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Voorwoord 

 

Sorry hoor, sorry, ik kan niet slapen. 

Als je niet kunt slapen is dat helemaal niet erg. Je hebt soms gewoon gedachten. 

Ze zeggen wel dat gepieker nergens toe leidt, maar dat is niet zo. Het leidt wel ergens toe1. 

 

Ter afronding van mijn master multiculuralisme, presenteer ik mijn masterthesis.  

Na in 2005 een half jaar lang als theatermaker gewerkt te hebben met Hondurese jongeren in 

Midden-Amerika, ontmoette ik voor dit antropologische onderzoek opnieuw Latijns-

Amerikaanse jongeren, ditmaal in Barcelona, Spanje. In vier maanden tijd leerde ik ongeveer 

twintig jongeren kennen die mij een kijkje in hun levens gaven. Ik wil hen ontzettend 

bedanken voor hun bereidheid en openheid; zonder hen had ik deze thesis nooit kunnen 

schrijven. In het bijzonder wil ik Paulina, Kathy en Kathy’s ouders bedanken. Paulina en 

Kathy hebben mij vanaf het begin van mijn onderzoek betrokken bij hun levens. Ik wil Kathy 

en haar moeder bedanken voor alle keren dat ik mee mocht naar een volksdansoptreden en de 

hele familie dank ik voor hun gastvrijheid. Ook wil ik organisatie Fedelatina bedanken voor 

het mij in contact brengen met de groep Latijns-Amerikaanse jongeren die meedeed aan hun 

project Casa de Oficio. Sophie en Elisabet, mijn twee huisgenoten uit Barcelona, bedank ik 

voor hun praktische hulp bij mijn onderzoek en de aangename tijd in huis. Tot slot gaat mijn 

dank uit naar mijn begeleidster Brenda Oude Breuil voor haar opbouwende kritieken en de 

inspirerende en leerzame begeleidingsgesprekken.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Uit: De liefste, Heleen Verburg (2000, jeugdtheatertekst) 
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1 Inleiding 

 

“Fotos de la ciudad. O de la gente. Tomando situaciónes o a las personas. Y hacer películas. 

Cortometrajes. Te ayudas mucho, esto. Empiezas a crear tu mundo a parte de lo qué haces y 

no de lo qué tienes al lado2.” (Ana, negentien jaar) 

 

Iedere dag presenteert iedereen zichzelf. Soms bewust, met een kunstwerk of een optreden, 

vaker onbewust tijdens een alledaagse handeling of activiteit. Terwijl we onszelf dag in, dag 

uit, presenteren, wordt er nauwelijks stil gestaan bij de kracht van onze presentaties. Onze 

uitingen zijn presentaties van ons bestaan: wat we doen, wie we zijn en wie we willen zijn. 

 

De Colombiaanse Ana3, met wiens citaat de inleiding opende, migreerde een half jaar geleden 

naar Barcelona, Spanje. Zij was niet de enige: zo’n 130.000 Latijns-Amerikanen verruilden 

het Latijns-Amerikaanse continent voor de Catalaanse hoofdstad (Recio & Costa 2006: 31). In 

het huidige tijdperk waarin informatie, goederen, technologieën en ideologieën in groeiende 

snelheid de wereld overgaan, zijn er ook veel mensen die hun geboortegrond achter zich laten 

om op zoek te gaan naar een nieuwe woonplek (Inda & Rosaldo 2002: 4). Gedreven door 

armoede, door onveiligheid of om te ontsnappen aan het dagelijkse regime dat er ‘thuis’ 

heerst; iedere migrant heeft zijn of haar eigen redenen om elders een toekomst te zoeken. 

Door het verlaten van ‘thuis’ gaan thema’s als home en belonging een belangrijke rol spelen 

in het leven van migranten. Want wat is thuis voor migranten? Hoe vinden zij een plek in de 

nieuwe samenleving waar ze wonen? Kunnen ze een thuisgevoel creëren op hun nieuwe 

woonplek en hoe doen ze dat? 

Thuis en thuisgevoel zijn relatief jonge concepten binnen de antropologie. Er is een 

groeiend aantal sociaal wetenschappers dat zich verdiept heeft in de thematiek rondom home 

en belonging (Blunt & Dowling 2006; Hannerz 2002; Hedetoft & Hjort 2002; Rapport & 

Dawson 1998). Met betrekking tot migranten en thuisgevoel is er een aantal etnografische 

onderzoeken gedaan (bijvoorbeeld Ghorashi 2003; Espiritu 2003). Het nog steeds groeiende 

aantal migranten vraagt om kennis en dus meer onderzoek over onder andere het creëren van 

thuisgevoel.  

                                                 
2“Foto’s van de stad. Of van de mensen. Van situaties of personen. En films maken. Korte films. Dit helpt je 
veel. Je begint met het creëren van je eigen wereld door wat je doet en niet door dat wat er al is.” Ana, 9 april 
2008 
3 In de tekst heb ik de namen van mijn informanten gefingeerd. Dit om hun anonimiteit te waarborgen. 
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Als migrant in Barcelona speelt het creëren van thuisgevoel en een eigen plek een 

belangrijke rol in Ana’s leven. Ana vertelt aan het begin van de inleiding dat ze fotografeert 

en films maakt. Het is haar manier om zich te uiten en zichzelf te presenteren. Ana zegt dat ze 

door het maken van foto’s en films haar eigen wereld creëert, een eigen plek in Barcelona. 

Om een eigen wereld, een eigen plek te creëren, gebruikt Ana haar kunstzinnige uitingen: 

haar manier van zelfpresentatie. 

Het concept zelfpresentatie komt van socioloog Goffman (1959) die in zijn klassieke 

werk ‘The Presentation of Self in Everyday Life’ de structuren van het sociale leven 

analyseert. Vanuit een instrumentele visie bekijkt Goffman hoe mensen zichzelf in alledaagse 

interacties presenteren, er daarbij vanuit gaande dat het zichzelf presenterende individu uit is 

op een bepaalde gewenste reactie van de ander(en). Voor migranten in wiens leven het 

creëren van thuisgevoel een belangrijke rol speelt, kan het op een bepaalde manier 

presenteren van zichzelf en de hiermee verworven gewenste reactie, leiden tot het zich meer 

op ‘zijn of haar plek voelen’. Omdat thuisvoelen een interactief proces is waarbij ook de 

ander de ruimte moet kunnen geven om een migrant zich een thuis te laten maken, biedt 

zelfpresentatie migranten de mogelijkheid om zich zichtbaar te maken en hun stem te laten 

horen.  

De twee eigenschappen van het presenteren van het zelf die in de vorige alinea 

besproken werden, kunnen dus bijdragen aan het verwezenlijken van een thuisgevoel. 

Daarmee kan zelfpresentatie een strategie zijn om thuisgevoel te creëren. In dit onderzoek 

wordt deze strategie nader bekeken bij Latijns-Amerikaanse jongeren die naar Barcelona 

gemigreerd zijn. Voor het onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: hoe wordt 

zelfpresentatie door Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren ingezet bij het creëren van 

thuisgevoel in Barcelona, Spanje? Met de term migrantenjongeren bedoel ik jongeren die 

zelfstandig of met hun ouders vanuit Latijns-Amerika naar Barcelona gemigreerd zijn. 

Net als Goffman (1959) wordt het presenteren van het zelf in dit onderzoek bestudeerd 

in alledaagse situaties. Echter, er wordt exclusief gekeken naar de rol die zelfpresentatie speelt 

bij het creëren van een thuis en thuisgevoel. Naast de alledaagse zelfpresentatie wordt er ook 

aandacht besteed aan bewuste zelfpresentatie door kunstzinnige uitingen. Kunst is een 

veelgebruikte manier om het zelf te presenteren en omdat kunst een bewuste manier is om 

jezelf te laten zien, zouden jonge migrantenkunstenaars en –artiesten het ook bewuster kunnen 

inzetten bij het creëren van thuisgevoel. 
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1.1 Onderzoekspopulatie 

 

Vanaf 2000 is er sprake van een groeiende groep Latijns-Amerikaanse migranten in Spanje 

(Pellegrino 2004: 5-6). Dit heeft te maken met de door de recessie veroorzaakte armoede en 

economische ontberingen op het Latijns-Amerikaanse continent. Ook de na 11 september 

2001 aangescherpte visa-regels en immigratiecontroles van de populaire migratiebestemming 

Verenigde Staten zorgden voor het stijgen van migrantenaantallen in Spanje (ibid.). In 2006 

wonen er 260.058 migranten in Barcelona die 15,9 procent van de totale stadspopulatie 

representeren (Recio & Costa 2006: 31). Bijna de helft van de migranten, zo’n 127.948, 

bestaat uit Latijns-Amerikanen. 

Onder Latijns-Amerikaanse migranten in Spanje bevindt zich een behoorlijk aantal 

jongeren (Pellegrino 2004: 6, 28). Omdat de jongeren het in hun geboortelanden vaak 

economisch niet breed hebben en er, naar hun eigen idee of dat van hun ouders, beperkte 

mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen, migreren ze naar een plek met meer perspectief. 

Voor veel Latijns-Amerikaanse jongeren is Barcelona zo’n plek. In Barcelona heb ik bijna 

vier maanden onderzoek gedaan onder Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren. Ze waren 

allemaal in de leeftijd van zeventien tot en met 26 jaar. 

 Eerder onderzoek naar Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren in Barcelona werd 

gedaan door de Spaanse antropoloog Feixa (2006), die op verzoek van de gemeente Barcelona 

in 2005 Latijns-Amerikaanse jongeren, publieke ruimte en stadscultuur onderzocht. 

Uitgangspunt hiervoor vormde de problematiek rondom bendes, bestaande uit Latijns-

Amerikaanse jongeren. Vanaf 2003 ontstond rondom dit fenomeen, met name door de media, 

morele paniek in de Spaanse samenleving (Feixa 2006: 16, 89-161). Het overgrote deel van 

Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren maakt echter geen deel uit van een bende. Uit 

Feixa’s onderzoek wordt duidelijk dat het imago van deze jongeren in Barcelona ‘vervuild’ 

geraakt is door de beeldvorming rondom de bendes (ibid.). Om ook Latijns-Amerikaanse 

jongeren die niet tot een bende behoren aan het woord te laten en omdat ten tijde van mijn 

onderzoek in 2008 veel minder sprake was van de bendeproblematiek en bijbehorende 

beeldvorming, richt dit onderzoek zich niet op bendes en bendejongeren, maar juist op 

Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren in het algemeen4.  

 

                                                 
4 Dat er veel minder sprake was van bendeproblematiek en bijbehorende beeldvorming bleek uit de media, 
waarin weinig bericht werd over bendes en uit gesprekken met informanten, andere bewoners uit Barcelona, en 
antropoloog Feixa zelf, die ten tijde van mijn onderzoek allemaal weinig merkten van de problematiek en 
beeldvorming rondom bendes. 
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1.2 Methodologie en opbouw 

 

Van februari tot en met mei 2008 heb ik onderzoek gedaan naar hoe Latijns-Amerikaanse 

migrantenjongeren in Barcelona hun zelfpresentatie inzetten om thuisgevoel te creëren. 

Hiervoor heb ik gekeken naar zelfpresentaties van de jongeren en met hen gepraat over hun 

ideeën met betrekking tot thuis. Gedurende mijn tijd in Barcelona ben ik bijna iedere week 

twee tot drie dagen aanwezig geweest bij het jongerenproject Casa de Oficio van organisatie 

Fedelatina (federación de entidades latinoamericanas de catalunya). Hier kregen zestien 

Latijns-Amerikaanse jongeren dagelijks informaticales, multimediatraining en 

persoonlijkheidsvormende workshops. Ik heb hier door middel van participerende observatie 

en informele gesprekken data verkregen en een intensief contact op weten te bouwen met een 

aantal jongeren. Hierdoor kon ik ze ook in hun huis, op straat, tijdens vrijetijdsbesteding en 

samen met hun ouders en vrienden meemaken. Naast de aan het project deelnemende 

jongeren heb ik andere Latijns-Amerikaanse jongeren ontmoet via een Argentijnse 

huisgenoot. Via de sneeuwbalmethode (zie ’t Hart e.a. 2005: 271) kwam ik in contact met 

vrienden en kennissen van hem, die mij vervolgens weer in contact brachten met hún 

vrienden. Met een aantal van hen heb ik thuis en op straat ‘rondgehangen’. 

Met vijftien van de jongeren die ik in Barcelona ontmoet heb, heb ik open diepte-

interviews afgenomen. De interviews duurden gemiddeld een uur en vonden plaats bij de 

jongeren thuis, in cafés en twee keer in het gebouw van Fedelatina. Onderwerpen die aan de 

orde kwamen, waren bijvoorbeeld het leven in Barcelona, vrienden, thuisgevoel, vrijetijds-

besteding en kunst. Ik heb de interviews opgenomen op tape en schriftelijk uitgewerkt om de 

betrouwbaarheid te waarborgen. Ook heb ik verschillende kranten en tijdschriften, speciaal 

gericht op Latijns-Amerikaanse migranten in Spanje, gelezen om op de hoogte te zijn van 

voor mijn onderzoek interessante ontwikkelingen en speciale activiteiten. Naast mijn 

veldwerk heb ik me verdiept in antropologische en sociologische literatuur over migratie, 

home en belonging en zelfpresentatie. 

 

Om dit onderzoek in een gepaste context te plaatsen, worden de jongeren, hun leefomgeving 

in Barcelona en het project Casa de Oficio in het volgende hoofdstuk beschreven. Ook wordt 

er ingegaan op de term Latino-identiteit en de positie van mijzelf als onderzoeker. De 

zelfpresentatie van de aan het onderzoek deelnemende Latijns-Amerikaanse 

migrantenjongeren is het onderwerp van zowel het derde als het vierde hoofdstuk. In 

hoofdstuk drie wordt, na een uiteenzetting van Goffman’s theorie over het presenteren van het 
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zelf en verdere uitwerking daarvan, ingegaan op verschillende manieren waarop Latijns-

Amerikaanse migrantenjongeren zichzelf in het alledaagse leven presenteren en de rol die dit 

speelt bij het creëren van thuisgevoel. In hoofdstuk vier wordt er specifiek naar kunstzinnige 

uitingen, als bewuste zelfpresentatie, gekeken in hun alledaagse leven. Het laatste hoofdstuk 

gaat in op het thuisgevoel van de migrantenjongeren waarbij verschillende benaderingen van 

thuis, de betekenis van plaats en tijd om zich thuis te kunnen voelen én Barcelona als 

woonplek, aan bod komen. Ter afsluiting van de thesis volgt er een conclusie. 
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2 Latino-jongeren, Barcelona en de antropoloog 

 

2.1 Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren in Barcelona 

 

Latijns-Amerikanen zijn veruit de grootste groep migranten in Barcelona (Recio & Costa 

2006: 31). Het grootste aantal migranten van het Latijns-Amerikaanse continent komt uit 

Ecuador (ibid.: 33). Waar voor veel andere migrantengroepen de taal die op de nieuwe 

woonplek gesproken wordt een probleem vormt, geldt dat nauwelijks voor Latijns-

Amerikanen in Spanje. Hoewel er in Barcelona officieel ook Catalaans gesproken wordt 

omdat het de hoofdstad van de provincie Catalonië is, spreken de meeste inwoners ook 

Spaans waardoor er niet echt een taalprobleem is. 

Gesteld wordt dat in het algemeen het opleidingniveau niet, zoals bij veel andere 

migrantengroepen, laag is, maar dat een behoorlijk aantal Latijns-Amerikaanse migranten 

tenminste over een gemiddeld opleidingsniveau beschikt (Recio & Costa 2006: 37-38). Dit is 

terug te zien bij mijn informanten die minstens hun middelbare school hadden afgerond en 

waarvan de meesten verder studeerden bij het project Casa de Oficio, aan een kunstopleiding 

of plannen hadden om door te studeren.   

 Met betrekking tot de woonsituatie in Barcelona, concluderen onderzoekers dat 

Latijns-Amerikaanse migranten zich niet concentreren in een bepaalde wijk, maar dat ze 

verspreidt door de stad wonen, met uitzondering van wijken in de hoogst sociaaleconomische 

categorie (Recio & Costa 2006: 35). Ook de jongeren uit dit onderzoek wonen in 

verschillende wijken in Barcelona. De jongeren wonen, zoals veel mensen in Barcelona, in 

flats variërend tussen de vijf en vijftien hoog. De woningen waar ik op bezoek geweest ben, 

waren klein met relatief weinig licht.   

De jongeren uit dit onderzoek zijn in de leeftijd van zeventien tot en met 26 jaar. De 

leeftijd van de jongeren, of beter gezegd de levensfase van het jongvolwassene- zijn, speelt 

een behoorlijke rol in het migratieproces5. De jongeren maken met het migreren namelijk niet 

alleen een reis in ruimte, een verandering van plaats, maar maken ook een reis in tijd door de 

levensfase waarin zij zich bevinden (Feixa 2006: 59). Waar oudere migranten wat leeftijd 

betreft zich over het algemeen niet meer in een snel veranderlijke fase bevinden, geldt voor 

migrantenjongeren het tegenovergestelde: tijdens hun migratie zijn zij in een levensfase 

                                                 
5 Tijdens hun migratie waren de jongeren variërend van ongeveer een half jaar tot maximaal tien jaar jonger dan 
tijdens hun deelname aan dit onderzoek. 
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waarin veel lichamelijke, cognitieve en sociale veranderingen plaatsvinden (Kohnstamm 

1997: 98). Dit maakt het migratieproces voor jongeren bijzonder intensief. 

In mijn onderzoek onderscheid ik twee groepen jongeren. De eerste groep migreerde 

zelfstandig naar Barcelona en vond een woonplek bij andere leeftijdsgenoten. De tweede 

groep migreerde met hun ouders of werd, wanneer hun ouders al in Barcelona woonde, door 

hen gehaald om gezamenlijk in de Catalaanse hoofdstad te gaan wonen. Een belangrijk aspect 

dat per groep kan verschillen, is de keuze om te migreren. Waar de zelfstandig gemigreerde 

jongeren er zelf voor kozen om te migreren, was dat voor de jongeren die met hun ouders in 

Barcelona kwamen wonen niet altijd het geval. Bij hen werd de keuze vaak grotendeels door 

de ouders gemaakt. 

 Vanwege het verschil in woonsituatie en het keuzeaspect in het migreren, dat van 

invloed kan zijn op de zelfpresentatie en het thuisgevoel, zal ik in mijn thesis de twee groepen 

jongeren steeds apart benoemen. Ik heb ze de volgende namen gegeven: de zelfstandig naar 

Barcelona gemigreerde jongeren noem ik de ‘solo’s’, naar het Spaanse solo dat alleen 

betekent. De door hun ouders meegenomen of gehaalde migrantenjongeren noem ik de 

‘acompañados’, naar het Spaanse acompañado dat in gezelschap betekent. 

