilic approach’  

aangaande thuis hanteren als reactie op de ‘te’ vrije moraal in Nederland. Deze reactie 

van de ouderen heeft invloed op de ‘home’ en ‘belonging’ gevoelens van de jongere 

generaties die zich niet altijd thuis voelen in de beklemmende ‘ouderwetse’ opvattingen 

van hun (groot)ouders. Zo vinden veel jongeren bepaalde regels in de kerk te traditioneel 

en kiezen sommige jongeren ervoor om niet of minder naar de kerk te gaan. In veel 

gesprekken gaven de jongere Suryoye aan dat bepaalde kerktradities wel wat aangepast 

konden worden aan de huidige tijd. Zoals een kortere kerkdienst of meer Nederlands in 

de diensten. 

De visie die jongeren hebben over bijvoorbeeld kerkregels is beïnvloed door de 

waarden en normen van de lokale omgeving. Zo is door de westerse mentaliteit de 

persoonlijke identiteit voor de jongeren belangrijker geworden dan de collectieve 
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identiteit (van Hoof & Van Ruysseveldt, 2001:179-80), waardoor waarden als ‘de 

collectieve familie’ en ‘het gemeenschapsgevoel’ minder belangrijk voor de jongere 

Suryoye worden. De meer individualistische waarden en normen van de Nederlandse 

omgeving worden echter niet altijd vrijwillig door de jongere generatie overgenomen. Zo 

geeft de jongere generatie aan dat ze wel vaker op bezoek bij de ouders wil komen, maar 

dat ze door werk en stress er niet aan toe komt. Toch wordt het gemeenschapsgevoel dat 

ouderen nog hanteren door veel jongeren ervaren als een enorme sociale controle en 

hechtheid die de jongeren in Rijssen doet benauwen, waardoor ‘home’, bovenop de 

‘ouderwetse’ opvattingen, soms ook iets beklemmends heeft. Of zoals Hannerz het 

verwoordde: “(…) Home sometimes becomes a bit too much of itself” (Hannerz in 

Hedetoft en Hjort: 2002:220).  

Het conflict tussen de conventionele oudere generatie en de kosmopolitische jongere 

generatie is dus te verklaren door de verschillende identiteitsconstructies die ontstaan 

zijn door verschillende ‘home’ en ‘belonging’ gevoelens aangaande de natie en de 

gemeenschap zelf. Het is de lokale omgeving die deze verschillende gevoelens van 

‘home’ en ‘belonging’ beïnvloedt. Zo is de identiteitsvorming van de oudere generatie 

beïnvloed door de ‘te’ vrije moraal in de Nederlandse samenleving, terwijl de 

identiteitsconstructie van de jongere generatie beïnvloed is door de identiteitconstructie 

van de oudere generatie en hun heersende waarden en normen. Daarnaast zijn de 

kosmopolitische jongeren in staat zich een ‘hybride identiteit’ aan te meten, waardoor ze 

bepaalde normen en waarden van de omgeving waarin ze wonen konden overnemen.   
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4. Stukje paradijs in het Sodom en Gomorra  
 
‘Nederland is echt het vroegere Sodom en Gomorra24, het is het eerste land dat vernietigd zal worden als 

God een land zou vernietigen…(…) in Nederland bestaat homoseksualiteit, abortus en euthanasie, wat de 

Bijbel verbiedt (…) Maar Rijssen is wel een fijne stad…hier zijn de christenen nog in de 

meerderheid…hier is de SGP nog aan de macht en dat is ook wel terug te zien in de stad25’ 

 

Alle Suryoye die ik tijdens mijn veldwerk over de gemeente Rijssen gesproken heb, 

hadden alleen maar lovende woorden over deze gemeente. Rijssen werd door veel 

Suryoye omschreven als een gemeente die de christelijke moraliteit nog onderschrijft, 

waardoor het een fijne omgeving is voor opgroeiende kinderen; veilig en vriendelijk. Dit, 

terwijl de nationale omgeving door veel oudere Suryoye werd afgeschilderd als een 

zondige, ‘te’ vrije en onchristelijke samenleving. Rijssen…een stukje paradijs in het 

huidige Sodom en Gomorra. 

Deze positieve gevoelens aangaande de gemeente Rijssen zijn niet alleen te verklaren 

met de overeenkomstige christelijke moraliteit. Tijdens mijn veldwerk heb ik namelijk 

meerdere invloeden in de lokale omgeving ontdekt die de ‘home’ en ‘belonging’ 

gevoelens ten aanzien van een gemeente bepalen. Deze invloeden zal ik in de eerste 

paragraaf bespreken, aan de hand van de drie factoren van Halleh Ghorashi (2001). 