 

2.2 Casa de Oficio 

 

Casa de Oficio betekent letterlijk vertaald ‘beroepshuis’ oftewel het huis waar je een vak 

leert. Casa de Oficio is een project van Fedelatina, een organisatie die een netwerk van meer 

dan negentig instellingen heeft die zich inzetten voor Latijns-Amerikaanse migranten in 

Catalonië6. Fedelatina biedt, vaak in samenwerking met andere instellingen, gratis diensten 

aan voor migranten. Het project Casa de Oficio is een van deze diensten, speciaal voor 

jongeren. Het project, dat ten tijde van mijn onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd werd, 

heeft het doel om jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Dat wordt gedaan door 

jongeren gedurende een half jaar op te leiden op het gebied van informatica en multimedia. 

Daarna gaan de jongeren een periode betaald stagelopen bij een instelling. Omdat Fedelatina 

de officiële werkgever van de jongeren is, zorgt de organisatie dat de jongeren een 

werkvergunning krijgen. Het is voor veel migranten niet gemakkelijk om aan een 

werkvergunning te komen en het project Casa de Oficio biedt daar dus een mogelijkheid toe. 

 Casa de Oficio had bij de eerste uitvoering ervan zestien deelnemers, allen tussen de 

                                                 
6 http://www.fedelatina.org/fedelatina.php, 11 augustus 2008. 
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zestien en 23 jaar. Op één na kwamen alle jongeren, allemaal acompañados, uit Latijns-

Amerika; voor het grootste deel uit Ecuador. Naast dagelijkse informaticalessen en 

multimediatraining, ontvingen de jongeren Catalaanse (taal)les en workshops over 

interculturaliteit, het milieu en seksuele voorlichting. 

 

2.3 Latino-identiteit 

 

Latino-identiteit slaat op de identiteit die de jongeren verbindt met de plek waar ze vandaan 

komen: Latijns-Amerika. Volgens Porzio en Matínez worden Latijns-Amerikaanse jongeren 

zich bewust van deze identiteit en gaan ze haar uitdragen op het moment dat de jongeren 

migreren (Porzio & Matínez 2006: 189). Buiten Latijns-Amerika hanteren ze hun taal, 

gebruiken en gewoonten om zich te identificeren. Dat de jongeren zich niet enkel 

identificeren met hun geboorteland, maar ook met het gehele continent heeft te maken met 

bepaalde algemene gelijkenissen zoals de taal, namelijk het Spaans dat in bijna alle Latijns-

Amerikaanse landen gesproken wordt, en muziek en dans waarvan verschillende stijlen en 

ritmes in meerdere landen gespeeld en gedanst worden. Ook eten, zoals de cassavewortel die 

in veel Latijns-Amerikaanse landen yuca genoemd wordt, zorgt voor verbinding: “de een eet 

yuca gebakken, de ander gekookt en hier weten de mensen niet wat yuca is! Het zijn kleine 

dingen, maar die verbinden je met de ander,” aldus een jonge Braziliaanse pedagoge die bij 

Fedelatina met Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren werkt.  

Naast verbinding door uiterlijke elementen, zeggen Latijns-Amerikaanse jongeren dat 

ze onbewust en vanzelfsprekend een bepaalde binding met elkaar voelen. De Ecuadoreaanse 

Alex7 geeft als voorbeeld een Ecuadoreaan die een Peruaan ontmoet. Ze zullen elkaar 

aanspreken in dezelfde taal en vragen uit welk land ze komen. Echter, welk Latijns-

Amerikaans land dat is, doet er niet toe: “het zijn allebei Latino’s” en dat is hun ‘klik’. Niet 

alleen Latijns-Amerikaanse jongeren zelf, maar ook andere inwoners van Barcelona zien hen 

als een homogene groep (Feixa & Porzio 2006: 60).  

Geredeneerd vanuit het emic perspectief, namelijk dat mijn informanten zichzelf als 

Latino beschouwen, aangevuld door Baumann’s stelling “informants are never wrong”  

(1999: 90) én het gegeven dat ook andere inwoners van Barcelona Latijns-Amerikaanse 

jongeren als een groep zien, maakt het voor mij mogelijk om de termen Latino en Latino- 

identiteit te hanteren in mijn thesis.  

                                                 
7 Alex, 10 april 2008 
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2.4 De onderzoeker 

 

Als antropologisch onderzoeker heb ik gedurende vier maanden dicht bij mijn informanten 

gestaan en hen op de voet gevolgd. Het is bekend dat binnen antropologische onderzoeken de 

antropoloog zelf zijn of haar onderzoeksinstrument is omdat hij of zij degene is die de 

onderzoeksgroep spreekt, observeert en volgt.  

Voor mijn onderzoek heb ik onder andere gekeken naar hoe jongeren zichzelf 

presenteren, in het bijzonder met betrekking tot thuis en thuisgevoel. Een presentatie is pas 

een presentatie op het moment dat er kijkers en luisteraars zijn. Door mijn aanwezigheid was 

ik, naast onderzoeker, ook het publiek van de zelfpresentaties van de jongeren waardoor ik 

deel uitmaakte van mijn eigen onderzoek. Ik heb geprobeerd om mijn aandeel in mijn eigen 

onderzoek zoveel mogelijk te reduceren door me altijd in het gezelschap van verschillende 

jongeren te begeven. Hierdoor was ik slechts één van de toeschouwers en kon ik kijken naar 

de interactie tussen de zelfpresenterende en zijn of haar overige publiek.  

 Door onderzoek te doen naar (onder andere) zelfpresentatie en de resultaten weer te 

geven in een thesis, geef ik een presentatie van presentaties. Door de geobserveerde 

zelfpresentaties te analyseren en in verband te brengen met wetenschappelijke literatuur en 

theorie, verschilt mijn presentatie van de presentaties van de jongeren en hoop ik vanuit een 

antropologische hoek iets te kunnen bijdragen aan het kijken naar de zelfpresentatie van 

Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren in Barcelona.  
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3 Alledaagse zelfpresentatie 

 

In huis, op straat, in een discotheek of op een podium, het zijn allemaal plekken waar de 

jongeren uit dit onderzoek zichzelf presenteren. Terwijl zelfpresentatie in specifieke 

kunstzinnige activiteiten, dat in het volgende hoofdstuk aan bod komt, bewust is omdat er een 

– soms letterlijk dan wel figuurlijk- podium is waarop men iets van zichzelf aan de 

buitenwereld laat zien, is zelfpresentatie in het alledaagse leven veeleer ‘versluierd’. Daarmee 

wil ik zeggen dat de jongeren zichzelf niet allemaal doordacht presenteren in een sociale 

interactie of gericht een ruimte innemen. Het is van belang dat zelfpresentatie niet louter 

bekeken wordt als een instrumentalistische activiteit die met een bepaald doel zelf 

geconstrueerd kan worden, maar dat wanneer er een emotioneel element zoals thuis 

meespeelt, ook het meer symbolische aspect aan bod komt. Met onder andere het gebruik van 

Goffman’s concept zelfpresentatie en de verkregen informatie van informanten wordt de 

zelfpresentatie van een aantal Latijns-Ameriaanse migrantenjongeren geanalyseerd waarbij er 

in het bijzonder gelet wordt op de rol die het speelt bij het creëren van thuisgevoel.  

 

3.1 Zelfpresentatie en het creëren van een eigen plek 

 

In het decennia oude, klassieke werk ‘The Presentation of Self in Everyday Life’, analyseert 

socioloog Goffman (1959) de structuren van het sociale leven, met name sociale interactie, 

vanuit het perspectief van een dramatic performance, dat ik vertaald heb als 

toneelpresentatie8. Onder presentatie verstaat Goffman “all the activity of a given participant 

on a given occasion which serves to influence in any way any of the other participants” 

(Goffman 1959: 26). Goffman zegt dat wanneer een individu in de nabijheid van anderen 

komt, de anderen meestal informatie over hem of haar zullen proberen te verzamelen om die 

persoon beter in te kunnen schatten. Zo komt men erachter wat die persoon van hen verwacht 

en wat zij van hem of haar kunnen verwachten (Goffman 1959: 13). Deze informatie zorgt er 

dus voor dat de anderen weten hoe ze zich het beste kunnen presenteren in de bewuste situatie 

om zo de gewenste reactie te verkrijgen.  

In iedere situatie kan een mens zich anders presenteren. Goffman (1959) beschrijft in 

zijn boek de verschillende rollen die mensen aan kunnen nemen in verschillende situaties. 

                                                 
8 Dramatic komt van drama, dat toneelstuk betekent (Van Dale 2002). Een toneelpresentatie zou zowel een 
toneelstuk kunnen zijn, als een kleiner gedeelte binnen een toneelstuk. Drama komt oorspronkelijk uit het Grieks 
waar het handelen betekent (Pijper 1994: 18). Het handelen is terug te zien in een toneelpresentatie waar alles 
draait om de handelingen en interactie van de acteurs. 
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Wanneer mensen zichzelf op verschillende manieren presenteren, kan gezegd worden dat ze 

verschillende kanten van hun identiteit benadrukken, benutten en naar buiten brengen. 

Wetenschappers als Sen (2006) en Ghorashi (2003) menen dat mensen beschikken over 

meervoudige identiteiten. Sen laat in zijn boek ‘Identity and Violence’ (2006) zien dat er 

verschillende kanten zitten aan iedere identiteit en dat mensen op verschillende momenten een 

bepaalde kant kunnen laten zien en gebruiken. Volgens Ghorashi (2003) geven de vrouwelijke 

Iraanse immigranten uit haar onderzoek op verschillende momenten in hun levens stem aan 

verschillende kanten van hun zelf. Ze spreekt in dit verband van multiple identities (Ghorashi 

2003: 29).  

Ghorashi maakt met betrekking tot de multiple identities een belangrijke opmerking. 

Zij zegt dat er een gevaar schuilt in de theorie van het hebben van een meervoudige identiteit: 

mensen zouden het zelf als gefragmenteerd kunnen gaan zien (Ghorashi 2003: 29). Om deze 

reden introduceert Ghorashi de narrative of vertelling (ibid.: 30). Door identiteit als vertelling 

te zien, gaat het in plaats van “having a identity” veel meer om “living a biography” (ibid.). 

Dit ligt in de lijn van wat politiek filosofe Benhabib (2002) betoogt. Zij meent dat ieder mens 

een eigen narratief heeft en dat kan steeds weer veranderen en ingezet worden op 

verschillende manieren, op een zelfgekozen moment. Op te merken is dat Goffman, Sen en 

Ghorashi allemaal uitgaan van een constructivistische en instrumentele visie op het zelf (of de 

identiteit). Alle drie gaan ervan uit dat het individu beschikt over agency. Het individu is 

immers zelf in staat om te handelen en zijn of haar eigen keuzes te maken, zoals het 

neerzetten van een bepaald beeld van zichzelf.  

Door zichzelf te presenteren maakt men zich zichtbaar in een gemeenschap en 

samenleving. Hierdoor kan het interactieve proces van thuisvoelen aangegaan worden waarbij 

de ander ook de mogelijkheid krijgt om ruimte te creëren voor het presenterende individu. 

Ook kan het presenteren van zichzelf zorgen voor een gewenste reactie van het publiek, dat er 

toe kan bijdragen dat iemand zich meer op ‘zijn of haar plek voelt’. Voor migranten kan dat 

van belang zijn omdat zij hun eigenlijke woonplek achter hebben gelaten om ergens anders te 

gaan wonen. Volgens Hedetoft en Hjort (2002: vii)  veranderen termen als home en belonging 

van inhoud omdat thuis niet meer de vaststaande plek is waar je ‘thuis hoort’, maar meer 

draait om een gevoel van ergens thuishoren. Belonging heeft dus alles te maken met ergens bij 

horen en zich thuisvoelen. Zelfpresentatie kan ervoor zorgen dat iemand zichtbaar wordt in 

een samenleving en zich meer op ‘zijn of haar plek voelt’ waardoor de persoon zich thuis kan 

voelen en zich een betekenisvolle plek kan maken.  
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Het proces van het maken van een betekenisvolle plaats noemen Gupta en Ferguson de 

verandering van space naar place: een eerder onbeduidende ruimte wordt omgevormd tot een 

betekenisvolle plek (Gupta & Ferguson 1997: 65-78). Naast dat dat een uitkomst van 

zelfpresentatie kan zijn, gebeurt het ook tijdens het presenteren zélf omdat men ruimte in 

moet nemen om zichzelf te presenteren. Dit kan fysieke ruimte zijn, zoals een podium om op 

te volksdansen, visuele ruimte door het maken van foto’s van jezelf of sociale ruimte door een 

plek in te nemen in een groep of binnen sociale contacten. Aan Goffman’s concept van 

zelfpresentatie door interactie, zou ik dus willen toevoegen dat zelfpresentatie ook het 

innemen van ruimte betreft, in welke vorm dan ook. 

 

3.2 Zelfpresentatie: aanpassen of opzoeken 

 

Door te migreren hebben de jongeren dierbaren achter zich moeten laten in Latijns-Amerika. 

Om een eigen plek te creëren in de nieuwe samenleving moet er kennis worden gemaakt met 

alles wat nieuw is en om een gevoel van belonging te bewerkstelligen moet er contact 

gemaakt worden met de bewoners van de nieuwe plek. De acompañados wonen met hun 

ouders of één van hen in Barcelona. Soms zijn er ook nog broers en zussen. De solo’s wonen 

met andere jongeren of studenten in een flat. Omdat zij geen familie om zich heen hebben, 

worden vriendschappen heel belangrijk. De negentienjarige Ana moest zichzelf minder 

verlegen en gesloten opstellen, zich dus anders presenteren in Barcelona om vrienden te 

maken: “in Colombia was ik heel verlegen, praatte ik met niemand, sloot ik mezelf de hele 

tijd op in huis omdat ik er niet van hield op stap te gaan met mensen. En hier, omdat mijn 

familie er niet is, moet ik andere kleine families creëren: vrienden9.”  

Dat vriendschap maakbaar is, zoals Ana aangeeft, toont het constructivistische 

karakter ervan. Bij het sluiten of ontwikkelen van een vriendschap zou er volgens Goffman’s 

theorie (1959) gekeken en vervolgens afgestemd moeten worden op de ander om zich op een 

zo gewenst mogelijke manier te presenteren. Bij een aantal jongeren komt deze manier van 

presenteren binnen (aanstaande) vriendschappen terug doordat ze zich ‘afstemmen’ op de 

mensen die in Barcelona wonen: Spanjaarden en de mix van nationaliteiten. Zo is Marco’s 

vriendengroep “una mezcla de culturas” (een mix van culturen): naast vrienden uit Latijns-

Amerika vindt de twintigjarige Marco uit Venezuela het belangrijk om ook mensen uit 

Barcelona en Spanje te ontmoeten omdat dat de plek is waar hij nu woont10. Een 

                                                 
9 Ana, 9 april 2008 
10 Marco, 23 april 2008 
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vriendengroep die bestaat uit een mix van culturen is ook voor de Argentijnse Valentin van 23 

jaar van belang. Voor Valentin heeft het een extra dimensie: “het hebben van vrienden van 

over de hele wereld troost me als het ware. Het zorgt ervoor dat ik me goed voel11.” Het 

gegeven dat Valentin zich er goed bij voelt en troost vindt omdat hij vrienden van 

verschillende afkomst heeft in Barcelona, laat zien dat zijn zelfpresentatie bijdraagt aan het 

creëren van een gewenste sociale omgeving en zo, uiteindelijk, effect kan hebben op zijn 

thuisgevoel in Barcelona. De achttienjarige Toni uit Mexico gaat nog een stap verder in het 

zich aanpassen aan zijn gewenste publiek door vooral met Europeanen op te trekken: “en 

altijd vragen ze me waarom en het is omdat ik al veel Latino’s ken. Ik weet wat er in Latijns-

Amerika is dus…Ik vind het gewoon leuker om mensen uit andere plekken te leren kennen12”, 

aldus Toni.  

In tegenstelling tot solo’s Marco, Valentin en Toni zijn er ook Latijns-Amerikaanse 

migrantenjongeren die zich niet aanpassen aan hun publiek, maar op zoek gaan naar vrienden 

met wie ze zich verbonden voelen en waarin ze zich herkennen: mede-Latino’s. “Het is 

hetzelfde als je uit Colombia komt als wanneer je uit Mexico komt”, vertelt de Colombiaanse 

solo Ana, “de verandering [van migratie naar Spanje, RF] is heel erg groot13.” Veel jongeren 

zien een gelijkenis in hoe andere Latijns-Amerikaanse jongeren zich presenteren. “De manier 

van feestvieren, hoe je dingen samen deelt…Het gaat op dezelfde manier14”, aldus de 

Chileense Luis.  

In Catalanen en Spanjaarden lijken de jongeren die vooral met Latino’s omgaan, zich 

niet te herkennen. Acompañado Wendy vertelt dat ze nooit echt goed op heeft kunnen 

schieten met Spanjaarden. Haar vroegere Spaanse vriendinnen begrepen haar nooit: “ze 

wilden dat ik maar bleef herhalen, herhalen en uitleggen en dat vond ik niet fijn. […] Ik weet 

niet, ik vind ze [Spanjaarden in het algemeen, RF] ook nogal zelfingenomen. Ik praat niet 

hetzelfde met hen als met andere Latino-vriendinnen15.” Wendy is niet de enige die weinig op 

heeft met de Spanjaarden. Aan het einde van een informaticales bij Casa de Oficio ontstond er 

een gesprek over vermeende verschillen tussen Latijns-Amerikanen en Spanjaarden: 

 

De Urugyaanse docente vertelt dat een van de eerste dingen die haar opvielen in Spanje was 

dat de mensen veel slechter ruiken dan de meeste mensen uit Latijns-Amerika. Alle leerlingen 

herkennen dat. Misschien dat ze meer stinken door wat ze eten, denken een aantal mensen. Of 

                                                 
11 Valentin, 24 maart 2008 
12 Toni, 15 mei 2008 
13 Ana, 9 april 2008 
14 Luis, 12 maart 2008 
15 Wendy, 22 april 2008 
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doordat ze zich minder wassen. Ook in Frankrijk, waar de docente was, roken de Fransen niet 

lekker. “Europeanen wassen zich misschien minder omdat het water duur is”, oppert de 

docente, “vooral in Spanje waar momenteel een watertekort is”. In veel landen in Latijns-

Amerika is het water veel goedkoper. En er zijn ook veel meer deodorantmerken, merkt een 

van de jongeren op. Alex vertelt dat hij zelfs een keer een Catalaan deodorant op zijn kleding, 

op de plek van zijn oksel, heeft zien doen. (Fragment veldwerkdagboek, 9 april 2008) 

 

De negentienjarige Elisabet16 ziet ook duidelijke verschillen tussen Spanjaarden en 

Latino’s: jongeren uit Latijns-Amerika zijn volgens haar beleefder en beter opgevoed dan 

Spaanse jongeren. Zo zeggen ze bijvoorbeeld ‘u’ in de klas tegen de docent terwijl de 

jongeren uit Barcelona ‘jij’ zeggen. Deze gewoontes uit hun geboorteland moeten behouden 

worden, vindt ze. In de realiteit van het Spaanse schoolsysteem blijkt het desalniettemin lastig 

om zichzelf hetzelfde te blijven presenteren in de klas als in Latijns-Amerika. Een 

schooldirectrice vertelt in een studie van antropoloog Feixa hoe Ecuadoriaanse 

migrantenjongeren de eerste dag op de nieuwe school opstaan als de docent de klas 

binnenkomt, om er vervolgens achter te komen dat niemand anders dat doet (Feixa 2006: 

234).  