Factoren die, volgens Ghorashi, gevoelens van de ‘home’ en ‘belonging’ van migranten 

aangaande het vestigingsland bepalen. In de tweede paragraaf waag ik me aan de 

veronderstelling dat de lokale omgeving relevant is voor de gevoelens van ‘home’ en 

‘belonging’ op nationale schaal. Waardoor het, mijns inziens, in de antropologie 

noodzakelijk wordt om ook de lokale omgeving mee te nemen in de studie naar de 

‘home’ en ‘belonging’ van migranten aangaande de natie-staat. 

 

4.1 Het ‘paradijs’… 

 

In het bovenstaande fragment, maar ook tijdens gesprekken met veel andere Suryoye, 

wordt Rijssen vooral geprezen om het christelijke karakter van de gemeente. Rijssen is 

                                                
24Verhaal uit de bijbel waarin wordt verteld dat God de steden Sodom en Gomorra vernietigt, omdat de 
mensen erg slecht waren en zwaar zondigden. Genesis 19.   
25 Gabriel Basmaci, 18 april 2008, is geboren in Nederland en is nu derdejaars student aan de TU Delft. 
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een gemeente die in de omgeving, maar ook ver daarbuiten, bekend staat als een 

orthodox protestantse gemeenschap. Deze christelijke identiteit is onder andere terug te 

vinden in de gemeenteraad van Rijssen-Holten, waar vijftien van de vijfentwintig 

raadsleden vertegenwoordigers zijn van een politieke partij met een christelijke 

achtergrond. Maar de christelijke identiteit is ook zichtbaar in de maar liefst twintig 

verschillende kerken die de 27.75926 inwoners tellende gemeente Rijssen rijk is. Verder 

kent Rijssen twaalf scholen met een uitgesproken christelijke identiteit, tegenover één 

openbare school27.  

Niet verwonderlijk dat de Suryoye de gemeente dus als een christelijke gemeenschap 

omschrijven. Het is voornamelijk de christelijke identiteit van deze Rijssense 

gemeenschap die onder de Suryoye zeer gewaardeerd wordt: 

 
‘In Rijssen zijn de christelijke wortels nog te proeven…je kunt de christelijke identiteit nog 

herkennen/ontdekken…hierdoor kunnen de Syrisch-Orthodoxen (Suryoye) hun eigen tradities 

voortzetten’28  
 

In de studie naar de ‘home’ en ‘belonging’ van Iranese vrouwen ontdekte Ghorashi 

(2001: 263) onder andere dat de continuïteit van een cultuur de gevoelens van ‘home’ en 

‘belonging’ kan bevorderen. Deze continuïteit zien de Suryoye terug in de christelijke 

normen en waarden van de Rijssense gemeenschap. De Suryoye voelen daarom een 

onderlinge band, de christelijke identiteit, wat een verbondenheid veronderstelt tussen de 

inwoners van Rijssen en de Suryoye.  

Deze christelijke verbondenheid ervaren niet alleen de Suryoye, ook bij de gemeente 

wordt de verbondenheid zo ervaren. Zo bracht burgemeester Koelewijn samen met zijn 

vrouw een bezoek aan de kerkdienst op eerste paasdag. De woorden die hij later in zijn 

toespraak gebruikte waren woorden van verbondenheid. Hij sprak vanuit een 

persoonlijke betrokkenheid over de opstanding van Jezus waarin hij de boodschap van 

het evangelie als de gemene deler benadrukte. Maar de christelijke verbondenheid is ook 

aanwezig bij een gedeelte van de gelovige inwoners van Rijssen. Deze verbondenheid is 

                                                
26 Per 1 januari 2007. Informatie is afkomstig uit de Gemeentegids Rijssen-Holten 2008.  
27 Informatie is afkomstig uit de Gemeentegids Rijssen-Holten 2008. 
28 Meneer Acis, 31 maart 2008, rond zijn vijfde jaar gevlucht uit Turkije, heeft theologie en religiestudies 
gestudeerd aan de Universiteit Nijmegen, werkt nu als assistent werkbegeleider. 



 41 

tot stand gekomen toen op 20 april 1981 drie Suryoye gezinnen bij de Gereformeerde 

Kerk ‘De Ontmoetingskerk’ aanklopten en om hulp vroegen. In die tijd werden veel 

Suryoye gezinnen opgepakt en het land uit gezet, omdat het migratiebeleid werd 

aangescherpt. Het waren de Kerken in Nederland die voor hun mede-christenen op de 

barricade stonden. 199 Dagen lang zaten de drie gezinnen ondergedoken en samen met 

veel vrijwilligers van de kerk en andere Suryoye gezinnen in Rijssen hielpen ze deze 

gezinnen op allerlei gebieden29. In een boekje, waarin de ervaringen van die 199 dagen 

staan opgetekend, is die wederzijdse verbondenheid op een treffende wijze neergezet:  

 
‘Ik vind het niet eenvoudig om in woorden uit te drukken wat er bij mij, gedurende het contact met onze 

gasten, aan gevoelens zijn gaan leven en wat de banden die gegroeid zijn met mensen, die een andere 

(andere beslist niet opgevat in de betekenis van ‘minder’ o.i.d.) leefwijze hebben als wij, voor mij 

betekenen’30. 