Uit de drie voorbeelden blijkt dat een aantal Latijns-Amerikaanse jongeren, allemaal 

acompañados, Spanjaarden als ‘anders’ ervaart en niet met hen geassocieerd lijkt te willen 

worden. Zij zouden daarom hun Latino-identiteit meer kunnen benadrukken en presenteren 

door, zoals Wendy inmiddels doet, vooral om te gaan met Latino’s. Binnen de structuur van 

een school, waar Elisabet’s voorbeeld over gaat, kan het echter lastiger zijn om die Latino- 

identiteit te presenteren. Zoals uit het voorbeeld blijkt, hebben de school en de lessen een 

structuur waaraan bepaalde grenzen zitten. Om opgenomen te worden, erbij te horen en een 

eigen plek te verwerven, lijkt het in dit geval bruikbaarder om mee te gaan met de ‘ander’. 

Terwijl Goffman (1959) in zijn theorie vooral benadrukt dat het zichzelf presenterende 

individu zich afstemt op zijn of haar publiek om een gewenste reactie te ontlokken, zien we in 

mijn onderzoek dat een aantal jongeren dat zich niet aanpast aan de omgeving en haar 

mensen, maar juist op zoek gaat naar iets vertrouwds: jongeren met dezelfde etnische 

achtergrond. Eriksen schrijft dat etniciteit, naast een instrumenteel, constructivistisch aspect, 

een primordiaal, symbolisch aspect heeft waar taal, religie, verwantschapssystemen en 

levenswijze onderdeel van uitmaken (Eriksen 2002: 55). De etnische identiteit zorgt ervoor 

dat de jongeren zich als het ware onderdeel voelen van een groter geheel –namelijk Latijns-

                                                 
16 Elisabet, 16 mei 2008 
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Amerika-  en zich dus kunnen herkennen in andere Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren. 

Omdat het omgaan met mede-Latino’s iets zegt over de zelfpresentatie van een groot aantal 

informanten, namelijk dat zij zich herkennen en verbonden voelen met andere Latino- 

jongeren, maar het niet logisch binnen Goffman’s theorie (1959) past, maak ik hierop een 

toevoeging. Naast het aanpassen aan de (mensen in de) omgeving is, zoals blijkt uit het 

handelen van een aantal Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren, ook het zoeken van het 

juiste publiek een manier om jezelf te presenteren. En hoewel zelfpresentatie een duidelijk 

instrumenteel element in zich heeft, moet er gezien de voorbeelden uit de praktijk, ruimte zijn 

voor een symbolisch, betekenisgevend element dat ook in de volgende paragrafen terugkomt. 

 

3.3 Het presenteren en verbeelden van het zelf 

 

Naast zelfpresentatie door het aanpassen of opzoeken van de vriendengroep, is er sprake van 

zelfpresentatie door bepaalde opvallende bezigheden en handelingen. Hierbij gaat het met 

name om acties waarmee het individu zichzelf presenteert en, zoals Goffman aangeeft in zijn 

definitie van presentatie, zijn publiek beïnvloedt (Goffman 1959: 26). Hoewel de presentaties 

van verschillende kanten van de identiteit door elkaar heen kunnen lopen, splits ik voor de 

helderheid van de analyse de acties van zelfpresentatie op in zelfpresentatie die vooral gericht 

is op het presenteren van de (collectieve) Latino-identiteit en zelfpresentatie gericht op het 

presenteren van het individuele zelf. 

 

3.3.1 Latino-identiteit 

 

Om tien voor negen sta ik voor een dichte deur, nog niet helemaal gewend aan de ‘Spaanse 

tijd’ die inhoudt dat ik beter een half uur te laat had aan kunnen komen. Na enkele minuten 

komt er een jongen aanlopen. Zwarte gympen, wijde spijkerbroek, sportvestje, petje op. Hij 

heeft oordopjes in zijn oren. Wanneer hij aan wil bellen, zeg ik hem dat er nog niemand is. Hij 

gaat op een paaltje tegenover me zitten. We kijken een beetje om ons heen. Dan haalt hij een 

apparaatje uit zijn broekzak, frutselt er een beetje aan en even later klinkt er 

reggaetonmuziek17 uit de luidspeaker van zijn apparaatje. We luisteren enkele minuten 

zwijgend naar de muziek. Dan arriveert de mevrouw van de balie die de deur voor ons open 

doet. (Fragment veldwerkdagboek, 26 februari 2008) 

 

                                                 
17 Populaire Latijns-Amerikaanse muziek met een dansbare beat.   
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Deze ontmoeting toont Hector die met zijn typische Latijns-Amerikaanse muziek zijn Latino- 

identiteit benadrukt en door het laten horen van muziek op straat deze openbare ruimte 

tijdelijk voorziet van zijn identiteit en er dus een eigen plek van maakt. Dat muziek een grote 

rol speelt in het leven van veel Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren, werd in het begin 

van mijn onderzoek snel duidelijk. De muziek waarnaar geluisterd wordt, is bijna altijd 

muziek uit Latijns-Amerika. Tijdens een avondje You Tube-filmpjes kijken, tonen jongeren 

uit de sologroep om beurten videoclips van hun favoriete muziekgroepen uit hun 

geboorteland: Valentin kiest voor muziek uit Argentinië, Paolo laat videoclips uit Chili zien 

en Carlos toont clips uit Mexico18. De jongeren luisteren de muziek en kijken bijbehorende 

videoclips uit hun geboorteland samen met hun vrienden waardoor zij zichzelf aan hen ‘laten 

zien’. Wellicht is dit ook een manier om hun roots te benadrukken. 

De acompañados luisteren ook buitenshuis veel muziek, vaak via hun mobieltjes. 

“Bijna de hele tijd ben ik muziek aan het luisteren19”, vertelt Geovany. Tijdens de lessen van 

Casa de Oficio luisteren de meeste jongeren muziek via koptelefoon oordopjes, maar thuis, in 

openbare ruimtes en op straat vaak via de luidsprekers. Als ik op een avond met een aantal 

jongens moet wachten voor een dansoptreden van een aantal vriendinnen van hen, is het 

eerste wat de jongens doen het tevoorschijn halen van hun mobieltjes en het zoeken naar hun 

favoriete muziek20. Even later vullen verschillende reggaeton- en salsanummers de ruimte. 

Met hun muziekkeuze benadrukken ook deze jongens hun roots en presenteren hun Latino-

identiteit. Met betrekking tot muziek kan dan ook geconcludeerd worden dat het door de 

jongeren gebruikt wordt om zichzelf te profileren en hun identiteit te definiëren (Morín, 

geciteerd in Feixa 2006: 208). 

Ook dans is een belangrijke manier voor Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren om 

zich te presenteren en hun Latino-identiteit naar voren te brengen. Net als bij muziek gaat het 

bij dans namelijk ook om dansstijlen uit Latijns-Amerika. De Ecuadoriaanse Geovany zegt de 

salsa een beetje te beheersen en hij danst “dat waar alle Latino’s van houden: de reggaeton21.” 

Reggaeton, dat volgens Pinilla en Rodríguez (2006: 202) gezien kan worden als latinización 

(‘ver-latijnisatie’) van de hip-hop/ rap en zowel een muziek- als dansstijl is, is verreweg een 

van de meest beluisterde en gedanste stijlen door de jongeren uit de acompañadosgroep. 

Omdat reggaeton in het merendeel van de landen in Latijns-Amerika ontzettend populair is, 

kan het beluisteren of het dansen ervan gezien worden als zelfpresentatie van de  

                                                 
18 Participerende observatie 24 maart 2008 
19 Geovany, 18 april 2008 
20 Participerende observatie 7 maart 2008 
21 Geovany, 18 april 2008 
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Latino- identiteit. De manier waarop de reggaeton gedanst wordt, zegt veel over hoe de 

dansers zich presenteren. De dans zou een zogenaamde sensuele ruimte creëren tussen 

jongeren, aldus Rodríguez (2006: 206). Hoe de jongeren die ruimte creëren en zichzelf 

presenteren, wordt duidelijk uit het volgende fragment waarin een groep jongeren voor de 

verjaardag van een vriendin naar een discotheek gaat: 

 

Binnen klinkt reggaetonmuziek. Er staat een aantal mensen op de dansvloer. In het gekleurde 

licht van de discolampen dansen ze dicht op elkaar en maken samen bewegingen die ik 

associeer met seks: heupen die tegen elkaar aan bewegen, vrouwen die met een mannenbeen 

tussen hun benen rondjes met hun heupen draaien. De meeste jongeren waarmee ik ben, 

begeven zich meteen op de dansvloer. Na een paar nummers begrijp ik dat deze discotheek 

vooral bedoeld is voor een publiek dat van Latijns-Amerikaanse muziek houdt: salsa, mambo, 

merengue, reggaeton en bachata. Het overgrote deel van het publiek bestaat dan ook uit 

Latino’s. Er hangen opvallend weinig mensen aan de bar. Bijna iedereen staat constant op de 

dansvloer, altijd dicht tegen elkaar aan met de blik gericht op het bewegende lichaamsdeel 

(meestal de heupen) of in het niets in de ruimte. Ik word meerdere keren de dansvloer 

opgetrokken en de jongeren met wie ik ben, leren me hoe ik moet dansen op de verschillende 

soorten Latino-muziek. Ik kan me echter niet helemaal verliezen in het dansen: het wiegen en 

draaien met de heupen en schudden met schouders en billen zoals mijn informanten dat doen, 

lukt me nog niet. (Fragment veldwerkdagboek, 2 mei 2008) 

 
Door met elkaar dezelfde dansen te dansen en elkaars lichaamstaal aan te voelen, ontstaat er 

een vorm van communicatie en herkenning (Rodríguez 2006: 211). De manier waarop 

jongens en meisjes met elkaar dansen, geeft invulling aan het begrip ‘sensuele ruimte’ waarin 

men letterlijk dicht bij elkaar is en verhoudingen kan verkennen (Rodríguez 2006: 211).  

Omdat iedereen bijna constant op de dansvloer staat, is er geen publiek dat naar de dansende 

jongeren kijkt. Daarom kan er gezegd worden dat de dansers die met elkaar dansen, elkaars 

publiek vormen. Er vindt dus een afwisseling plaats in het presenteren van jezelf en het 

vormen van het publiek van de danspartner. Dat bijna iedereen constant aan het dansen is, laat 

zien dat Latino’s van dansen houden, zoals veel van mijn informanten meenden, maar kan 

ook betekenen dat niemand buitengesloten wil worden. Om zich als ‘werkelijke’ Latino te 

presenteren, doet men dan toch mee. 
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3.3.2 Individuele identiteit   

 

Het presenteren van het individuele zelf richt zich veel minder op het Latino- zijn, maar meer 

op het laten zien van het eigen ik (waar de Latino-identiteit een deel van kan zijn) en het beeld 

dat men over wil brengen op het publiek. Desalniettemin moet niet worden vergeten dat het 

hier nog steeds om een sociale handeling gaat waarbij de ander nooit uit het oog verloren 

wordt. Er zijn twee alledaagse bezigheden van jongeren uit de acompañadosgroep die een 

grote en opvallende plek innemen bij het presenteren van het individuele zelf: het gebruik van 

make-up en het maken en tonen van foto’s.  

 De meiden gebruiken vooral make-up voor speciale gelegenheden, zoals feestjes of 

volksdansoptredens. De Ecuadoriaanse Alex, een homoseksuele jongen van achttien, smeert 

echter dagelijks foundation en rouge op zijn gezicht. Wanneer hij samen met een groepje 

vrienden een middag op Wendy’s slaapkamer hangt, ontdekt hij Wendy’s make-up waarmee 

hij enthousiast aan de slag gaat22. Na een paar indrukwekkend zwarte wimpers gecreëerd te 

hebben, maakt hij zijn ogen weer schoon met reinigingsproducten die hij in zijn tas heeft. Van 

de plagerijen van een aantal jongens – “Je hebt nog meer troep in je tas dan een meisje!” – 

trekt Alex zich niets aan en even later loopt hij alweer verleidelijk knipperend met Wendy’s 

nepwimpers door het huis. Door te experimenteren met make-up in het bijzijn van zijn 

vrienden die geen make-up gebruiken, laat Alex zien dat hij ‘anders’ is en toont zijn meer 

vrouwelijke kant. Hij laat geen misverstand bestaan over zijn seksuele geaardheid; ook tijdens 

lessen toont hij foto’s op internet van zijn homovriendengroep bij speciale homo-

uitgaansgelegenheden. Door zichzelf als homoseksueel te presenteren, vindt Alex misschien 

niet direct aansluiting bij zijn heteroseksuele Latino-vrienden, maar wel bij andere vrienden in 

Barcelona. Hij neemt geen andere rol aan in andere situaties (zie volgende paragraaf) en laat 

zo zien welk beeld hij van zichzelf neer wil zetten. 

 Een andere manier van zelfpresentatie waarbij de verbeelding van zichzelf van groot 

belang is, is het maken en tonen van foto’s. Tijdens het maken van foto’s gaan veel jongeren 

als volleerde modellen op de foto. Zo namen de Dominicaanse Juan en zijn vriendinnen 

tijdens een speciaal voor immigranten georganiseerde stadswandeling, met een zwoele blik 

modelachtige poses aan voor imposante gebouwen23. Tijdens een uitje naar een klooster 

poseerden ook Wendy en haar nichtje om de paar minuten op een bijzondere plek in de 

                                                 
22 Participerende observatie 7 maart 2008  
23 Participerende observatie 26 april 2008 
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natuur24. Met een tandpastaglimlach gingen de meiden, staand met de handen in de zij, 

liggend op een muurtje of zittend in een uitdagende houding op de foto. Wendy’s moeder was 

zichtbaar trots: een mooi plaatje om tijdens de vakantie in Ecuador aan familie te laten zien. 

Net als de video-opnamen die ze even eerder maakte van haar dochter en zichzelf, met de 

beeldjes van verschillende Ecuadoriaanse (katholieke) maagden op de heilige 

maagdententoonstelling in het klooster. 

Hoe Wendy, haar moeder en nichtje op de foto’s en video-opnamen geposeerd hebben, 

zegt veel over de manier waarop ze zichzelf willen presenteren aan degenen die de foto’s en 

video gaan bekijken: de familie in Ecuador. Omdat er bij het tonen van foto’s geen directe 

interactie is tussen het publiek en degene die zichzelf presenteert, kan er gesproken worden 

van zelfpresentatie in wat ik noem ‘bevroren, visuele ruimte’. De ‘bevroren, visuele ruimte’ 

ontstaat wanneer een foto genomen is en de persoon op de foto zichtbaar is op een afdruk in 

bijvoorbeeld een fotoboek of op internet. Deze persoon neemt visuele ruimte in en omdat de 

foto in het verleden gemaakt is, kan deze gezien worden als een ‘bevroren’ moment en dus 

een ‘bevroren’ ruimte. In deze ruimte zet Wendy’s familie een beeld van zichzelf neer dat ik 

interpreteer als gelukkigzijnd, genietend van de mooie dingen in Spanje maar hun 

geboorteland niet vergetend. Dit vanwege de permanente glimlach, de poses waarop de dames 

er op hun best uitzien in een mooie omgeving en de beeldjes van de Ecuadoriaanse maagden 

tegen de achtergrond (dat overigens ook duidt op Latino-identiteit).  

Met de foto’s en filmopnamen lijken Wendy en haar moeder een beeld op te willen 

roepen dat ze zich een thuis gemaakt hebben in Spanje. De werkelijkheid kan echter anders 

zijn, maar het gaat hier om het gepresenteerde beeld. Dat beeld zal op een indirecte manier 

interacteren en zo de manier waarop de familie haar leden in Barcelona ziet, beïnvloeden. Dat 

de foto’s en video-opnamen speciaal voor familie in Ecuador zijn, geeft het belang aan van 

familie voor degenen die zichzelf presenteren en toont hun gevoelens van belonging met 

betrekking tot de achtergelaten familieleden in Latijns-Amerika. 

 

3.4 Verschillende rollen 

 

Het zich op een bepaalde manier presenteren en willen overkomen op een publiek, kan per 

situatie verschillen. Zoals genoemd in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk, schrijft Goffman 

(1959) dat mensen in verschillende situaties andere rollen kunnen aannemen. Een treffend 

                                                 
24 Participerende observatie 4 mei 2008 
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voorbeeld hiervan zijn acompañados Carmen en Wendy. Wanneer de meiden onder hun 

Latino-vrienden in de klas of thuis zijn, zijn ze opvallend lichamelijk met de jongens. De 

lichamelijkheid zoals die eerder opviel bij het dansen, is ook sterk aanwezig tijdens het 

‘gewone’ handelen van veel Latijns-Amerikaanse jongeren in het dagelijks leven en wordt 

door de Chileense Luis25 doeltreffend omschreven als “más de piel”, dat letterlijk vertaald 

‘meer van de huid’ betekent. In de fysieke omgang zitten of staan de jongeren vaak dicht op 

elkaar, raakt de ene huid letterlijk die van de ander aan.  

Tijdens de lessen van Casa de Oficio hadden jongens vaak een arm om hun buurvrouw 

heen geslagen alsof ze in een bioscoop zaten26. In de pauzes van de lessen, wanneer er meer 

bewegingsvrijheid was, stonden meiden en jongens gearmd of met de armen om het middel 

van de ander te kletsen. Op een middag thuis bij Wendy met haar vrienden wordt ook de 

veelvuldige lichamelijkheid buiten de lessen om zichtbaar27. De jongens pakken de meiden 

graag vast als ze in de buurt zijn en de meiden gaan bij de jongens op schoot zitten en zeggen 

“amor”  tegen hen. Terwijl het kan doen voorkomen alsof de lichamelijke jongeren stelletjes 

vormden, was dit zowel in de lessen als in huis bij Wendy niet het geval.  

Opvallend is dat wanneer ik een keer alleen ben met Carmen en Wendy, zij een stuk 

minder aanrakerig zijn met elkaar als met de jongens, zich minder aanhankelijk opstellen en 

in tegenstelling tot wanneer ze zich in een groep jongeren bevinden, als het ware opgaan in de 

volwassenen om hen heen. Dit laat zien dat er, zoals Sen (2006) beschrijft, verschillende 

kanten zitten aan identiteit en dat de meiden die kanten dus afwisselend tonen en inzetten. De 

jongeren nemen door middel van hun zelfpresentatie dus verschillende rollen aan zoals 

Goffman (1959) schrijft. Daarbij valt op dat het innemen van ruimte in beide situaties 

verschilt: in de omgang met jongens in de vriendengroep wordt er ruimte gedeeld en is de 

onderlinge afstand een stuk kleiner dan wanneer de meiden zich niet in hun vriendengroep 

bevinden. Door de intieme omgang met Latino-vrienden wordt er als het ware een grotere 

afstand tot de Spaanse samenleving gecreëerd terwijl er in situaties waarin de vrienden niet 

aanwezig zijn, op een andere manier gebruik gemaakt wordt van de ruimte waardoor de 

afstand tot de samenleving eerder kleiner lijkt. 

Een voorbeeld waarin ook de verschillende kanten van identiteit gedemonstreerd 

worden, is dat van vrienden uit de sologroep. Zij nemen na een avond Latijns-Amerikaanse 

muziek luisteren en videoclips kijken, zonder dat er Catalanen aanwezig zijn, afscheid in het 

                                                 
25 Luis, 12 maart 2008 
26 Participerende observaties  26 februari, 7 maart, 10, 18 april 2008 
27 Participerende observatie 13 maart 2008 
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Catalaans: “¡Adéu!” 28. Hoewel de jongeren zich zowel van een Latino- als van een 

Catalaanse kant laten zien, verandert de situatie niet. Hiermee tonen de jongeren aan dat ze 

verschillende kanten van hen zelf ook in eenzelfde situatie kunnen presenteren en dat de 

nieuwe Catalaanse kant misschien wel geïntegreerd kan worden in hun Latijns-Amerikaanse 

zelf waardoor een meer hybride identiteit zou kunnen ontstaan en daardoor een 

transnationaler thuisgevoel. Dit thuisgevoel komt in hoofdstuk vijf aan bod. 

 

3.5 Verbinden met de ander 

 

Bij zelfpresentatie is er altijd sprake van een ander, van een publiek, waardoor er een 

interactie ontstaat (Goffman 1959). Dat er interactie is, betekent dat er een verbinding is 

tussen de verschillende interacterende deelnemers. Omdat het publiek invloed heeft op en 

beïnvloed wordt door degene die zichzelf presenteert, speelt het altijd een rol. Wanneer er 

grote waarde gehecht wordt aan degene(n) met wie de interactie tot stand komt, lijkt de 

verbinding nog meer van belang. De pijnlijke herinnering van een ‘verloren’ gemeenschap in 

het geboorteland, die veel Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren meedragen, zorgt voor het 

zoeken naar manieren om opnieuw verbintenissen aan te gaan om zo bijvoorbeeld 

vriendschappen te sluiten, zoals te lezen was in paragraaf twee (Feixa 2006: 40). Hoewel het 

zoeken naar manieren om verbintenissen aan te gaan en de manieren op zich, een 

instrumenteel karakter hebben, heeft het verbinden en zich verbonden voelen een duidelijke 

symbolische waarde die van belang is voor de jongeren.  

 Een belangrijke manier die alle jongeren uit dit onderzoek gebruiken om zich te 

verbinden met de ander, is delen. Tijdens de bezoeken aan de huizen van een aantal solo’s 

werd er bijna altijd geblowd. De joint werd altijd gedeeld onder de aanwezigen. Bij de 

acompañados vervulde het eten van chips eenzelfde functie. In de pauzes tijdens lessen van 

het project Casa de Oficio kocht er altijd een aantal jongeren zakken chips om die vervolgens, 

net als de solo’s doen met joints, onder alle aanwezigen te delen. Ook wanneer ik met de 

jongeren door de stad liep of ergens naar toe ging, werd er vaak een zak chips gekocht om 

gezamenlijk tijdens de wandeling op te eten.  

                                                 
28 Adéu betekent dag. 
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Naast de soft drug en snack werd de Zuid-Amerikaanse, thee-achtige drank mate29 

gedeeld onder aanwezigen: “een middag gaan zitten, een zondag of wanneer dan ook, en 

samen de mate delen. Het delen van mate is heel sociaal30”, aldus Rosa. In principe wordt 

mate dan ook niet alléén gedronken, maar juist in gezelschap. De bedoeling is dat de 

aanwezigen om beurten dezelfde kop mate leeg drinken waarna hij steeds terug gegeven 

wordt aan de ‘mateserveerder’, degene die het initiatief genomen heeft om mate te maken31. 

Door mate te serveren, genereert de schenker automatisch een gevoel van verbinding omdat 

iedereen letterlijk uit dezelfde beker drinkt en omdat verbintenis een belangrijke symbolische 

eigenschap is die bij het drinken van mate hoort. Rosa: “het [drinken van mate, RF] creëert 

een gevoel van saamhorigheid32.” Dat gevoel van saamhorigheid kan bijdragen aan een 

gemeenschapsgevoel waardoor mate een hulpstuk kan zijn bij het creëren van thuisgevoel. 

Een andere manier die de jongeren inzetten om zich verbonden te voelen, is het 

gebruik van muziek. In paragraaf drie werd muziek beschreven als een manier om zichzelf te 

presenteren en de Latino-identiteit uit te dragen. Daarnaast kan muziek ook voor eenheid en 

cohesie zorgen, aldus antropoloog Rodríguez (2006: 206). Dit lijkt echter bemoeilijkt te 

worden omdat het volgens veel jongeren uit de acompañadosgroep lastig is om in Barcelona 

samen muziek te luisteren. In hun geboorteland was er dag en nacht buiten muziek te horen, 

aldus de jongeren, maar in Barcelona komen de buren klagen als er muziek gedraaid wordt. 

“We mogen geen geluid maken in Barcelona33”, vertelt Carolina. Ook de moeder van 

Carmen, die ik spreek op de verjaardag van haar dochter, zegt dat ze altijd problemen hebben 

met de buren vanwege geluidoverlast34. Op het feestje staat de muziek echter op een redelijk 

volume en wordt er volop samen gedanst en gezongen zonder dat de buren ook maar één keer 

aan de deur komen. Gevoelens van eenheid en cohesie lijken op dit feestje wél te bestaan. De 

vraag is dan ook in hoeverre er daadwerkelijk gesproken kan worden van de in Barcelona 

moeilijk te verkrijgen verbinding door samen te luisteren naar muziek…   

 Tot slot zijn dans en de fysieke omgang van jongeren manieren om zich te verbinden 

met de ander. De lichamelijkheid die in beide manieren van zelfpresentatie terugkomt (zie 

paragraaf 3.3 en 3.4), lijkt ervoor te zorgen dat de jongeren een hechte band met elkaar 

                                                 
29 Mate smaakt scherper, bitterder en sterker dan thee en wordt veel gedronken in Argentinië, Paraguay, Uruguay 
en het zuiden van Brazilië. In een kleine mok met stalen pijpje dat als een rietje uit de mok steekt, wordt het 
gedroogde, versnipperde mateblad geschept waar vervolgens heet water bij geschonken wordt. Het pijpje zorgt 
ervoor dat men alleen het hete water met de matesmaak binnenkrijgt en niet de mate zelf.  
30 Rosa, 14 mei 2008 
31 Participerende observatie 20 maart 2008 
32 Rosa, 14 mei 2008 
33 Carolina, 18 april 2008 
34 Carmens moeder, 2 mei 2008 
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creëren: ze komen letterlijk dichter bij elkaar (te) staan. Door de presentatie van het 

lichamelijk zijn met elkaar, worden gevoelens van genegenheid en verbondenheid uitgedrukt 

en gegenereerd. Dit zou dus net als bij het delen van joints, chips, mate en –zonder de 

mogelijke beperkingen van Barcelona- muziek, kunnen zorgen voor verbondenheid en een 

gemeenschapsgevoel waarmee het creëren van een thuis vergemakkelijkt wordt. Want leven 

in Barcelona zonder vrienden om mee te delen en je te verbinden, “dat zou vreselijk zijn35”, 

concludeert Carlos. 

 

3.6 Een betekenisvolle ruimte 

 

Ik ga langs bij de Spaanse Berta en Argentijnen Max en Federico waar ik via via terecht kwam 

en mijn eerste week in Barcelona mocht logeren. Hoewel er een bel is, klop ik op de deur. Dat 

doen veel mensen die de bewoners persoonlijk kennen, heb ik tijdens mijn logeerweek 

geleerd. Federico doet de deur open. De geur van rook komt me tegemoet. Ik word ontvangen 

met een kus op iedere wang. Binnen zijn nog twee vrienden. Er wordt gepokerd op de pc en 

een film gekeken. De bel gaat. Het is de Argentijnse Jenny die net terug is van vakantie in 

Argentinië. Ze wordt hartelijk verwelkomd. Jenny haalt allerlei Argentijnse lekkernijen 

tevoorschijn uit haar koffer, die met veel enthousiasme ontvangen worden. Inmiddels is ook 

Berta binnengekomen. Dan haalt Jenny een zakje wit poeder tevoorschijn. Max en Federico 

raken dolenthousiast bij het zien ervan. Even valt mijn naam. Wat is er aan de hand? Of ik niet 

van de politie ben, wordt er gegrapt. En hoewel iedereen weet dat er cocaïne gesnoven gaat 

worden, noemt niemand het spul bij zijn naam. Een van de jongens pakt een vierkante spiegel, 

formaat tegel, en legt er wat poeder op. Hij krijgt een tarjeta, een plastic kaartje uit de 

portemonnee van Federico, waarmee hij het poeder in lijntjes verdeelt. Of ik ook wil. Nee, 

bedankt. Ik ga naar de wc en als ik terug kom, ligt er voor iedereen een lijntje op het 

spiegeltje. Met een opgerold geldbriefje snuift ieder, een voor een, een lijntje. En dan gaat 

iedereen weer zijn of haar eigen weg. Jenny vertelt over haar vakantie-avonturen aan Berta en 

Max, Federico duikt achter de computer voor een volgend potje poker en ik vertrek naar mijn 

nieuwe, tijdelijke woonplek. (Fragment veldwerkdagboek, 20 februari 2008) 

 

Dit is een voorbeeld van een middag zoals ik die vaker meemaakte in het huis van de 

zelfstandig naar Spanje gemigreerde Argentijnen Max en Federico, alleen gebruikten de 

jongeren –in mijn bijzijn- vaker soft drugs, zoals hasj, in plaats van cocaïne. Het thuis 

rondhangen met vrienden is een belangrijke bezigheid in het leven van veel Latijns-

                                                 
35 Carlos, 20 maart 2008 
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Amerikaanse jongeren in Barcelona. Het huis in Barcelona is voor veel jongeren die ik 

ontmoet heb een betekenisvolle plek wanneer hun familie, vrienden of Latino-huisgenoten er 

wonen (zie ook Hannerz 2002: 219). De combinatie van een ‘eigen’ afgesloten ruimte en de 

aanwezigheid van dierbaren, creëert een veilig gevoel, oftewel een space wordt een place; een 

huis wordt veel meer een thuis (Gupta & Ferguson 1997: 65-78).   

De solo’s wonen vaak samen met andere Latino’s. De sfeer in de twee ‘solohuizen’ 

waar ik vaker kwam, is te typeren als open en ontspannen: mensen lopen in en uit, vrienden 

nemen vaak drinken, eten en hasj mee dat gedeeld wordt, er wordt gewoon gedoucht wanneer 

er vrienden op bezoek zijn en tijdens een van mijn bezoeken viel een vriend op een van de 

fauteuils in de woonkamer in slaap36.  

De acompañados ‘hangen’ automatisch ook meer thuis met hun familieleden. Bij de 

Ecuadoreaanse Elisabet thuis keken we samen met haar moeder, zus, tante en twee nichtjes 

met een bord eten op schoot naar een Mexicaanse telenovela37. Bij Wendy thuis werd er, 

gedeeltelijk in het bijzijn van haar ouders, ‘gehangen’ door een stuk of acht Ecuadoreaanse 

vrienden38. De jongeren zaten in de kleine huiskamer of op Wendy’s slaapkamer en keken 

televisie of waren muziek aan het downloaden. Ondertussen werd er door een paar jongeren 

een maaltijd voorbereid. De sfeer in huis kwam overeen met de sfeer tijdens de lessen bij 

Fedelatina: vriendschappelijk en rumoerig.  

 De sfeer en manier van zelfpresentatie van de acompañados is op straat anders dan 

wanneer ze thuis zijn met z’n allen. Als de jongeren zich op een middag voor een metrostation 

verzamelen om samen naar een workshop te gaan, wordt er luid gepraat39. Naarmate steeds 

meer jongeren zich bij de groep voegen, wordt er harder gepraat. Mobiele telefoons worden 

duidelijk zichtbaar vastgehouden. Uit mobieltjes klinkt voor iedereen hoorbare reggaeton-

muziek die jongens aan elkaar laten horen. Een meisje hangt tegen een jongen aan die op een 

muurtje zit. Wanneer er een voor de jongeren onbekend meisje met kort rokje langsloopt, 

wordt er gefloten en geroepen door bijna alle jongens.  

Op straat presenteren de jongeren zichzelf dus een stuk explicieter aan het publiek van 

langs wandelende stadsbewoners dan thuis in het gezelschap van hun familie en vrienden. De 

ruimte die in huis al eigen gemaakt is, moet op straat nog veroverd worden. De jongeren 

creëren (tijdelijk) een eigen territorium waar zij de macht in handen hebben: een space wordt 

voor even een place (Gupta & Ferguson 1997: 65-78).  

                                                 
36 Participerende observaties 20 februari en 5, 20, 24 en 25 maart 2008 
37 Een telenovela is een Latijns-Amerikaanse soap, participerende observatie 16 mei 2008 
38 Participerende observatie 13 maart 2008 
39 Participerende observatie 7 maart 2008 



 31 

4 Bewuste zelfpresentatie: kunstzinnige uitingen  

 

Kunst maakt het mogelijk om het zelf en de identiteit te presenteren en te ontwikkelen, zoals 

bijvoorbeeld Boal (1979) en Howard (2004) schrijven met betrekking tot theater. Door het 

uitvoeren van een dans, het maken van beeldende kunst, het nemen van foto’s, het spelen in 

een theatervoorstelling of het schrijven van een filmscenario of korte verhalen, uiten 

verschillende jongeren uit dit onderzoek zich en presenteren ze zichzelf. Waar de 

zelfpresentatie van de jongeren in alledaagse interacties uit de vorige paragraaf als meer 

versluierd wordt beschouwd, kan de zelfpresentatie tijdens kunstzinnige uitingen gezien 

worden als open en bewust. Een maker, professioneel of amateur, kiest ervoor om een 

kunstwerk te maken of bepaalde podiumkunst uit te voeren en staat stil bij het maken van 

keuzes met betrekking tot zijn of haar kunstuiting. Daarbij zijn er makers die met hun kunst 

een doel voor ogen hebben omdat ze bijvoorbeeld hun publiek willen informeren of motiveren 

(zie ook Kottak 2006: 502). Omdat het presenteren van jezelf met kunst een bewust proces is, 

zou het door migrantenjongeren ook bewuster ingezet kunnen worden bij het creëren van 

thuisgevoel. In dit hoofdstuk wordt zelfpresentatie door kunstuitingen geanalyseerd waarbij ik 

eenzelfde structuur hanteer als in het voorgaande hoofdstuk.  

 

4.1 Zelfpresentatie: aanpassen of opzoeken 

 

Een paar dagen na aankomst in Barcelona maakte solo Carlos een collage met zijn migratie 

als onderwerp: de overgang van Mexico naar Spanje. De collage hangt inmiddels naast zijn 

bed. Op de collage zijn uitgeknipte foto’s van vrienden uit Mexico te zien, Spaanse 

boodschappenlijstjes en pictogrammen van het openbaar busvervoer in Barcelona. Om de 

verschillende knipsels heen is kleurrijk, non-figuratief geschilderd. Met zijn collage laat 

Carlos hetgeen hij achterliet in zijn geboorteland zien, maar ook alle nieuwigheden in 

Barcelona waar hij mee kennis maakt. Dus hoewel zijn geboorteland een plek inneemt in de 

collage, blijkt ook dat Carlos Barcelona aan het ‘eigen’ maken is. Het maken van een 

kunstwerk van het migratieproces kan geïnterpreteerd worden als een manier om bewust 

bezig te zijn met het creëren van thuisgevoel: de collage helpt Carlos om om te gaan met het 

achterlaten van zijn vertrouwde woonplek en zich voor te bereiden op en aan te passen aan het 

nieuwe leven in Barcelona. Vanuit Goffman’s zelfpresentatietheorie (1959) kan worden 

gezegd dat Carlos zich met zijn collage op een bepaalde manier afstemt op zijn nieuwe 

publiek, de bewoners van Barcelona. 
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Een volgende stap zou zijn dat Carlos zich tijdens directe interacties in het dagelijks 

leven ook aanpast aan zijn publiek. Maar hoewel Carlos’ kunstwerk een weergave is van zijn 

gevoelens en wensen op het moment dat hij net in Barcelona is, beleeft hij de daarop volgende 

werkelijkheid dikwijls anders waardoor hij zich vaker niet, dan wel lijkt aan te passen aan zijn 

publiek. Eén ‘aanpassingsmoment’ maakte ik mee toen Carlos op een avond zijn skateboard 

meenam naar een van de populairste skateplekken in Barcelona om daar op te gaan in de 

massa van tientallen andere skaters40. Vaker zag ik hem echter onder Latino-vrienden, pratend 

over zijn vroegere bezigheden in zijn geboorteland41. Dus hoewel het aanpassen wel terug te 

vinden is in Carlos’ bewuste zelfpresentatie, namelijk in zijn collage, zoekt hij in zijn 

dagelijkse interacties vaak het vertrouwde van zijn Latino-zijn op.  