 

Doordat ze als christenen gezamenlijk tot eenzelfde groep behoren waarmee ze zich 

kunnen identificeren of waarmee ze worden geassocieerd door anderen, is er sprake van 

een collectieve identiteit (van Hoof & Van Ruysseveldt, 2001:35-6). Deze 

verbondenheid, gebaseerd op de gezamenlijke orthodox-christelijke levenswijze, maakt 

de mate van ‘othering’ en uitsluiting minder groot, terwijl gevoelens van acceptatie en 

solidariteit door deze wederzijdse verbondenheid juist worden vergroot. We moeten 

echter uitkijken om de christenen als één collectieve groep te beschouwen, aangezien er 

zeer veel afscheidingen bestaan binnen het christendom die de eenheid juist kan doen 

verminderen. Juist in Rijssen is de diversiteit van kerken groot, waardoor mede-

christenen soms zelfs als ‘tegenstanders’ gezien kunnen worden, omdat ze de ‘verkeerde’ 

kerk aanhangen.   

Maar er bestaan nog meer factoren die gevoelens van ‘belonging’ aangaande de 

gemeente beïnvloeden. Ik heb de woonadressen van de Suryoye nagetrokken en hieruit 

blijkt dat de Suryoye gemeenschap heel dicht bij elkaar en dicht bij de kerk woont. Dit 

zou de positieve kijk op de lokale omgeving kunnen versterken, omdat veel Suryoye 

aangeven dat de aan- of afwezigheid van familie invloed heeft op hun thuisgevoel. Ook 

                                                
29 Informatie is afkomstig uit een boekje ‘199 dagen in de Ontmoetingskerk’ dat na de 199 dagen is 
opgetekend.  
30 Fragment afkomstig uit het boekje (zie vorige noot), pagina 53. 
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volgens Espiritu (2003) zijn gevoelens van ‘belongingness’  afhankelijk van de aan- of 

afwezigheid van familie. Bovendien blijkt uit het onderzoek van Ghorashi, 

(2001:139,262) dat de grootte van een gemeenschap en de intensiteit van de sociale en 

culturele activiteiten van de migranten in het vestigingsland essentiële factoren zijn om 

zich opgenomen te voelen in de nieuwe omgeving. Ik veronderstel dat deze intensiteit 

van activiteiten juist groot is wanneer migranten dicht bij elkaar in de buurt wonen. Ik 

zag dit bijvoorbeeld terug in de activiteiten die er doordeweeks in de kerk waren. 

Mannen met pensioen kwamen er vaak bij elkaar om met elkaar te kaarten en de 

vrouwen kwamen er om met elkaar te praten. Doordat de kerk voor veel Suryoye op 

loopafstand is, is het ook voor de ouderen mogelijk om dagelijks langs te komen en mee 

te draaien in georganiseerde activiteiten.      

Echter, in veel literatuur worden concentraties van minderheden juist gezien als een 

negatief verschijnsel. Zo blijkt uit een onderzoek van Gijsberts en Dagevos  (2005), dat 

een gemengde buurt goed is voor de integratie, omdat autochtonen en allochtonen met 

elkaar in contact komen. Maar als meer dan de helft van de bewoners niet-westerse 

allochtoon is, neemt het contact met elkaar juist af omdat de zichtbare aanwezigheid van 

allochtonen als een bedreiging wordt ervaren (2005:88). Schukkink is er echter van 

overtuigd dat een hoge concentratie Suryoye de integratie juist niet in de weg zal staan. 

De manier waarop ze bij elkaar wonen zal de integratie alleen maar stimuleren. Dankzij 

de rivaliteit binnen familierelaties, helpen ze elkaar op weg op de maatschappelijke 

ladder (VWO). Daarbovenop is de concentratie van de Suryoye in de wijken niet zo 

groot, dat het voor de gevestigden bedreigend over zou kunnen komen. 

Ook Wacquant (1999) ziet de concentratie van migranten als een negatief verschijnsel, 

aangezien migranten concentraties in bepaalde wijken urbane marginalisatie in de hand 

werken. Zo beweert hij in zijn artikel dat ‘ghettovorming’ door de overheid wordt 

gestimuleerd om zo migranten te marginaliseren en uit te sluiten van de rest van de 

samenleving. Dit wordt gedaan door bepaalde overheidsfaciliteiten niet of nauwelijks 

aan te bieden in deze wijken. De tendens om op deze manier minderheden te 

marginaliseren zie ik echter niet terug bij de gemeente Rijssen. De reden voor de 

concentratie van Suryoye moet gezocht worden in de omstandigheden toentertijd. Toen 

de eerste Suryoye in Rijssen aankwamen, was de gemeente bezig met het bouwen van 

nieuwe wijken. In de nieuw gebouwde wijken waren nog huizen beschikbaar die de 
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Suryoye van de gemeente toegewezen kreeg. Hierdoor kwamen de Suryoye dicht bij 

elkaar te wonen. Later hebben de Suryoye zelf een stuk grond gekozen om de kerk op te 

bouwen. Ze hebben er toen bewust voor gekozen om de kerk te bouwen in een wijk die 

al veel Suryoye gezinnen huisvestte.  