 Een kunstuiting waarbij vooral verbinding en herkenning door het opzoeken van en 

samenwerken met mede-Latino’s een rol spelen, is het volksdansen van acompañado Wendy. 

In Barcelona nam Wendy me mee naar verschillende optredens van de twee volksdans-

groepen waarin ze danst. Ze is danseres in het volksdansgroepje dat opgericht is door haar 

moeder. Samen met haar moeder, vriendin Carmen en een andere deelneemster danst ze 

traditionele dansen uit haar geboorteland Ecuador. Ook danst ze bij de vijftien jaar oude 

dansgroep ‘Qori Inkas’ waar ze samen met tientallen dansers Boliviaanse volksdansen 

uitvoert. De volksdansoptredens hebben alle uiterlijke kenmerken van een toneelpresentatie 

zoals Goffman (1959) die omschrijft. Voor Wendy betekent het optreden vooral een gevoel 

van samenzijn met mede-Latino’s.  

In Wendy’s volksdansgroepen worden traditionele dansen uit Ecuador en Bolivia 

gedanst. Door traditionele dansen uit hun geboorteland in bijbehorende kledij op te voeren, 

presenteren de dansers zichzelf als Ecuadoriaan of Boliviaan. Wendy zegt het belangrijk te 

vinden dat jongeren hun ‘cultuur’ blijven behouden en dat ze niet moeten vergeten waar ze 

vandaan komen. Het dansen helpt haar daarbij. Ze hoopt dat ze met haar volksdansen ook 

andere jongeren in het publiek bewust kan maken van hun verbintenis met hun 

geboorteland42. Wendy’s essentialistische visie op cultuur – ze ziet het als iets vaststaands dat 

behouden kan worden – laat de symbolische waarde van de volksdans zien. Het gevoel deel 

uit te (willen) maken van een groter, diepgaander geheel, wat Eriksen met betrekking tot 

etniciteit toeschrijft aan een objectivistische, structuralistische opvatting (Eriksen 2002:54-

55), komt bij het dansen tot uiting.  

                                                 
40 Participerende observatie 25 maart 2008 
41 Participerende observaties 5, 20, 24 en 25 maart 2008 
42 Wendy, 22 mei 2008 
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 Dat Wendy niet de enige is die de verbintenis met haar geboorteland, landgenoten en 

hun gebruiken ervaart, blijkt uit het gedrag van het Latijns-Amerikaanse migrantenpubliek 

tijdens een dansoptreden: 

 

Op het plein voor het klooster is een speciaal podium gebouwd voor de optredens. Bijna 

anderhalf uur lang zijn er verschillende volksdansen uit Latijns-Amerikaanse landen te zien. 

De dansen worden uitgevoerd door Latijns-Amerikaanse migranten. De kostuums vallen op 

door hun veelkleurigheid en lange rokken. De dansen lijken qua pasjes en choreografie veel op 

elkaar. Het publiek reageert steeds uitbundig en klapt extra hard als ‘hun’ land aan de beurt is 

met een dans. Sommige toeschouwers dragen T-shirts met de naam van ‘hun’ land er op. Na 

afloop gaan de meeste mensen eten. Ze hebben allerlei lekkers meegenomen, speciaal gemaakt 

voor vandaag. De meesten eten naast hun auto’s op de parkeerplaats. Uit hun autoradio’s 

klinkt Latijns-Amerikaanse muziek. Uit alles is op te maken dat het vandaag ‘hun’ dag is. 

(Fragment veldwerkdagboek, 4 mei 2008) 

 
Dus uit zowel Wendy’s verhaal als het gedrag van het publiek wordt het symbolische, meer 

betekenisgevende aspect van zelfpresentatie zichtbaar vanwege de vermeende culturele 

verbintenis die door de volksdans voelbaar gemaakt wordt. 

 

4.2 Het presenteren en verbeelden van het zelf 

 

Net als bij het hoofdstuk over alledaagse zelfpresentatie splits ik deze paragraaf, die verder 

ingaat op de zelfpresentatie van de jongeren als kunstenaars en het beïnvloeden van hun 

publiek, op in de deelparagrafen Latino-identiteit en individuele identiteit. 

 

4.2.1 Latino-identiteit  

 

Met de in de vorige paragraaf besproken volksdans presenteert Wendy zich duidelijk als 

Latijns-Amerikaanse: in traditionele kledij, op Ecuadoreaanse of Boliviaanse muziek danst ze 

volksdansen uit deze twee landen. De volksdans als kunstuiting wordt altijd bewust 

gepresenteerd waardoor de dansers opzettelijk een signaal afgeven aan het publiek. Het 

tijdens mijn bezoeken bijna uitsluitend aanwezige Latijns-Amerikaanse publiek wordt 

aangesproken op haar Latino-zijn en wordt bewust gemaakt van de vermeende verbintenis 

met Latijns-Amerika. 
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 Een andere kunstuiting waarin niet zozeer de Latino-identiteit naar voren komt, maar 

meer een vaker voorkomend gegeven onder Latijns-Amerikaanse migranten, is het 

zelfgeschreven filmscenario van solo Valentin. Valentin studeerde in zijn geboorteland 

Argentinië drie jaar aan de filmacademie en wil in Barcelona zijn opleiding afronden. Ten 

tijde van mijn onderzoek zocht hij werk om zijn studie te kunnen bekostigen. Ondertussen 

was hij wel actief op het gebied van film en had hij een scenario voor een korte film 

geschreven. Valentin vertelt waar de film over gaat:  

 

Het zijn vier vrienden die een nacht in Barcelona meemaken, in [de wijk] el Gótico, op de 

pleintjes. Het is behoorlijk persoonlijk. Het gaat over een personage, hij is Argentijn en komt 

voor niet meer dan een maand naar Barcelona. En het gaat over de dingen die hem overkomen 

en hij moet beslissen of hij blijft of teruggaat. Dat is het centrale conflict van de film. Vier 

vrienden en de kleine gebeurtenissen tijdens een zomernacht in Barcelona. En hij heeft een 

vlucht over twee, drie dagen en moet bekijken wat hij gaat doen. (Valentin, 24 maart 2008) 

 

In het scenario speelt de Latino-identiteit geen directe rol, zoals die dat wel doet in Wendy’s 

volksdans en in paragraaf 3.3 van het vorige hoofdstuk, maar het gaat hier vooral om de 

bredere thematiek in de zin van de positie die een aantal Latijns-Amerikaanse jongeren uit de 

sologroep inneemt in Barcelona. Het twijfelen tussen blijven in Barcelona of teruggaan naar 

het geboorteland; kiezen voor het nieuwe, onzekere avontuur of de vertrouwde, geroutineerde, 

misschien saaie plek. Valentin heeft het scenario geschreven op basis van zijn eigen ervaring 

en die van verschillende Latino-vrienden en geeft daarmee uitdrukking aan hun twijfels als 

Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren in Barcelona.  

 

4.2.2 Individuele identiteit 

 

Het door Valentin zelfgeschreven filmscenario uit de vorige deelparagraaf presenteert ook 

zijn individuele ik. Het uiteindelijke publiek dat de korte film te zien krijgt, ziet een min of 

meer autobiografisch verhaal en kan dat verband ook gemakkelijk leggen vanwege het 

Argentijnse hoofdpersonage. Door middel van zijn film laat Valentin een stukje van zichzelf 

zien. Dat stukje is precies zo gemaakt dat Valentin kiest welk beeld hij over wil brengen op 

het publiek. Die keuze toont de agency, zoals die al in eerdere voorbeelden in dit onderzoek 

naar voren kwam (zie ook Benhabib 2002, Goffman 1959, Ghorashi 2003 en Sen 2006). 

Echter, het kiezen vanuit het eigen handelend vermogen neemt niet weg dat de zelfpresentatie 
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nog steeds een sociale handeling is en dat ook het individuele zelf beïnvloed wordt door 

anderen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de korte verhalen en gedichten die Max sinds zijn twaalfde 

schrijft. In zijn verhalen en gedichten beschrijft hij wat hij waarneemt en wat hem opvalt, 

waarbij hij letterlijk beïnvloed en geïnspireerd wordt door wat anderen doen. Dat hij van zijn 

eigen materiaal vervolgens boekjes maakt om die te verkopen op straat, geeft aan dat hij iets 

van zichzelf aan anderen wil laten zien. 

Van een iets andere orde zijn de kunstuitingen die Wendy, uit de acompañadosgroep, 

en Toni, uit de sologroep, beoefenen: dans en theater. Zonder de tussenkomst van filmdoek of 

papier presenteren deze twee jongeren zich direct aan een publiek: ze willen gezien worden. 

Naast het feit dat Wendy, net als Toni, meestal op een podium staat waardoor ze goed 

zichtbaar is voor het publiek, zorgen ook de kostuums die ze draagt voor zichtbaarheid en 

aandacht: “[…] de korte rokjes vind ik heel erg leuk. De kostuums zijn heel opvallend, 

hebben veel van die dingen die glimmen43.” De aandacht die de kostuums trekken, vindt 

Wendy leuk en dat de korte rokjes zorgen voor mannelijke aandacht, zoals ze zelf vertelt, 

spreekt haar ook aan. Met haar dans maakt Wendy zich zichtbaar voor haar publiek, in de 

meeste gevallen een Latino-gemeenschap, waardoor ze een eigen ruimte verwerft en de 

mogelijkheid creëert te participeren binnen de gemeenschap. 

 In zowel Wendy’s  als Toni’s leven neemt hun kunstbeoefening een belangrijke plek 

in. Wendy’s vrienden noemen haar todo terreno dat letterlijk vertaald alle gebieden/terreinen 

betekent. Het slaat op Wendy’s talent om verschillende dansstijlen te beheersen. Wendy 

vertelt dat als ze danst, ze zich goed voelt: “[…] het is waar ik het meest van houd. Ik weet 

niet, als je danst dan maak je je vrij van alles en bent alleen, tevreden aan het dansen. Je 

vergeet alle problemen die je hebt44.” Ook Toni, die in een theatergroep onder leiding van een 

Mexicaanse regisseur stukken van een Mexicaanse schrijver speelt, ervaart een fijn gevoel als 

hij acteert: “Op het podium zijn, de boodschap van de voorstelling overbrengen, dat vind ik 

erg leuk. Het geeft me voldoening.45” Als hij eenmaal op het podium staat, voelt Toni zich 

“heel, heel vrij.46” De positieve gevoelens en het ervaren van vrijheid kunnen gezien worden 

als effecten van zelfpresentatie door dans en theater. In deze gevallen zorgt zelfpresentatie dus 

voor de realisatie van een positief zelfgevoel en is het een ontwikkeling van het zelf waardoor 

de jongeren, terugkomend op Goffman’s (1959) immer sociale handelen, hun relatie tot de 

                                                 
43 Wendy, 22 april 2008 
44 Wendy, 22 april 2008 
45 Toni, 15 mei 2008 
46 Toni, 15 mei 2008 
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wereld met anderen beter kunnen vormgeven. Het verwerven van een eigen plek en het 

creëren van een thuisgevoel komen hierdoor dichterbij.  

 

4.3 Verschillende rollen 

 

Het per situatie wisselen van rol, zoals Goffman (1959) beschrijft, of jezelf van verschillende 

kanten laten zien, zoals Sen (2006) het noemt, zijn zelfpresentaties die terug te zien zijn op 

het podium. Goffman’s theorie keert hiermee terug naar haar roots: de zelfpresentatietheorie 

waarbij toneelpresentatie Goffman’s uitgangspunt vormt voor het analyseren van sociale 

interacties, wordt nu ingezet om naar zelfpresentatie door acteren te kijken. Het is dan ook 

niet vreemd dat het aannemen van een andere rol op het podium, zoals Toni dat doet als hij 

een voorstelling speelt, past binnen Goffman’s visie. Twijfelachtig is of het bij het spelen van 

een rol tijdens een theatervoorstelling nog gesproken kan worden over zelfpresentatie omdat – 

in de meeste gevallen- niet het zelf gepresenteerd wordt, maar een personage. Daar kan 

tegenin gebracht worden dat veel theaterdeskundigen menen dat in ieder personage altijd iets 

van de speler zichtbaar is omdat hij of zij degene is die de rol neerzet47. 

 Naast het letterlijk wisselen van rol in het theater, kunnen kunstenaars een andere rol 

aannemen omdat het door middel van hun kunst mogelijk is iets te zeggen. Door het 

verkondigen van een mening, het aanhangen van een standpunt of het afgeven van signaal 

krijgt kunst zeggingskracht. Dat is bijvoorbeeld te zien in een collage van Carlos waarin hij 

met behulp van een Coca Colaflesetiket, een dollarbiljet en een zwart geschilderde doodskop 

zijn standpunt ten opzichte van de Verenigde Staten laat zien of in een theatervoorstelling van 

Toni waarin de acteurs de samenleving bekritiseren. Een theatervoorstelling kan zelfs nog 

verder gaan door niet alleen kritiek te leveren ten overstaande van een publiek, maar de 

toeschouwers ook te willen activeren en aanzetten tot een bepaalde handeling. Het sociaal-

politieke forumtheater van theaterwetenschapper Boal (1979) is daar een voorbeeld van. Een 

forumtheatervoorstelling zit zo in elkaar dat de personages in een spraakmakende 

conflictsituatie terecht komen. Eenmaal aangekomen bij het conflict, is het de bedoeling dat 

het publiek interrumpeert en het conflict probeert mee op te lossen. De makers van de 

voorstelling proberen dus om met hun theater het publiek te activeren en geven daarmee ook 

het publiek, naast de rol van toeschouwer, een rol als actieve deelnemer en ‘conflictoplosser’.  

                                                 
47 In welke mate de speler ‘zichtbaar’ is, verschilt per speelstijl. Zo zal een speler veel duidelijker zichtbaar zijn 
als ‘zichzelf’ wanneer hij of zij een naturelle speelstijl hanteert dan wanneer hij of zij fysiek transformeert en een 
zogenaamde ‘grote’ speelstijl hanteert (Walraven e.a. 1998). 
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Ook Wendy betrekt haar publiek op een bepaalde manier in haar volkdansen door, 

dansend in traditionele kledij, “¡viva Ecuador!”  (leve Ecuador!) te roepen en hiermee een 

roots-gevoel aan te wakkeren bij haar Latino-publiek. Wendy spreekt het publiek aan op hun 

Latino-zijn en hoopt dat het reageert door zich meer bewust te worden van de verbintenis met 

elkaar en Latijns-Amerika. Omdat een dergelijke gewenste publieksreactie binnen Goffman’s 

zelfpresentatietheorie (1959) past, sluit zijn theorie aan op Boal’s theatermethode (1979). 

Door het toedichten van de rol als ‘conflictoplossende participant’ aan zijn publiek is ook 

Boal uit op een gewenste reactie bij hen, namelijk het inzicht krijgen in en oplossen van het 

conflict.  

 

4.4 Verbinden met de ander 

 

Verbonden zijn met anderen is belangrijk voor veel jongeren uit mijn onderzoek. Het zorgt 

voor een gevoel van saamhorigheid waardoor ze zich thuis kunnen voelen. Solo Carlos48 geeft 

aan dat hij zich minder alleen voelt als zijn Latijns-Amerikaanse huisgenoten om hem heen 

zijn. Hij voelt zich met hen verbonden want “iedereen zit in dezelfde situatie”, en misschien 

nog wel belangrijker: “hier [in huis, RF] houdt iedereen van kunst.” Huisgenoot Valentin49 

geeft afzonderlijk van Carlos ook aan dat kunst hen bindt. Naast dat de gemeenschappelijke 

interesse in kunst voor verbinding kan zorgen, zijn er, net als in de alledaagse zelfpresentatie, 

verschillende manieren waarop de jongeren zich via kunst verbinden met de ander. 

 Het gezamenlijk uitvoeren van een (volks)dans of theatervoorstelling brengt een 

verbintenis tussen de deelnemers tot stand. Dit werd duidelijk zichtbaar tijdens de 

voorbereidingen in de kleedkamer, voorafgaand aan een volksdansoptreden van Wendy50. 

Daar waren vrouwen en meisjes in een gemoedelijke sfeer bezig met het vlechten van elkaars 

haar, make-up aanbrengen op elkaars gezicht en het passen op elkaars kinderen. Na iedere 

dans werd er enthousiast geëvalueerd en na afloop van het optreden werd er samen met het 

publiek tot diep in de nacht gedanst.  

 Het delen, zoals dat omschreven werd als een manier om zich met de ander te 

verbinden in het hoofdstuk over alledaagse zelfpresentatie, is ook op een opmerkelijke manier 

terug te zien in een kunstzinnige uiting. Zo heeft Mario, een 21-jarige Mexicaan die veel 

creatieve hobby’s heeft, zoals fotografie en circus, een blik beplakt met een collage. Het blik 

                                                 
48 Carlos, 20 maart 2008 
49 Valentin, 24 maart 2008 
50 Participerende observatie, 17 mei 2008 
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waarin hij en zijn huisgenoten hasj en bijbehorend ‘gereedschap’ bewaren, is van ‘het huis’, 

maar solo Mario heeft het op eigen initiatief beplakt en beschilderd. De collage op het blik 

bestaat uit een kleurrijk getekend, surrealistisch mensenhoofd en plaatjes van poppetjes die 

vechtkunst beoefenen.  

Het gegeven dat Mario het gemeenschappelijke blik alleen, op een zelfgekozen 

moment is gaan verfraaien, duidt op het streven naar individuele, emotionele voldoening en 

niet zozeer op een instrumentele, publieksgerichte, sociale handeling. Echter, dat Mario het 

blik na de kunstzinnige opknapbeurt weer teruggeplaatst heeft op de salontafel van de 

gemeenschappelijke huiskamer voor algemeen gebruik, geeft aan dat er toch sprake is van een 

sociaal element dat volgens Goffman (1959) altijd aanwezig is bij zelfpresentatie. Het blik 

wordt, net als de inhoud (de joints), onder huisgenoten en eventuele andere aanwezigen 

gedeeld. Dat wijst op interactie en verbinding en dus het belang van een publiek, een sociale 

ander. Daarbij heeft Mario met het kunstzinnig bewerken van het blik ook de huisinrichting 

verfraaid heeft, wat ervoor zorgt dat hij zich meer thuis voelt, aldus Mario51. 

 

4.5 Een betekenisvolle ruimte 

 

Met al hun kunstuitingen die in dit hoofdstuk aan bod gekomen zijn, nemen de jongeren een 

ruimte in: Wendy en Toni beslaan met hun dans en theater fysieke ruimte op het podium, 

Carlos, Valentin en Max nemen visuele ruimte op papier in door er teksten of afbeeldingen op 

te plaatsen en Mario neemt eveneens visuele ruimte in, maar dan op een object door de 

collage op het ‘hasj-blik’. Deze jonge kunstenaars geven met hun kunst betekenis aan ruimtes 

die eerder voor hen nog geen of nauwelijks betekenis hadden. Door hun kunst creëren de 

jongeren iets eigens waardoor ze de ruimte van hun identiteit voorzien en zo van die ruimte 

een voor hen betekenisvolle plaats maken. Een voorbeeld dat dit duidelijk laat zien, is dat van 

Ana. Ana, die zelfstandig naar Barcelona migreerde, studeert aan de filmacademie. Haar 

passie is fotografie. Uit haar uitspraak blijkt hoe Ana door middel van haar kunst in staat is 

om ruimte van een betekenis te voorzien: “foto’s van de stad. Of van mensen. Van situaties of 

personen. En films maken. Korte films. Dat helpt je veel. Je begint met het creëren van je 

eigen wereld door wat je doet en niet door dat wat er al is. 52” Hetgeen dat er al is, is de voor 

Ana betekenisloze ruimte. Door met haar lens bepaalde onderwerpen of situaties er uit te 

lichten en vast te leggen of met een videocamera ‘nieuwe’ situaties vast te leggen, geeft Ana 

                                                 
51 Mario, 5 maart 2008 
52 Ana, 9 april 2008 
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haar eigen betekenis aan de ruimte. Ana’s creatieve maakproces is een voorbeeld van een 

verandering van space naar place, zoals Gupta en Ferguson (1997) dat beschrijven. Met Ana’s 

voorbeeld wordt de rol van kunst als manier om het zelf te presenteren, een ruimte in te 

nemen en die van betekenis te voorzien, duidelijk. Door het creëren van een eigen, voor haar 

betekenisvolle ruimte, maakt Ana haar eigen wereld waarin ze zich fijn voelt en draagt zo zelf 

bewust bij aan het creëren van een thuisgevoel. 
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5 Thuisgevoel: home and belonging 

 

Inmigrante: hermano lejano53.   

  

In het vorige twee hoofdstukken is duidelijk geworden dat jongeren door zichzelf te 

presenteren, zichzelf zichtbaar maken en een plaats innemen. Deze zelfverworven plaats kan 

voorzien worden van een betekenis en wordt daarmee bekend, vertrouwd en misschien zelfs 

thuis. Thuis kan gezien worden als een plek waar men zich veilig voelt, als een plek van 

waaruit de wereld tegemoet getreden wordt en als een plek die je positie in de wereldorde 

bepaalt (Hannerz 2002; Hedetoft & Hjort 2002). Als je migreert naar een ander land, worden 

gevoelens en ideeën over thuis vaak complexer. Uit gesprekken met Latijns-Amerikaanse 

jongeren in Barcelona blijkt dat er door hen op verschillende manieren tegen ‘thuis’ 

aangekeken wordt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende visies, ideeën en 

gevoelens van Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren over thuis waarbij onder andere 

gebruik wordt gemaakt van twee theoretische benaderingen van antropologe Ghorashi (2003) 

omtrent thuis: de exilic approach en de diasporic approach.  

 

5.1 Ghorashi’s exilic-  en diasporic approach 

 

In de theorie rondom ‘thuis’ duidt een aantal sociaal wetenschappers de verschillende 

aspecten die het concept in zich heeft. Le Espiritu heeft het in het eerste hoofdstuk van haar 

boek ‘Home Bound’ over home dat zowel een imaginaire als daadwerkelijke geografie heeft 

(2003: 2). Ze geeft hiermee aan dat thuis een fysieke plek kan zijn alsmede een 

gevoelsmatige, imaginaire plek die, fysiek gezien, overal kan zijn. Dit sluit aan bij de definitie 

van thuis die Blunt en Dowling geven: “home is both a place or physical location and a set of 

feelings” (2006: 254).  

Antropologe Ghorashi (2003) deed een studie naar het thuisgevoel van vrouwelijke 

Iraanse immigranten in Nederland en de Verenigde Staten en gebruikte daarbij een gede-

territorialiseerde notie van thuis. In haar boek legt Ghorashi uit dat het zich ergens thuisvoelen 

te maken heeft met wat een plek te bieden heeft en hoe iemand onderdeel kan worden van het 

leven op een bepaalde plek (Ghorashi 2003: 20). Op deze manier is de notie van een plek dus 

veranderlijk en fluïde. We herinneren ons bepaalde plekken, en hoewel die herinneringen 
                                                 
53 Immigrant: verre broer. Graffititekst op een stoep in Barcelona. 
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veranderen met de tijd, blijven ze in herinnering onderdeel van ons leven. Met deze 

herinneringen wordt thuisgevoel gecreëerd en op deze manier gaat het dus niet meer om de 

bewuste plek maar om de positionering (van jezelf) op een bepaalde plek (ibid.).  

Hoewel het logisch lijkt om thuis vanuit een migrantenpositie als gedeterritorialiseerd 

te beschouwen, ervaren niet alle jongeren die ik gesproken heb thuis op deze manier. Om de 

ideeën en gevoelens van de jongeren rondom thuis helder weer te geven, gebruik ik twee 

verschillende benaderingen van ‘thuis’ van Ghorashi (2003): de exilic approach en de 

diasporic approach. Bij de exilic approach wordt thuis geassocieerd met roots en is thuis een 

fysieke ruimte waar migranten in het heden niet meer leven (Ghorashi 2003: 189). Bij de 

diasporic approach is thuis niet verbonden aan een bepaalde fysieke ruimte, maar aan een 

positie in het leven. Bij deze benadering gaat het volgens haar veel meer om het thuis voelen 

(ibid.). De diasporic approach komt dus overeen met Ghorashi’s gedeterritorialiseerde notie 

van thuis. De exilic approach is volgens Ghorashi gebaseerd op nationale grenzen terwijl de 

diasporic approach een veel transnationaler karakter heeft. 

 

5.1.1 Exilic approach 

 

Na afloop van een interview met Carlos krijg ik een ansichtkaart van hem. Er staat een oude, 

zandkleurige tempel op. In de linkerbovenhoek lees ik ‘Teotihuacán, México.’ Achterop de 

kaart heeft hij een aanmoedigingskreet geschreven: “ga zo door!”. Een aandenken aan hem, 

maar vooral ook aan Mexico. Zijn land, zijn thuis. (na afloop interview 5 maart 2008) 

 

Wanneer ik de 22-jarige Carlos54 vraag of hij een thuis heeft, antwoordt hij: “Natuurlijk, in 

Mexico”. Daar is zijn familie, zijn zijn vijf honden. Zijn meest favoriete plekken, zoals de 

woestijn, zijn in Mexico. Barcelona is de plek waar hij, solo, sinds vijf maanden, woont. “Het 

is anders, een huis of een thuis, niet? Een thuis opbouwen gaat met de tijd, niet? Het huis is er 

al.” Een vriend van Carlos vat het helder samen: “Dit [Barcelona, RF] is je huis, maar daar 

[Mexico, RF] is je thuis”.  

Carlos benadert thuis op een vaststaande manier. Zijn benadering past binnen wat 

Ghorashi (2003) de exilic approach noemt: thuis als een fysieke omstandigheid op een plek 

waar hij momenteel niet woont, namelijk zijn geboorteland Mexico. In bijna alles wat Carlos 

                                                 
54 Carlos, 20 maart 2008 
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denkt en doet, is Mexico aanwezig. Op een doordeweekse dag loop ik met Carlos over straat 

en vertelt hij me over de heimwee naar zijn geboorteland: 

 

“Gisteravond voordat ik ging slapen, was ik verdrietig.” Carlos vertelt dat hij zijn kamer, zijn 

familie en vrienden in Mexico mist. Hij heeft het gevoel dat hij zich in Mexico minder alleen 

voelde. Zijn vijf honden hielpen hem om zich goed te voelen. Carlos vertelt dat hij zich in 

Barcelona al vaker depressief gevoeld heeft. Hij kijkt uit naar de zomer. Hij is geen 

wintermens. Kou doet hem geen goed, zegt hij. (fragment veldwerkdagboek, 25 maart 2008)   

 

Carlos is in Barcelona om een fotografieopleiding te volgen. Helaas had hij niet genoeg geld 

meer om zijn school te kunnen betalen en moest hij stoppen. Momenteel werkt Carlos af en 

toe als tuinman om geld te verdienen. Hiermee hoopt hij straks weer verder te kunnen 

studeren. Helaas is het geen vast werk en verdient hij weinig. Maar Carlos55 heeft zo zijn 

eigen ‘overlevingsstrategie’: dromen (zie ook masterscriptie Lugtenberg 2006). Iedere maand 

koopt hij een lot bij een van de vele loterijkraampjes op straat. “Als ik win, koop ik een ticket 

naar Mexico”, fantaseert hij. Eenmaal in Mexico koopt hij een huis. En een auto.  

Carlos’ dromen beperken zich niet alleen tot Mexico. Wanneer ik met hem samen over 

straat loop, staat hij ineens stil. Hij wijst naar een huis voor ons: “stel je voor: op het terras zet 

ik planten en bloemen en is plek voor de honden. Op de bovenverdieping, daar woon ik. 

Beneden is ruimte voor een atelier en maak ik een bar. Met pooltafels56”. Carlos creëert zijn 

eigen droomhuis in Barcelona, hoewel hij me verzekert dat dat niet zijn toekomstige 

woonplek zal zijn. Dus hoewel Carlos met weemoed terugdenkt aan zijn geboorteland Mexico 

en de plek waar hij vandaan komt ook de plek is waar hij naar terug wil keren, hebben zijn 

dromen een transnationaler karakter. Dit vormt een interessante aanvulling op de eigenlijke 

vaststaande, exilic approach van thuis die Carlos hanteert. De meer diasporische benadering 

die Carlos gebruikt voor zijn dromen, helpt hem om zich meer op zijn gemak te voelen in 

Barcelona. De dromen, waar ze zich ook afspelen, dragen bij aan het creëren van een 

thuisgevoel op de plek waar hij nu is. 

 Tijdens het bezoeken van de huizen van verschillende jongeren, vielen de foto’s van   

-meestal- niet in Spanje wonende familieleden op. Zo waren de omlijste foto’s van Wendy’s 

zus en nichtje op het tafeltje in de gang, één van de eerste dingen die me opvielen in haar huis 
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en hingen er in de kleine woonkamer van Elizabet tientallen foto’s van familieleden57. Tijdens 

het bezoek aan acompañado Elizabet kreeg ik gelijk een stapel fotoboeken in mijn handen met 

voornamelijk foto’s van familiefeestjes en verjaardagen in Ecuador, Elizabets geboorteland. 

De afgebeelde familieleden en gebeurtenissen in het geboorteland duiden erop dat beide 

meiden thuis relateren aan hun roots en aan een plek waar ze zich nu niet bevinden. Dit past 

binnen de exilic approach. De foto’s en de herinneringen die ze oproepen kunnen het voor de 

jongeren moeilijker maken om een thuisgevoel te creëren op hun nieuwe woonplek. 

 Thuis wordt door veel van de gesproken jongeren in verband gebracht met familie. 

Voor een aantal is dat ook de reden waarom ze zich niet thuisvoelen of niet ‘thuis zijn’: hun 

familie is er niet. De achttienjarige Geovany legt uit: “thuis zou zijn als de familie compleet 

is. En op dit moment zijn we niet compleet. Mijn oma is hier niet en mijn broer ook niet58.” 

Voor de twintigjarige Marco59 uit Venezuela is de situatie net andersom: omdat hij samen met 

zijn broer en de vriendin van zijn broer in een appartement in Barcelona woont, voelt hij zich 

juist meer thuis in Barcelona. Dus hoewel familie in eerste instantie het roots-gevoel 

aanwakkert en versterkt, kunnen familieaspecten zoals bekendheid en vertrouwdheid ook 

worden gebruikt om een thuisgevoel te creëren op de nieuwe woonplek. En dat daar niet perse 

bloedverwanten voor nodig zijn, tonen solo’s Ana en Sofia, die hun eigen families creëren. Zo 

noemt Ana haar vrienden ‘kleine families’ en beschouwt Sofia de mensen met wie ze iedere 

dag is als familie. Familie wordt door de twee meiden constructivistisch benaderd waardoor 

thuis waarschijnlijk ook minder essentialistisch vormgegeven wordt. 

 

5.1.2 Diasporic approach 

 

“Cuando es China, es China60.” 

 

De 24-jarige solo Max61 voelt zich thuis op een plek waar ‘op hem gewacht wordt’, waar hij 

verwacht wordt en welkom is. “Daar waar je weggaat en weer terugkomt”. Die plek is voor 

hem Barcelona, waar hij nu iets meer dan twee jaar woont. De Argentijnse hoofdstad Buenos 

Aires, waar Max vandaan komt, heeft voor hem weinig met thuis te maken. In vergelijking 

met Buenos Aires is hij veel positiever over Barcelona: “er is hier veel meer vrijheid en ik 
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voel me veel completer door de dingen die ik kan verkrijgen.” In Barcelona heeft Max zijn 

vrienden die hetzelfde zijn als hij, hetzelfde denken als hij. Dat zorgt ervoor dat Max zich 

thuisvoelt in Barcelona. Maar de stad is niet zijn thuis, aldus Max. Thuis heeft namelijk niet te 

maken met een vaste plek volgens Max. Als je op een plek sociale relaties hebt die belangrijk 

voor je zijn, zoals vrienden, en er dus mensen zijn die ‘op je wachten’, dan kan je thuis overal 

ter wereld zijn, vindt hij. Hij heeft duidelijk een diasporic approach waarbij een thuis een 

transnationaal karakter krijgt en overal kan zijn of kan worden gecreëerd.  

 Dat een diasporische benadering van thuis niet perse zorgt voor een vrij gevoel, 

waarmee overal een thuis gecreëerd wordt, laat de 23-jarige Argentijn Valentin, eveneens 

solo, zien: 

 

Ik veronderstel dat thuis een plek is waar je aan toebehoort en die vooral in verband gebracht 

wordt met familie ook. Ik weet niet of Barcelona of dit hier [zijn huis, RF] mijn thuis is. Ik 

weet dat het de stad is die ik uitgekozen heb en waar ik me erg op mijn gemak voel. Het voelt 

alsof het mijn stad is, maar zeker weten dat wanneer ik in mijn dorp Azul ben, met mijn 

familie, me veel meer thuis voel. Maar wat er gebeurt als ik daar een tijdje ben…dan moet ik 

weg. Het is als de plek waar ik steeds weer naar terug kan keren maar waar ik niet wil 

blijven.[…] Ik was anderhalve maand geleden in Azul en ik voelde me...ik voelde me 

helemaal zoals ik ben in Azul. Daar voelde ik dat ik eigenlijk meer hier hoorde. Ik ben van 

daar, maar omdat ik me hier meer op mijn gemak voel... ik weet het niet. Het is heel 

moeilijk...[...] Het is een beetje tragisch (lacht een beetje). Het is alsof je nergens toebehoort 

en tegelijkertijd hoor je overal. Alsof je geen vaste plek hebt. (Valentin, 24 maart 2008) 

 

Valentins migratie heeft ervoor gezorgd dat hij niet (meer) weet waar zijn thuis is en een 

troebel thuisgevoel heeft: de tragiek van een snel mondialiserende wereld (zie Inda & Rosaldo 

2002, Hedetoft & Hjort 2002, Ghorashi 2003)? 

Zoals blijkt uit het eerdere verhaal van Carlos kunnen migranten die thuis associëren 

met hun geboorteland waar ze niet meer zijn en een gevoel van belonging hebben met 

betrekking tot mensen die niet in de buurt zijn, het moeilijk hebben op de nieuwe woonplek. 

Echter, het associëren van thuis met de niet-vaststaande positie van het zelf, zoals 

bijvoorbeeld Valentin doet, zorgt ook niet automatisch voor het snel en gemakkelijk creëren 

van een thuisgevoel. Dus hoewel de diasporic approach, zoals ook blijkt uit Ghorashi’s 

onderzoek (2003), makkelijker hanteerbaar lijkt voor migranten omdat deze niet statisch is, 

laat Valentin zien dat het ook voor moeilijkheden kan zorgen. 
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Voor de negentienjarige Colombiaanse Ana62 is Barcelona niet haar thuis: “het is een 

vakantieplek, een nieuwe plek, anders en dat is het.” Interessant is dat ze door haar migratie 

anders tegen ‘thuis’ aan is gaan kijken: “ik denk niet dat het een thuis is zoals je dat vroeger 

begreep. Zo van: mijn thuis is mijn familie en de plaats waar ik ben. Eerder een thuis vanuit 

jezelf en de plek waar je bent. Ik geloof dat ikzelf mijn thuis ben en dat thuis is waar jijzelf 

gaat”. Dus terwijl Ana zegt dat Barcelona geen thuis is voor haar, zou ze zich er wel thuis 

kunnen voelen omdat ze gelooft dat zijzelf haar thuis is. De diasporische gedachte over de 

positionering van haarzelf is dus van uiterst belang, maar waarom voelt ze zich dan niet thuis 

in Barcelona? Volgens Ana komt dat omdat ze nog maar een korte tijd in Barcelona woont, 

ongeveer zes maanden. Ze denkt dat ze de tijd nodig heeft om te wennen en moet leren om 

alleen te zijn en als dat haar lukt, zal ze zich thuis gaan voelen. Er kan dus gezegd worden dat 

thuisvoelen niet enkel te maken heeft met de verankering in plaats (in het geboorteland, op de 

nieuwe woonplek, transnationaal of in jezelf), maar, zoals in Ana’s geval, ook met de 

verankering in tijd. Haar ontwikkeling in de tijd zal naar Ana’s zeggen een thuisgevoel 

creëren.  

 

5.2 Barcelona, voor altijd?  

 

“Eso no es lo qué quiero pero todo lo qué no quiero, no lo tengo63.” 

 

In de vorige paragraaf is er gekeken naar thuisgevoel door het geven van betekenis aan plaats. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de betekenis die tijd heeft met betrekking tot thuis. 

Een groot aantal van de Latijns-Amerikaanse jongeren die ik ontmoet heb in Barcelona, 

woonden nog geen jaar, sommigen nog geen half jaar, in de stad. Een aantal anderen hadden 

zo’n twee tot drie jaar woonervaring in Barcelona en sommigen woonden er al zeven of acht 

jaar. De Barcelona-bewoners met meerdere jaren ervaring kennen misschien een langere 

geschiedenis met de stad, maar dat betekent niet dat ze zich er automatisch meer thuisvoelen.  