Tot slot zag ik dat het dominante discours van de gevestigden over de Suryoye invloed 

heeft op de wijze waarop de Suryoye naar Rijssen en Twente kijkt. De meeste Suryoye 

denken dat de gevestigden positief tegenover hun gemeenschap staan. Zo zouden de 

Suryoye door de gevestigden gezien worden als een actieve, werkende, hoog opgeleide 

gemeenschap, die geen criminaliteit kent. Deze veronderstelde positieve visie creëert een 

gevoel van solidariteit en acceptatie bij de Suryoye. Andere migranten daarentegen 

worden, volgens sommige Suryoye, door de samenleving gezien als analfabeet en laag 

opgeleid. Het is voor de Suryoye daarom van belang dat mensen bekend zijn met het 

onderscheid tussen bijvoorbeeld Suryoye en moslims, omdat ze anders worden gezien als 

analfabete, laag opgeleide en islamitische(!) migranten. Enkele Suryoye denken dat het 

onderscheid tussen Suryoye en Turken in Twente en Rijssen wel bekend is, maar dat ze 

daarbuiten op gaan in de massa waardoor de onderscheidende identiteit onzichtbaar 

blijft. Een Suryoye, opgegroeid in Amsterdam vertelde me:  
 

‘De mensen in Rijssen weten wel het verschil tussen Turken en Suryoye, de mensen in Twente allemaal 

wel…maar in Amsterdam niet…daar zie je zoveel verschillende culturen dat het moeilijk is om de Suryoye 

daaruit te halen’ 

  

Dit leidt ertoe dat de Suryoye zich in de omgeving van Twente meer gewaardeerd en 

geaccepteerd voelen, omdat de meeste mensen in deze omgeving bekend zijn met de 

Suryoye zodat ze, volgens de Suryoye zelf, een positief imago in deze omgeving hebben. 

In de rest van Nederland daarentegen bestaat de mogelijkheid dat de Suryoye zich 

minder gewaardeerd voelen, omdat ze dan door anderen als Islamitische Turken worden 

aangezien, een groep met over het algemeen een negatiever imago. Ook Ghorashi zag 

dat de dominante visie van de gevestigden over migranten invloed heeft op gevoelens 

van ‘belonging’ van migranten aangaande het vestigingsland (Ghorashi, 2001: 263-4). 

 In deze paragraaf zijn de factoren die, volgens Ghorashi, van invloed zijn op de 

‘home’ en ‘belonging’ alledrie aan bod gekomen. Ook in mijn onderzoek bleken deze 
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factoren mee te spelen. Echter, Ghorashi heeft naar de ‘home’ en ‘belonging’ aangaande 

Nederland gekeken, terwijl ik in deze paragraaf de ‘home’ en ‘belonging’ aangaande 

Rijssen heb besproken. Uit het bovenstaande blijkt dat migranten ook ‘home’ en 

‘belonging’ gevoelens aangaande een lokale omgeving kunnen hebben. Deze lokale 

omgeving wordt echter in studies naar de ‘home’ en ‘belonging’ weinig meegenomen, 

terwijl door mij nu is aangetoond dat de lokale omgeving wel degelijk van invloed is op 

de gevoelens van ‘home’ en ‘belonging’. De invloed van de lokale omgeving op de 

‘home’ en ‘belonging’ werd al eerder door Sven Daverveld aangetoond. 

Uit zijn onderzoek is gebleken dat 25 procent van de bewoners in de 

geherstructureerde Amsterdamse woonbuurt Geuzenbaan zich thuis voelt. De onderlinge 

verbondenheid tussen buurtbewoners bleek daarin een belangrijke factor te zijn 

(Daverveld, 2007: 27-9). In zijn artikel schrijft Daverveld dat verbondenheid makkelijker 

tot stand komt daar waar gelijkgestemden in etnisch opzicht of op economisch niveau bij 

elkaar wonen. Ook in mijn onderzoek blijkt de onderlinge verbondenheid het gevoel van 

‘belonging’ te versterken. Echter, in mijn onderzoek komt deze verbondenheid tot 

uitdrukking in dezelfde christelijke moraliteit. Er is meer onderzoek nodig, om na te 

gaan of het voor de mate van ‘belonging’ uitmaakt waarop de verbondenheid gebaseerd 

is.  