De negentienjarige acompañado Wendy woont nu zeven jaar in Barcelona: “ik vind het niet 

zo leuk. Veel mensen, veel auto’s... Ik vind het niks, ik vind er niks aan64.” Wendy zit veel 

alleen thuis: “soms luister ik muziek, dan ga ik zitten op de bank en begin ik te huilen.” 

Wendy mist haar ‘thuis’ in Ecuador. Van Barcelona heeft ze nooit echt ‘haar’ plek kunnen 
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maken. Ze wil graag samen met haar ouders terugkeren naar haar vroegere woonplaats Quito, 

de hoofdstad van Ecuador.  

Elisabet voelt zich, net als Wendy, niet thuis is de Catalaanse hoofdstad. In 

tegenstelling tot Wendy woont acompañado Elisabet pas zeven maanden in Barcelona. Zij 

voelt zich er niet thuis vanwege de weinige mensen die ze kent: “je voelt je zo klein als je 

omringd wordt met mensen die je niet kent65.” Ook acompañado Juan66, die sinds vijf 

maanden in Barcelona woont, voelde zich de eerste tijd in Spanje eenzaam en verdrietig. Een 

keerpunt was de start met zijn opleiding administratie. Hij leerde mensen kennen op school en 

via zijn stage en dat zorgde ervoor dat hij zich beter ging voelen. Volgens sociaal 

wetenschapper Wallman (1998: 184) is het inderdaad belangrijk om hechte relaties te hebben 

met mensen in de stad waar je woont, wil je daar ‘overleven’ en een thuis creëren. Zij zegt 

evenwel dat men zich ook al kan gaan thuisvoelen in een stad wanneer er enkel sprake is van 

herkenning van mensen op straat (ibid.). Voor Elisabet is dit niet het geval. Zij denkt erover 

om in de toekomst naar een dorp te verhuizen omdat iedereen elkaar daar kent, aldus Elisabet. 

Voor maar weinig jongeren die ik gesproken heb, is Barcelona hun ‘eindbestemming’. 

Zo weten Wendy, Marco en Rosa zeker dat ze terug zullen keren naar hun geboorteland in 

Latijns-Amerika. Wendy67 heeft me al vaker verteld hoe graag ze weer terug wil naar Ecuador 

waar haar oudere zus met haar man en dochtertje wonen. “Over twee jaar ga ik. Ik kan maar 

niet wennen hier. Ik vind het niet leuk, ik voel me gedeprimeerd hier.” Wendy’s moeder deelt 

de mening van haar dochter68. Ze vertelt dat ze plannen heeft om over ongeveer een jaar met 

haar gezin terug te keren naar Ecuador. Ze heeft er veel zin in; in Spanje leeft ze erg gestrest 

vindt ze zelf. De familie heeft al een huis gekocht in Quito voor als ze straks terug zijn.  

Ook de ouders van Wendy’s vriendin Carmen hebben een huis gekocht dat toevallig 

vlakbij het huis van Wendy’s ouders staat. Op het moment van mijn onderzoek is Carmens 

vader voor een tijd naar Ecuador om te kijken hoe het staat met het bouwen van het huis. In 

Barcelona en andere Spaanse steden bestaan zelfs bedrijven die zich gespecialiseerd hebben 

in het kopen, bouwen en verbouwen van huizen in Ecuador voor Ecuadoreanen die over een 

aantal jaren weer teruggaan naar hun geboorteland69. Ook ontdekte ik via een televisie-

programma dat er in Barcelona verschillende winkels zijn waar toekomstige Latijns-

Amerikaanse remigranten met hun verdiende euro’s alvast de inboedel kunnen shoppen voor 
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hun nieuwe huis in Latijns-Amerika70. Er zijn dus veel migranten die niet van plan zijn zich 

voor altijd te vestigen in Barcelona en Spanje en die dat, gezien het bestaan van zulke 

winkels, ook niet snel zullen doen.  

 Marco’s reden om terug te keren naar zijn geboorteland is minder gebaseerd op 

emotionele gehechtheid dan die van Wendy en haar familie. Hij wil uiteindelijk terugkeren 

om met zijn passie aan de slag te gaan: films maken. In Venezuela heeft Marco71 meer 

mogelijkheden in de filmwereld. Hij kent er mensen in het filmvak en het ‘wereldje’ is een 

stuk kleiner dan in Spanje. Het zou onrealistisch zijn om te denken dat het gemakkelijk is om 

aan werk te komen in Spanje: “als een Latino naar Europa komt, denkt hij dat alles een groot 

wonder zal zijn, weet je? En het eindigt ermee dat ze hier meer werken dan in hun eigen land 

[…]. Hier ben je gewoon één immigrant meer en behandelen ze je als een immigrant.”  Marco 

is in Barcelona om te studeren aan de filmacademie. Zijn verworven kennis zal hij mee 

terugnemen naar zijn geboorteland zodat hij daar verder kan bouwen aan zijn toekomst. 

 Ook de 26-jarige Rosa72, die met haar man naar Barcelona kwam, is bewust bezig met 

haar toekomst die zich afspeelt in haar geboorteland Uruguay. Haar familie en die van haar 

man wonen in Uruguay en als zij kinderen krijgt, wil Rosa dat de familie dichtbij is. Voor 

haar toekomstige kinderen wil Rosa een rustige plek met veel natuur. Ook zijn er kleine 

dingen in Barcelona die haar niet aanstaan en waarvan ze niet wil dat haar kinderen daar mee 

te maken krijgen: “het irriteert me hier bijvoorbeeld hoe de jongeren roken. In vergelijking 

met Uruguay roken ze hier veel meer. Ik weet niet of dat komt door de stress van de stad.” 

Opmerkelijk is dat Rosa de terugkeer naar Uruguay koppelt aan een toekomstdroom: het 

krijgen van kinderen. Zij droomt dus over een andere tijd waarin thuis een belangrijke rol 

speelt. Net als Rosa heeft ook Carlos, beschreven in de eerste paragraaf, toekomstdromen 

over thuis. Zijn dromen zijn echter gerelateerd aan een plaats zoals zijn ouderlijk huis in 

Mexico of zijn droomhuis in Barcelona terwijl Rosa’s droom zich afspeelt in een andere tijd. 

De tweedeling van verankering in plaats en verankering in tijd, die al eerder geconstateerd 

werd met betrekking tot het creëren van een thuisgevoel in het dagelijks leven, blijkt dus ook 

op te gaan voor toekomstdromen over thuis. 

Dat Wendy, Rosa en Marco uiteindelijk terug willen keren naar hun geboorteland 

heeft voor een deel te maken met hun thuisgevoel. Wendy voelt zich niet thuis in Barcelona 

en wil naar een plek waar ze zich wel thuisvoelt: Ecuador. Solo’s Marco en Rosa lijken 
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minder last te hebben van heimwee. Vooral Marco voelt zich ten tijde van het onderzoek op 

zijn gemak in Barcelona. Hij heeft Europese en Latijns-Amerikaanse vrienden waar hij veel 

mee optrekt en woont samen met zijn broer en diens vriendin. Dat Marco zich meer thuisvoelt 

in Barcelona dan Wendy kan er ook me te maken hebben dat Marco zelf de keuze maakte om 

naar Spanje te verhuizen. Bij Wendy waren dat haar ouders. Desalniettemin kan er niet 

geconcludeerd worden dat alle solo’s zich meer thuisvoelen in de stad. De Mexicaanse Carlos 

(zie paragraaf 5.1) heeft er bijvoorbeeld zelf voor gekozen om naar Spanje te gaan, maar heeft 

veel heimwee en voelt zich niet thuis. De achttienjarige acompañado Alex (zie paragraaf 3.3) 

lijkt zich daarentegen juist op zijn gemak te voelen in Barcelona omdat hij openlijk voor zijn 

homoseksualiteit kan uitkomen. 

 De tijdelijkheid van Barcelona zit er voor sommige jongeren in dat ze de stad zien als 

een ‘opstap’ naar andere bestemmingen. Studenten Ana en Toni willen meer zien van de 

wereld, van Europa, en Barcelona is voor hen “la entrada de Europa73” (de toegang tot 

Europa). En dan is er nog een aantal jongeren dat geen idee heeft hoe lang ze in Barcelona 

blijven wonen. Feit is dat geen enkele jongere die ik ontmoet heb in Barcelona, de stad als 

nieuwe ‘thuishaven’ zag. Dit kan alles te maken hebben met de levensfase, het jongeren-zijn. 

Zoals beschreven in hoofdstuk twee bevinden de jongeren zich in een levensfase waarin ze, 

naast hun migratie, veel veranderingen ondergaan (zie Kohnstamm 1998). Dit brengt veel 

onzekerheden met zich mee. De onzekerheden worden benadrukt door de huidige wereldorde 

waarin stromen van goederen, informatie, communicatie, ideologieën en mensen met 

groeiende snelheid de wereld over gaan (Inda & Rosaldo 2002: 4). Het maken van keuzes en 

het maken van een toekomstplan is daarom niet gemakkelijk voor veel jongeren en dit uit zich 

in de ideeën over het verblijf op de nieuwe woonplek. 

 

5.3 Barcelona:  vrijheid versus angst en opsluiting 

 

“Aquí no es un lugar para vivir. (...) no tienes todo tu libertad 74.” 

 

Bij het creëren van een nieuw thuis en een plek innemen in de nieuwe samenleving speelt 

participatie een belangrijke rol. Hierbij draait het namelijk om het claimen en innemen van 

een positie in de nieuwe samenleving. Participatie of het deelnemen aan een nieuwe 

samenleving is van belang wanneer het gaat om het creëren van thuisgevoel omdat het ervoor 
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kan zorgen dat migranten tot de gemeenschap gaan behoren en zich thuis gaan voelen (zie 

Benhabib 2002, Tully 2002). 

 Participeren binnen een nieuwe samenleving is mogelijk wanneer je zowel formeel als 

informeel ingesloten wordt (Tully 2002: 153-154). Dat betekent dat wanneer Latijns-

Amerikaanse migranten in het bezit zouden zijn van het Spaanse staatsburgerschap én kunnen 

participeren in de maatschappij en hun stem kunnen laten horen, ze zich een plek toe kunnen 

eigenen in Barcelona. Voor de Latijns-Amerikaanse jongeren uit mijn onderzoek is de situatie 

anders omdat - op een enkeling na die tijdens mijn onderzoek de Spaanse nationaliteit 

verkreeg – geen van hen al officieel staatsburger is. Ze zijn, op één jongen na, wel allemaal in 

het bezit van een verblijfsvergunning (sommigen als student) en dus legaal in Spanje. Bijna 

alle jongeren hebben (nog) geen werkvergunning. Er kan gesteld worden dat de jongeren 

gedeeltelijk formeel ingesloten worden wat hen vervolgens een niet al te grote mogelijkheid 

biedt om zich te verhouden tot Barcelona en de Catalaanse samenleving. Hetzelfde geldt voor 

informele insluiting omdat de jongeren door hun (nog) onstabiele migrantenpositie minder 

snel gehoord zullen worden. 

 Bij het verhouden tot en deelnemen aan het leven in Barcelona worden door veel 

jongeren gevoelens die met vrijheid of juist met opsluiting en angst te maken hebben, 

genoemd. Opvallend hierbij is het verschil tussen solo’s en acompañados dat uit voorbeelden 

en verhalen in deze paragraaf zal blijken. Een van Ana’s belangrijkste redenen om naar 

Barcelona te komen, was dat ze weg wilde bij haar familie:  

 

Thuis was ik een verwend meisje. Mijn vader kocht alles voor me, nam me overal mee naar 

toe. Als ik thuis kwam stond het eten op tafel, als ik opstond was er ontbijt, als ik sliep maakte 

mijn moeder me wakker en gaf me eten, als ik geld nodig had, was het van “hier heb je geld”. 

Dat soort dingen, weetje? […] En op een dag zijn mijn ouders er niet meer en dan ben ik 

degene die daaronder lijdt. Ik had een verandering nodig. Daar in Colombia lieten mijn ouders 

me niet werken. Waarom niet? “Nee, het is nog maar een meisje.” Het enige werk dat ik 

mocht doen was helpen in het kantoor van mijn vader. […] Op die manier wordt je je nooit 

bewust van je eigen verantwoordelijkheid. (Ana, 9 april 2008) 

 

Uit Ana’s citaat wordt duidelijk dat Ana haar woonplaats Bogotá verliet om zich los te maken 

van haar ouders. Ze ervaarde haar thuis in Colombia als een beperking omdat ze er niet 

zelfstandig haar gang kon gaan en er niet de mogelijkheid kreeg om bewust te worden van 

haar eigen verantwoordelijkheid. In Ana’s familie heersten er bepaalde (ongeschreven) regels 
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en voorschriften waarnaar zij zich behoorde te gedragen: het zogenaamde regime75  van de 

familie, zoals antropologe Ong dat beschrijft (2002: 175-179). Uit het gegeven dat Ana’s 

ouders haar zelfs naar een psycholoog brachten nadat Ana besloten had om naar Spanje te 

migreren, in de hoop dat die haar van gedachten zou doen veranderen, blijkt hoe dwingend 

zo’n familieregime kan zijn. Door het heersende regime wordt thuis niet alleen maar ervaren 

als een prettige, vertrouwde plek waar je jezelf kunt zijn, maar kan het, zoals Hannerz 

opmerkt, ook worden ervaren als een beklemmende plek die beperkingen kent (Hannerz 2002: 

220).  

Ana is uiteindelijk ‘ontsnapt’ aan het familie-regime waarin ze zich bevond. In 

Barcelona ervaart ze een gevoel van vrijheid, een gevoel dat ze nergens aan toebehoort. Er is 

een plek waar Ana deze betekenissen aan toekent: de Barcelonese wijk el Gótico: 

 

Ik wandel veel in el Gótico. Dat vind ik te gek omdat het anders is dan waar ik altijd gewoond 

heb. Ik heb altijd in een stad gewoond met veel gebouwen, helemaal vierkante straten, huizen 

die praktisch hetzelfde zijn en, nouja zo. […] Ik houd van de historie, de cultuur en kunst. Ik 

houd van de architectuur. Altijd is het alsof je je op een nieuwe plek bevindt. […] De sensatie 

dat alles nieuw is. [Omdat] dat je een gevoel geeft dat je nergens aan toebehoort en dat je 

denkt dat je nergens ver weg van bent. Daarom vind ik het fijn hier. Omdat het voor mij voelt 

alsof alles opnieuw nieuw is. En dan herinner ik me dat ik hier gekomen ben. (Ana, 9 april 

2008) 

 

Sofia76 komt net als Ana uit de Colombiaanse hoofdstad Bogotá, maar ervaart Barcelona juist 

als “muy cerrada, vertical”: als gesloten en verticaal. Dit gaat vooral om de letterlijke, 

fysieke kenmerken van de stad die Sofia anders ziet dan Ana. Sofia, die samen met haar 

moeder naar Barcelona migreerde, vindt het leuk dat er altijd wat te doen is in de stad, maar 

ze heeft lucht nodig. “Ik moet eruit”, zegt Sofia. Ze drukt haar handen tegen haar hoofd en 

maakt expressief hoe ze anders zal exploderen. Eerder danste ze om deze gevoelens van 

opsluiting te uiten. Helaas heeft ze nu geen tijd meer om te dansen. Ze moet werken om haar 

studie fotografie te kunnen betalen. Sofia’s gevoelens van opsluiting in de stad hebben 

misschien meer te maken met het leven in een stad op zich, als specifiek met Barcelona. Ze 

geeft aan dat ze vaker naar plekken buiten de stad gaat, zoals de bergen, om zich weer op te 

laden voor het stadsleven. De rust en ruimte die de natuur te bieden heeft, zijn belangrijk voor 

                                                 
75 Een regime is volgens Foucault een machts- of kennisschema dat machtsrelaties normaliseert (Foucault 
geciteerd in Ong 1999: 174). 
76 Sofia, 22 maart 2008 
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haar. Net zoals voor Rosa uit de vorige paragraaf die daar zelfs voor terugkeert naar haar 

geboorteland.  

Naast de gevoelens van opsluiting is Sofia77 ook blij met de mogelijkheden die 

Barcelona haar gegeven heeft.“Barcelona is voor mij...dankbaarheid.” Ze heeft door naar 

Barcelona te migreren meer keuzevrijheden gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van 

studeren. Een kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is het feit dat Sofia al beschikte 

over de Spaanse nationaliteit vanwege haar Gallicische grootmoeder. Voor haar is het 

logischerwijs een stuk gemakkelijker om te participeren in de Catalaanse samenleving. 

Echter, ze ervaart blijkbaar wel een positief verschil met de mogelijkheden die ze had in 

Colombia en dus heeft haar migratie naar Spanje wel een wezenlijk verschil gemaakt voor 

haar persoonlijke levensinvulling en thuisgevoel in Barcelona. 

Net als Ana en gedeeltelijk Sofia, ervaren ook solo’s Max en Toni gevoelens van 

vrijheid in Barcelona. Max78 vindt dat er in zijn geboorteland Argentinië geen vrijheid is. Hij 

legt uit dat men in Argentinië ‘het spel’ van omgangsnormen mee moet spelen, anders ligt 

men eruit. In Barcelona kan iemand zeggen dat hij dat ‘spel’ niet meespeelt en dat is prima. 

Hoewel Max illegaal in Barcelona woont, heeft hij wel het gevoel beter te kunnen participeren 

in de Spaanse- dan in de Argentijnse maatschappij. “Hier kun je overal mee de straat op…een 

jurk met een roze tangaslip op je hoofd. Daar niet.” Hij kan gemakkelijk zwart werk vinden 

en noemt Barcelona daarom toepasselijk “el paraíso de ilegales” (het paradijs der illegalen). 

Ook Toni79 vindt, net als Max, dat de mensen in Barcelona veel opener zijn dan in zijn 

geboorteland Mexico. Het liberalisme in Barcelona spreekt hem aan en het is voor hem een 

van de belangrijkste redenen waarom hij zich thuisvoelt in Barcelona.  