In deze paragraaf is nu dus aangetoond dat de lokale omgeving invloed heeft op de 

‘home’ en ‘belonging’ van migranten. In de volgende paragraaf ga ik nog een stap verder 

door te veronderstellen dat de gecreëerde gevoelens van ‘home’ en ‘belonging’ door 

invloeden van de lokale omgeving zo relevant zijn dat deze gevoelens geprojecteerd 

kunnen worden op de ‘home’ en ‘belonging’ aangaande de natie-staat. Dit houdt in dat 

gevoelens van ‘home’ en ‘belonging’ meer iets zeggen over de lokale omgeving dan de 

nationale omgeving, terwijl de lokale omgeving in studies naar de ‘home’ en ‘belonging’ 

bijna nooit wordt meegenomen in de analyse! 

 

4.2 Mijn stad, mijn land?  

 

Uit de vele gesprekken die ik heb gehad met de Suryoye komt naar voren dat ze zich 

over het algemeen verbonden voelen met Nederland. Zo is in hoofdstuk drie al eerder 

naar voren gekomen dat ze zich niet uitgesloten voelen in de Nederlandse samenleving, 
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zowel op formeel als op informeel gebied. Ze participeren mee op de arbeidsmarkt, zijn 

op de hoogte van de actualiteiten in Nederland en ook tijdens nationale feestdagen en 

internationale sportevenementen komt de loyaliteit aangaande Nederland naar voren. 

Tegelijkertijd hebben we in hoofdstuk drie ook kunnen lezen dat veel oudere Suryoye de 

Nederlandse samenleving ‘te’ open en ‘te’ vrij vinden. De samenleving heeft zijn 

christelijke identiteit losgelaten en kent een vrije moraliteit die de christelijke normen en 

waarden te buiten gaan. Dit zit veel Suryoye dwars. Daarnaast zien ze de opkomst van de 

Islam in de samenleving als een bedreiging, waarop ze niet gerust zijn. De opkomst van 

de Islam en de vrije moraliteit in de Nederlandse samenleving bevorderen de ‘home’ en 

‘belonging’ gevoelens van de Suryoye niet, omdat de verschillen tussen de culturen 

groot zijn (Ghorashi, 2001). Hoe zijn deze negatieve gevoelens ten aanzien van de 

Nederlandse samenleving en de verbondenheid die veel Suryoye toch hebben met 

Nederland dan te rijmen met elkaar?  

Een groot deel van deze contradictie kan verklaard worden met andere factoren die de 

‘home’ en ‘belonging’ van mensen beïnvloeden, zoals de minimale vormen van 

uitsluiting die de Suryoye in Nederland ervaren en het gebrek aan verbondenheid met het 

herkomstland. Zie ook hoofdstuk twee over het gebrek aan ‘belonging’ aangaande het 

herkomstland onder de Suryoye uit Turkije en hoofdstuk drie over de verklaringen voor 

de niet ervaren formele en informele uitsluitingen. Maar mijns inziens, bestaat er nog een 

factor die de ‘home’ en ‘belonging’ aangaande de natie beïnvloedt. Een factor die door 

Ghorashi (2001) en Espiritu (2003) niet wordt genoemd, maar in mijn onderzoek toch 

relevant blijkt te zijn: de lokale omgeving. 

In de vorige paragraaf is te lezen hoe positief de Suryoye over hun lokale omgeving 

denken. Verschillende factoren, die ook door Ghorashi zijn opgetekend, beïnvloeden de 

‘home’ en ‘belonging’ van de Suryoye aangaande Rijssen. Mijn aanname is dat de 

gevoelens van ‘home’ en ‘belonging’ aangaande de lokale omgeving niet alleen voor de 

lokale omgeving geldt, maar dat deze gevoelens ook geprojecteerd kunnen worden op de 

natie-staat, waardoor de verbondenheid met Nederland deels door de verbondenheid met 

de lokale omgeving verklaard kan worden. Dit zou dus betekenen dat de lokale 

omgeving een rol speelt in het beïnvloeden van de ‘home’ en ‘belonging’ gevoelens 

aangaande de natie-staat. 
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Het is echter onverstandig om vanaf nu de lokale omgeving als onderzoekseenheid te 

beschouwen, zonder de gevaren van deze eenheid te kennen. Migranten krijgen ook in de 

stad te maken met ‘gesegmenteerde assimilatie’, ze raken niet als geheel geassimileerd, 

maar in zekere segmenten, de ‘differential inclusion’, (Espiritu, 2003). Het is belangrijk 

om oog te hebben voor deze ‘gesegmenteerde assimilatie’. Zo kwam ik er achter dat de 

Suryoye die in de wijk Veeneslagen wonen zich meer gediscrimineerd voelen dan de 

andere Suryoye. Ze gaven aan dat hun kinderen niet altijd bij andere kinderen mochten 

spelen of voor verjaardagen werden uitgenodigd. Suryoye in andere wijken gaven deze 

vormen van discriminatie en uitsluiting niet aan. De verklaring voor deze verschillen in 

uitsluiting kan wellicht gezocht worden in de verschillende karakters van de wijken. 

Helaas, ontbreekt het me aan ruimte en tijd om hier verder bij stil te staan.  

Ten tweede, kan de focus op de stad leiden tot misvattingen over zijn autonomie. De 

stad is niet méér zelftoereikend of afgesloten dan de natie-staat (Erikson, 2002:58). 

Daarnaast is het in de huidige tijd met zijn de-territorialiserende werking door 

verschillende globalisatieprocessen, wat betreft werk, normatieve opvattingen en 

contacten, weinig van belang wáár men woont (Van Kempen 1999; Bolt 2004; Ostendorf 

en Musterd 2005 in Gijsberts en Dagevos, 2005: 9). De invloed van de lokale omgeving 

zou in deze gevallen nihil zijn. Echter, uit mijn onderzoek is gebleken dat het in ieder 

geval voor de normatieve opvattingen zeker uitmaakt waar men woont. Zo wordt het 

belang van de lokale omgeving voor de identiteitsconstructie van de Suryoye door heel 

de scriptie benadrukt en aangetoond. En het kan niet ontkend worden dat normatieve 

opvattingen deel uitmaken van je identiteit.  

Ondanks de bezwaren die altijd in ogenschouw genomen moeten worden, ben ik ervan 

overtuigd dat het relevant zou zijn om de lokale omgeving mee te nemen in onderzoeken 

naar de ‘home’ en ‘belonging’, omdat ik in de eerste paragraaf met behulp van de 

factoren van Ghorashi (2001) en met de resultaten van mijn veldwerk heb aangetoond 

dat de lokale omgeving sowieso een rol speelt in de ‘home’ en ‘belonging’ van de 

Suryoye. Of de lokale omgeving zo relevant is dat ze ook invloed heeft op de ‘home’ en 

‘belonging’ aangaande de natie-staat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Het is 

namelijk moeilijk om mijn veronderstelling aan de hand van mijn veldwerk hard te 

maken. Er bestaan zelfs resultaten binnen mijn eigen onderzoek die mijn 

veronderstelling zwak maken. Zo kwam in hoofdstuk één naar voren dat de Suryoye uit 
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Turkije wel een verbondenheid voelen met ‘Tur Abdin’, de lokale omgeving waar ze 

vandaan komen, maar is er geen verbondenheid met het herkomstland Turkije. 

Uitgaande van mijn veronderstelling zou je verwachten dat de ‘home’ en ‘belonging’ 

aangaande ‘Tur Abdin’ invloed heeft op de ‘home’ en ‘belonging’ aangaande Turkije. 

Wat in zou houden dat de Suryoye uit Turkije ook een bepaalde verbondenheid met 

Turkije zouden hebben, maar dat is niet het geval. Om een beter inzicht te krijgen in de 

lokale omgeving en de invloed ervan op de ‘home’ en ‘belonging’ aangaande de natie-

staat pleit ik voor meer onderzoek op dit terrein.   
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Conclusie 
 

Het doel van deze thesis was meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de 

identiteitsconstructie en ‘home’ en ‘belonging’ vorm krijgen bij de transnationale 

Suryoye. Tijdens mijn veldwerk bleek de lokale omgeving een grote invloed te spelen op 

de identiteitsconstructie en de ‘home’ en ‘belonging’ van deze transnationale 

gemeenschap. De lokale omgeving: een factor en onderzoekseenheid die in veel studies 

naar de ‘home’ en ‘belonging’ van migranten gemeenschappen buiten schot blijft. Voor 

mij een uitdaging om deze factor in een scriptie uit te diepen en de relevantie ervan op de 

identiteitsvorming en de ‘home’ en ‘belonging’ aan te tonen. Dit heb ik gedaan door 

vanuit drie verschillende invalshoeken de rol en de invloed van de lokale omgeving op 

de identiteitsconstructie en de ‘home’ en ‘belonging’ te belichten.  

De eerste invalshoek waarin de relevantie van de (lokale) omgeving als factor 

zichtbaar werd, richtte zich op de mate van in- en uitsluiting in het herkomstland en 

binnen de eigen gemeenschap. Dat de mate van in- en uitsluiting invloed heeft op de 

‘home’ en ‘belonging’ van mensen werd al door andere wetenschappers erkend (Espiritu, 

2003; Hedetoft en Hjort, 2002). Maar dat de mate van in- en uitsluiting ook kan leiden 

tot verandering in de collectieve identiteit is minder bekend (Wimmer, 2002). Dat dit 

voor de Suryoye wel heeft gegolden heb ik in hoofdstuk twee willen aantonen. Hierin 

kwam naar voren dat de Suryoye uit Turkije door de vele uitsluitingen deels uit 

noodzaak een ‘counter-discourse’ ontwikkelde, waardoor de focus op de religie kwam te 

liggen. De Suryoye uit Syrië kenden een mindere mate van uitsluiting. Zij werden 

opgenomen in het ‘culturele compromis’ waardoor ze hun collectieve identiteit 

baseerden op de algemeen geaccepteerde normen van de dominante cultuur. Mede door 

de communistische invloeden in Syrië, nam onder de Suryoye de focus op de religie af. 