In tegenstelling tot de hierboven genoemde jongeren voelen acompañados Wendy en 

Geovany zich helemaal niet vrij in Barcelona. “Dit hier is geen plek om te wonen”, vindt 

Wendy, “je hebt niet al je vrijheid. Je kunt nauwelijks geluid maken in de flats.80” Ook 

Geovany81 vertelt over hoe de buren in Barcelona snel last hebben van geluid. Hij kan niet 

meer zo met muziek bezig zijn als hij deed in zijn geboorteland Ecuador: “daar was het altijd 

alle dagen muziek.” Muziek speelt, zoals ook zichtbaar werd in hoofdstuk drie over 

alledaagse zelfpresentatie, een belangrijke rol in de levens van veel Latijns-Amerikaanse 

migrantenjongeren in Barcelona. De Spaanse antropoloog Feixa nam in zijn onderzoek het 

                                                 
77 Sofia, 22 maart 2008 
78 Max, 1 maart 2008 
79 Toni, 15 mei 2008 
80 Wendy, 22 april 2008 
81 Geovany, 18 april 2008 
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‘niet harder kunnen zetten van de muziek’ waar als terugkerende thematiek in het dagelijkse 

leven van deze jongeren (Feixa 2006: 40, 190, 209). En hoewel mijn informanten me 

meerdere keren op de hoogte brachten van de zogenaamde ‘muziekproblematiek’, heb ik 

deze, wanneer ik tijd met hen doorbracht, nooit ondervonden. De (harde) muziek waarmee de 

jongeren zich in hun geboorteland presenteerden, een eigen ruimte creëerden en zich goed bij 

voelden kan, volgens uitspraken van informanten, op de nieuwe woonplek niet op diezelfde 

manier ingezet worden. Dit zou het creëren van een thuisgevoel en het innemen van een plaats 

in de samenleving kunnen bemoeilijken, maar omdat ik dit nooit teruggezien heb tijdens 

participerende observaties, verbind ik hier geen conclusies aan. 

Naast de weinige vrijheid omtrent bijvoorbeeld het draaien van muziek ervaren 

sommige jongeren ook angst als ze in Barcelona buiten op straat lopen. Wendy: “ik vind het 

heel eng om alleen naar buiten te gaan hier. Omdat er veel gekken rondlopen. Ik ben bang van 

die gekken. Een keer liep ik naar huis en toen kwam er een gek en die stompte me!82”  In 

Ecuador zijn er niet zoveel ‘gekken’ op straat volgens Wendy. Ook een aantal andere 

jongeren, die net als Wendy meedoen in het project Casa de Oficio, zijn vaker bang op straat. 

Wanneer een groepje jongeren op een dag op ‘onderzoek’ uit moet in een multiculturele wijk 

in Barcelona om informatie te verkrijgen voor hun weblog, durven ze aanvankelijk niet83. Een 

stuk of drie jongeren hebben verhalen gehoord over de wijk: het zou er gevaarlijk en vies zijn, 

er zouden veel prostituees rondlopen en de mensen van Arabische afkomst die er wonen, 

zouden mensen bestelen. Ondanks de vooroordelen die de jongeren hebben, neemt de docente 

ze mee en na afloop van het uitje blijken niet alle verhalen te kloppen. Hierdoor neemt de 

angst wat af, maar alleen over straat in Barcelona blijft geen favoriete bezigheid.  

Solo’s Rosa en Marco ervaren juist veel minder angst in Barcelona dan in hun 

geboorteland. Rosa: “hier voel ik niet die angst of onveiligheid, die voel ik niet. Maar in de 

korte tijd dat ik hier nu ben, heb ik meer overvallen gezien dan in Uruguay. In Uruguay voel 

ik me onveilig. Heel apart.84” Dus hoewel de werkelijkheid in Barcelona anders ligt voor 

Rosa, blijft ze zich er veilig voelen. Door die (schijn)veiligheid ligt het voor de hand dat Rosa 

kan deelnemen aan het leven in Barcelona. Volgens Marco is de hoofdstad van zijn 

geboorteland Venezuela wel daadwerkelijk gevaarlijker: “Caracas is veel gevaarlijker omdat 

er meer dieven zijn. En hier, hier zijn dieven maar ze stelen iets en je merkt het niet, begrijp 

je?! En hier ga je ‘s nachts uit en loop je om vier uur ‘s ochtends op straat in het centrum en 

                                                 
82 Wendy, 22 april 2008  
83 Participerende observatie, 10 april 2008 
84 Rosa, 14 mei 2008 
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niks aan de hand. In Caracas kun je dat niet doen. In Caracas had ik het geluk dat me nooit 

iets gebeurd is, maar mijn moeder was altijd heel ongerust. [...] Sinds ik hier ben, is zij veel 

rustiger.85” Omdat ook Marco’s moeder zich minder ongerust maakt, is het voor te stellen dat 

Marco zich gemakkelijker ‘openstelt’ voor Barcelona en de plek eigen maakt.   

Opvallend is dat de jongeren die een bepaalde vrijheid ervaren in Barcelona, zonder 

angst over straat gaan en als het ware meer op lijken te gaan in het Spaanse leven, allemaal 

zelfstandig naar Barcelona gekomen zijn. De jongeren die zich angstig voelen en het idee 

hebben dat ze opgesloten zitten in de stad, zijn acompañados die met hun ouders in Spanje 

wonen. Het is echter niet vreemd dat veel van hen zich angstig voelt buitenshuis: naast dat zij 

meestal iets jonger zijn dan de solo’s, hebben zij de beschermende ruimte van het huis waar 

hun familie woont (Hannerz 2002: 219). De solo’s hebben zich daarentegen al ‘los gemaakt’ 

van hun familie door zelfstandig naar Spanje te reizen en daar, alleen of met vrienden, te gaan 

wonen. Zij hebben al kennis gemaakt met de buitenwereld zonder de aanwezigheid van het 

beschermende vangnet van hun familie en beschouwen deze daarom niet als eng. Ook het 

gegeven dat deze jongeren zélf hun woonplek als het ware veroverd hebben, en niet hun 

ouders, zoals bij de acompañados, zorgt ervoor dat zij zich een eigen, betekenisvolle place 

gemaakt hebben (Gupta & Ferguson 1997: 65-78). De vrijheid en eigen ruimte is voor solo’s 

van grote betekenis: “ik heb geleerd hoe ik me moet onderhouden. Ik denk er niet aan om dat 

op te geven86, ” aldus Ana.  

Dat de acompañados door hun angst minder ruimte innemen in Barcelona als de 

solo’s, is een vanzelfsprekend gevolg. Hierop doorgaand lijkt het vanzelfsprekend dat 

jongeren uit de acompañadosgroep minder snel een thuisgevoel creëren in Barcelona en er dus 

een exilic approach op na houden terwijl de solo’s door het innemen van meer ruimte zich 

sneller thuisvoelen in Barcelona of iedere andere plek (ze hebben immers geleerd om om te 

gaan met de buitenwereld) en dus een diasporic approach hanteren. Echter, het thuisgevoel 

van de jongeren wordt hier nu specifiek vanuit het letterlijk innemen van ruimte benaderd en 

wanneer er teruggekeken wordt naar bijvoorbeeld de rol van tijd, zijn binnen beide groepen 

jongeren uitzonderingen zichtbaar.  

 

 

 

 

                                                 
85 Marco, 23 april 2008 
86 Ana, 9 april 2008 
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6 Conclusie 
 

De theorie van Goffman (1959) over het presenteren van het zelf heb ik gebruikt om de 

zelfpresentatie van Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren te analyseren. Waar Goffman 

(1959) zich, vanuit een instrumentalistische visie, richt op het analyseren van sociale, 

alledaagse interacties van mensen en het presenteren van het zelf hierin, heb ik me gericht op 

zowel alledaagse zelfpresentatie als op bewuste zelfpresentatie in kunstzinnige uitingen van 

Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren. Bij het analyseren is er in beide soorten 

zelfpresentatie in het bijzonder gekeken naar de rol die dit speelt in het creëren van een thuis 

en thuisgevoel.  

 Bij het presenteren van het zelf is in veel alledaagse interacties en kunstzinnige 

uitingen het belang van thuis en thuisgevoel terug te zien. Dit is te zien in zowel het 

verkrijgen van een gewenste reactie van de ander(en) om zich meer thuis te kunnen voelen of 

‘dichter’ bij thuis te zijn, als bij het presenteren van het zelf om zichzelf te laten zien aan de 

ander(en) en zo een plek te verwerven in de nieuwe samenleving. In vriendschappen en 

contacten en in kunstuitingen zoals de collage van Carlos en het volksdansen van Wendy, 

wordt zichtbaar dat jongeren zich meer aanpassen aan de omgeving en bijbehorende mensen 

om een gewenste sociale omgeving te creëren en zich zo meer thuis te voelen, óf juist op zoek 

gaan naar andere Latijns-Amerikaanse jongeren in wie ze zich herkennen, om zich zo meer 

thuis te voelen. Met het op zoek gaan naar jongeren met dezelfde etnische achtergrond maak 

ik een aanvulling op Goffman’s theorie omdat het zoeken naar het ‘juiste’ publiek, dat geen 

plek inneemt in Goffman’s theorie, voor mij binnen het concept van zelfpresentatie past. En, 

nog belangrijker, waar Goffman vooral het instrumentele aspect van zelfpresentatie 

benadrukt, wordt er in dit onderzoek een symbolisch, betekenisgevend element zichtbaar 

(verg. Eriksen 2002: 54-55) in het herkennen en zich verbonden voelen met andere Latino’s.  

Het symbolische element is ook terug te zien in het presenteren van de zogenaamde 

Latino-identiteit waarbij jongeren door middel van muziek, dans en kunst uiting geven aan 

hun Latino-zijn in het bijzijn van anderen. Ook in het zich verbinden met de ander, dat een 

emotionele inslag kent, wordt dat symbolische, betekenisgevende karakter zichtbaar: jongeren 

delen joints, chips, mate en een kunstig versierd ‘hasjblik’ met elkaar en ondernemen andere 

activiteiten zoals dansen, het intiem fysiek omgaan met elkaar, het maken van kunst en het 

uitvoeren van een gezamenlijke kunstactiviteit om zich verbonden te voelen met de ander. In 

het aangaan van verbintenissen met de ander wordt een gemeenschapsgevoel gecreëerd dat 

kan bijdragen aan het zich thuisvoelen. 
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Naast dat het instrumentele karakter van zelfpresentatie en de agency waarover 

jongeren beschikken, voortdurend terug te zien zijn in de handelingen en interacties van de 

jongeren, worden ze nadrukkelijk zichtbaar bij het presenteren van het individuele zelf. Met 

behulp van make-up en foto’s presenteren jongeren zich in hun dagelijks leven. Door middel 

van een scenario, verhalen, theater en dans presenteert een aantal jongeren zich kunstzinnig en 

bewust. De jongeren vormen een beeld van zichzelf en presenteren dat aan hun publiek. 

Daarbij zien we de jongeren fysieke (op het podium) en visuele (op foto’s, op papier) ruimte 

innemen. Een aantal kunstuitingen, zoals bijvoorbeeld Carlos’collage en Wendy’s volksdans, 

maakt inzichtelijk dat de jongeren kunst, naast de voldoening die het hen geeft, bewust 

gebruiken bij het creëren van thuisgevoel. De instrumentaliteit blijkt ook uit de verschillende 

rollen die jongeren kunnen aannemen en die ze vervolgens gebruiken voor het innemen van 

ruimte en uiten van hun identiteit.  

   Het thuis of op straat hangen met familie of vrienden, het dansen, acteren, schrijven, 

schilderen of foto’s te maken, laten allemaal zien hoe de jongeren ruimte innemen en hoe ze 

van een ruimte een eigen, betekenisvolle plaats maken (Gupta & Ferguson 1997: 65-78). Het 

innemen van ruimte is ook terug te zien in het analyseren van thuisgevoel. De jongeren 

nemen, beïnvloed door gevoelens van vrijheid of angst, meer of minder ruimte in, in 

Barcelona. Hierdoor maken ze Barcelona in meer of mindere mate tot hun thuis. De twee 

thuisbenaderingen van Ghorashi (1003), de exilic- en de diasporic approach, zijn bij de 

jongeren terug te zien. In beide benaderingen valt, net als bij veel zelfpresentaties, het belang 

van de aanwezigheid van familie en vrienden op.  

Naast het creëren van een thuisgevoel door verankering in plaats, zoals in menige 

antropologische literatuur beschreven is, blijkt uit mijn onderzoek dat ook tijd een significante 

rol speelt bij het creëren van thuisgevoel. De onzekerheid van het migrantenbestaan, 

toekomstdromen over ‘thuis’ en de persoonlijke ontwikkeling van migrant Ana die volgens 

haar op den duur zorgt voor een thuisgevoel, laten dit zien. Omdat thuis zowel door 

verankering in plaats als in tijd gecreëerd kan worden en het innemen van ruimte een 

belangrijk, terugkerend element blijkt te zijn, zou in studies naar thuis en thuisgevoel het 

concept ruimte – in de breedste zin van het woord, dus in plaats én tijd- wellicht meer 

aandacht moeten krijgen. Op die manier kan, naar mijn mening, een completer inzicht in thuis 

en thuisgevoel bereikt worden. 

Wanneer gekeken wordt naar de alledaagse en bewuste zelfpresentatie van de Latijns-

Amerikaanse migrantenjongeren uit dit onderzoek en het thuisgevoel dat zij hiermee creëren, 

kan geconcludeerd worden dat jongeren die hun Latino-identiteit nadrukkelijk presenteren, 
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vaak op zoek zijn naar een omgeving van herkenning en nostalgie. Deze omgeving associëren 

zij met thuis, want hun thuis is de plek waar zij geboren zijn, waar hun roots liggen en waar 

(een deel van de) familie woont. Door om te gaan met migrantenjongeren uit hetzelfde land of 

werelddeel en gewoontes ‘van daar’ te hanteren, zoals de fysieke omgang met elkaar, het 

luisteren naar en dansen op populaire, Latijns-Amerikaanse muziek, proberen de jongeren 

zich thuis te voelen in Barcelona. Thuis zal Barcelona echter niet snel worden; dat blijft die 

plek in Latijns-Amerika.  

Migrantenjongeren die thuis benaderen als iets dat overal gecreëerd kan worden, ook 

in Barcelona, benadrukken minder hun Latino-identiteit in hun zelfpresentaties en proberen 

zich meer aan te passen aan Barcelona of Europa, juist omdat ze zich een thuis willen maken 

in Barcelona. Desalniettemin zijn de presentaties van het zelf niet altijd eenduidig en worden 

de twee verschillende uitingsvormen soms allebei, door eenzelfde jongere, op wisselende 

momenten getoond. Er kan dus gesproken worden van het presenteren van meervoudige 

identiteiten (zie Ghorashi 2003, Sen 2006) waarvan er één vaak dominant is. 

Aan het begin van het onderzoek zijn de deelnemende Latijns-Amerikaanse 

migrantenjongeren in twee groepen verdeeld: de solo’s en de acompañados. Dit omdat de 

verschillende woonsituaties, namelijk wonen met leeftijdsgenoten of wonen met ouders, en de 

door de jongere zelf of door ouders gemaakte migratiekeuze, van invloed bleken te zijn op 

zelfpresentatie en thuisgevoel. Over het algemeen kan gezegd worden dat met name de 

acompañados hun Latino-identiteit presenteren en meer op zoek gaan naar herkenning en 

nostalgie met betrekking tot Latijns-Amerika  Zij associëren thuis dan ook met Latijns-

Amerika, de familie daar en hun roots. Er zijn echter uitzonderingen: sommige acompañados 

voelen meer een verbinding met Barcelona en Europa, zoals de homoseksuele Alex. 

Veel solo’s willen integreren in het Barcelonese leven (Europa leren kennen) waarbij 

toch ook Latino-vrienden en gebruiken ingezet worden, maar altijd met het idee om een 

plaatselijk of transnationaal thuisgevoel te creëren. Echter, ook hier vormen sommige 

jongeren een uitzondering; zij hebben bijvoorbeeld wel een vaststaand beeld van thuis en gaan 

op zoek naar herkenning, zoals Carlos. Of ze willen uiteindelijk weer terug naar hun 

geboorteland omdat dat een beter ‘thuis’ is, zoals Rosa.  

 Wat het thuisgevoel ook inhoudt en hoe het ook gecreëerd wordt, uiteindelijk is het 

belang ervan dusdanig groot dat alle jongeren er in hun dagelijks leven mee bezig zijn. In de 

vanzelfsprekendheid waarmee deze Latijns-Amerikaanse migrantenjongeren zichzelf 

voortdurend presenteren, schuilt de kracht van hun handelend vermogen en de mogelijkheid 

tot het ontwikkelen van hun thuisgevoel.  
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Bijlage 1 Bijgewoonde lessen, huisbezoeken, vrijetijdsbestedingen, 

volksdansoptredens en officiële bijeenkomsten 

 

 Februari Maart April Mei 
Lessen/workshops 
Casa de Oficio 

21-02-08 
26-02-08 
29-02-08 
 

05-03-08 
06-03-08 
07-03-08 
10-03-08 
11-03-08 
19-03-08 
27-03-08 
28-03-08 

09-04-08 
10-04-08 
11-04-08 
15-04-08 
17-04-08 
18-04-08 
22-04-08 
30-04-08 
 

06-05-08 
09-05-08 
13-05-08 
14-05-08 
16-05-08 
20-05-08 
21-05-08 
26-05-08 

Huisbezoeken 
jongeren 

Week 7 
20-02-08  
(Max en 
Federico) 

05-03-08 
12-03-08 
20-03-08 
24-03-08 
(Carlos, 
Mario en 
Valentin) 
13-03-08  
(Wendy) 
 

 16-05-08  
(Elisabet) 
26-05-08 
(Carmen) 
27-05-08 
(Wendy) 

Vrijetijdsbesteding 
met jongeren 

 25-03-08 
(Carlos) 
 

11-04-08 (Elisabet) 
22-04-08 (Wendy, 
Alex, Geovany) 
26-04-08 (Juan) 
 

02-05-08 
(Carmen) 
27-05-08 
(Wendy & 
Carmen) 
 

Volksdansoptredens 
 

 13-03-08 
 

26-04-08 
 

04-05-08 
17-05-08 
22-05-08 
25-05-08 
 

Officiële 
Bijeenkomsten 
 

  19-04-08 
(jongerenorganisaties) 
 

23-05-08 
(conferentie 
Latino-
jongeren) 
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Bijlage 2 Interviews 

 

11-02-08 Max 

28-02-08 Pedagoge Fedelatina 

01-03-08 Max, vervolg 

05-02-08 Carlos 

Mario 

10-03-08 Christian 

12-03-08 Luis 

20-03-08 Carlos, vervolg 

22-03-08 Sofia 

24-03-08 Valentin 

09-04-08 Ana 

18-04-08 Geovany 

22-04-08 Wendy 

23-04-08 Marco 

14-05-08 Rosa 

15-05-08 Toni 

16-05-08 Elizabet 

 