Om hun onderscheidende Suryoye identiteit te waarborgen, waren ze genoodzaakt hun 

collectieve culturele identiteit op iets anders te baseren. In het geval van de Suryoye uit 

Syrië kwam  toen de focus op de Assyrische etniciteit te liggen.    

Deze verschillende collectieve identiteitsconstructies leidden in Rijssen weer tot 

verwarring binnen de gemeenschap toen de Suryoye uit Turkije en Syrië bij elkaar 

kwamen. Aangezien de Suryoye uit Turkije in Rijssen de meerderheid vormen wordt het 

‘culturele compromis’ gebaseerd op hun identiteitsconstructie, terwijl de Suryoye uit 
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Syrië op bepaalde vlakken wordt uitgesloten. Het is echter mogelijk om het heersende 

‘culturele compromis’ te veranderen door genoeg draagvlak te creëren voor bepaalde 

hervormingen (Wimmer, 2002). Tegenwoordig zijn er steeds meer tegengeluiden te 

horen van zowel de jongere generatie als van de Suryoye uit Syrië over de traditionele 

uitingen ten aanzien van de kerk en de religie die uiteindelijk kunnen leiden tot een 

verandering in het ‘culturele compromis’. Vanuit deze invalshoek is dus aangetoond dat 

zowel de nationale omgeving (Turkije en Syrië) als de lokale omgeving (de Suryoye 

gemeenschap in Rijssen) door de mate van in- en uitsluiting invloed heeft op de 

identiteitsconstructies van de Suryoye uit Turkije en Syrië.  

De tweede invalshoek waaruit blijkt dat de (lokale) omgeving een rol speelt in de 

identiteitsconstructie en de ‘home’ en ‘belonging’ van de Suryoye komt tot uitdrukking 

in de huidige generatiekloof. Zo ontdekte ik dat de nationale omgeving bij de oudere 

Suryoye een reactie op deze omgeving ontlokt. De ‘te’ vrije Nederlandse samenleving 

leidt er toe dat de oudere generatie zich bedreigd voelt in hun identiteit en zich 

angstvallig vastklampt aan de traditionele waarden en normen uit Turkije. Deze reactie 

van de oudere Suryoye heeft weer gevolgen voor de ‘home’ en ‘belonging’ van de 

jongere Suryoye aangaande de gemeenschap. Doordat de oudere Suryoye geneigd zijn 

om zich, als reactie op de ‘te’ vrije Nederlandse samenleving, vast te klampen aan de 

oude tradities van hun cultuur, vervreemdt de jongere generatie zich steeds meer van de 

collectieve culturele identiteit. Daarnaast zijn de kosmopolitische jongeren - door 

condities in de omgeving - in staat zich een ‘hybride identiteit’ aan te meten, waardoor 

ze bepaalde normen en waarden van de omgeving waarin ze wonen kunnen overnemen. 

Zo heeft de mate van de uitsluiting en discriminatie in de samenleving invloed op de 

transnationale verhouding die de jongeren aan nemen. Doordat de Suryoye jongeren 

weinig te maken krijgen met vormen van uitsluiting en discriminatie zijn ze in staat zich 

een meer kosmopolitische vorm van transnationale gemeenschap aan te meten, in plaats 

van de meer extremistische verhouding. 

Aan de hand van de drie factoren die Ghorashi in haar proefschrift heeft onderscheiden 

als factoren die de ‘home’ en ‘belonging’ beïnvloeden, werd de invloed van de lokale 

woonomgeving van de Suryoye voor gevoelens van ‘home’ en ‘belonging’ bekeken; de 

derde invalshoek. Met behulp van deze factoren heb ik aangetoond dat de Suryoye een 

grote ‘belonging’ aangaande deze gemeente heeft. Zo bestaat er een grote verbondenheid 



 50 

tussen de Rijssenaren en de Suryoye op basis van hun overeenkomstige christelijke 

identiteit wat gevoelens van ‘othering’ en uitsluiting minder groot maakt, terwijl 

gevoelens van acceptatie en solidariteit door deze wederzijdse verbondenheid juist 

worden vergroot. Verder is het bekend dat de Suryoye in Rijssen heel dicht bij elkaar en 

dicht bij de kerk wonen. De aanwezigheid van familie beïnvloedt gevoelens van ‘home’ 

op een positieve manier (Espiritu, 2003). Bovendien kan op deze manier de intensiteit 

van culturele en sociale activiteiten vergroot worden, omdat mensen die dicht bij de kerk 

wonen in staat zijn vaak in de kerk te kunnen komen. Tot slot voelen de Suryoye zich in 

de omgeving van Twente meer gewaardeerd en geaccepteerd dan in de rest van 

Nederland, omdat de meeste mensen in deze omgeving bekend zijn met de Suryoye 

zodat ze, volgens de Suryoye zelf, een positief imago in deze omgeving hebben. In de 

rest van Nederland daarentegen bestaat de mogelijkheid dat de Suryoye zich minder 

gewaardeerd voelen, omdat ze dan door anderen als Islamitische Turken worden 

aangezien, een groep met over het algemeen een negatiever imago.  

Vervolgens doe ik, aan de hand van de antwoorden van mijn respondenten, de 

gewaagde veronderstelling dat de lokale omgeving relevant genoeg is om de ‘home’ en 

‘belonging’ gevoelens aangaande de natie-staat te beïnvloeden. Zo blijken de Suryoye, 

ondanks de ‘te’ vrije moraal in Nederland en de opkomst van de Islam in Nederland die 

ze als gevaarlijk en bedreigend beschouwen, toch gevoelens van verbondenheid en 

betrokkenheid aangaande de Nederlandse samenleving te hebben. Dit is, mijns inziens, 

mogelijk gemaakt door de verbondenheid die ze met de lokale woonomgeving hebben. 

Deze veronderstelling is echter alleen hard te maken als er meer onderzoek gedaan wordt 

naar de invloed van de lokale woonomgeving op de ‘home’ en ‘belonging’ aangaande de 

natie-staat.  

In de huidige tijd waarin transnationale gemeenschappen in opmars zijn en waarin de 

grenzen van de natie-staat door globalisatie steeds poreuzer worden, ‘de post-territoriale 

fase’, blijken tendensen op micro niveau, zoals stad of gemeenschap, volgens mijn 

onderzoek relevant te blijven voor de identiteitsvorming en gevoelens van ‘home’ en 

‘belonging’ van de Suryoye gemeenschap. Ik doe zelfs de veronderstelling dat de lokale 

invloed zo relevant is, dat ze de ‘home’ en ‘belonging’ gevoelens aangaande de natie-

staat kan beïnvloeden. 
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Echter, de lokale omgeving is niet de enige factor die invloed heeft op de 

identiteitsvorming en ‘home’ en ‘belonging’ van transnationale gemeenschappen. Er 

spelen veel andere factoren een rol in de identiteitsconstructie en de ‘home’ en 

‘belonging’ gevoelens van transnationale gemeenschappen. Het is onmogelijk om deze 

factoren bloot te leggen, omdat de mens een sociaal wezen is die door allerlei invloeden 

van buitenaf wordt gestuurd die door onderzoekers nooit allemaal te kennen zijn. Het 

‘kennen’ van de mens zal daarom altijd gebaseerd zijn op ideaaltypische 

veronderstellingen. Toch denk ik dat de lokale omgeving één van de belangrijkste 

invloeden op de identiteitsconstructie en ‘home’ en ‘belonging’ van de Suryoye 

gemeenschap is. Vergelijkend onderzoek is nodig om vast te stellen of de relevantie van 

de lokale omgeving alleen voor de Suryoye gemeenschap geldt of dat deze factor op 

meer transnationale gemeenschappen van toepassing is.  

Tot nu toe druist mijn conclusie in tegen de veronderstellingen die er vanuit gaan dat in 

de huidige moderne wereldorde de lokale omgeving weinig tot geen rol speelt in de 

collectieve identiteitsconstructie en de ‘home’ en ‘belonging’ van transnationale 

gemeenschappen. Echter bewust te zijn van het feit dat de lokale omgeving wel degelijk 

een rol speelt in de identiteitsvorming en ‘home’ en ‘belonging’ van transnationale 

gemeenschappen kan het inzicht in bijvoorbeeld opkomende fundamentalistische 

groeperingen vergroten.  
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Bijlagen 
 
Bijlage 1. Upper-Mesopotamië: het woongebied van de volkeren waar de Suryoye van afstammen.  

 
Bron: Bijbel (Haarlem:NBG, 1995) 

 
Bijlage 2. Herkomstgebied van de Suryoye  
 

 
Bron: A.J. Schukkink, De Suryoye: een verborgen gemeenschap (Uitgegeven in eigen beheer, 2003), 
p.348 
 
 



 53 

Bijlage 3. Close-up: Tur Abdin 
 

 
Bron: A.J. Schukkink, De Suryoye: een verborgen gemeenschap (Uitgegeven in eigen beheer, 2003), 
p.349. 
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