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Proloog 

 
De documentaire een beter leven is te zien geweest in januari 2009. Gedurende mijn onderzoek 

heeft het als uitgangspunt gediend. Deze documentaire gaat over eerste generatie 

arbeidsmigranten uit Marokko en hun zonen. De Marokkaans-Nederlandse gemeenschap wordt 

hier van binnenuit beschreven. Door middel van video interviews worden vaders en zoons 

bevraagd over de arbeidsmigratie en de latere gezinshereniging. De mannen vertellen openhartig 

over de dromen en verwachtingen voordat ze naar Nederland kwamen, over de tijd dat ze hier 

alleen woonde, en hoe het was hun familie naar Nederland te halen. 

Omar Beggali, een man van Marokkaanse afkomst en eerste generatie arbeidsmigrant vertelt in 

deze documentaire over zijn tijd voordat hij naar Nederland kwam: 

 
,,Ik had een neef, […] die me in de winkel (in Marokko, SM) kwam opzoeken. Hij had een 
gouden ring en een stropdas. Hij reed in een oude auto; die kocht je hier (in Nederland, 
SM) toen voor 300 of 400 gulden. Hij vertelde dat hij in Nederland handenvol geld 
verdiende, zonder iets te doen. Iemand met een das en een gouden ring hoefde niet te 
werken?! Hij verdiende duizend gulden in de maand en liet mij zijn loonstrook zien. Ik 
dacht: Wow, dat is 10.000 Dirham. Als ik twee jaar in Nederland zou werken kan ik hier (in 
Marokko, SM) een groothandel beginnen. […] Mijn vriend bracht me naar de 
slotenfabriek. Een Nederlandse arbeider maakte 5000 à 6000 stukken. Het waren 
onderdelen voor de sloten. Met hard werken maakte ik er twee keer zoveel 12.000 stuks. 
De machine werd er heet van1.” 
 

Er wordt de laatste jaren in Nederland veel in de media bericht over ‘immigranten’. In deze 

berichtgeving krijgen migranten zelf vaak nauwelijks een stem. Een beter leven laat zien hoe het 

anders kan. De documentaire bevraagt migranten, geeft hen een stem en toont wat er vervolgens 

gebeurt. In dit citaat verduidelijkt Omar dat hij voorafgaande aan de migratie veel beelden heeft 

gecreëerd. Nederland werd door hem gezien als een Luilekkerland waar het goud geld verdienen 

was voor hem en zijn familie. Deze beelden werden versterkt door zijn neef. Zijn ervaring was 

dat je met hard werken veel kon bereiken. In de documentaire maakt hij vervolgens duidelijk dat 

hij zich daarvoor wel veel heeft moeten ontzeggen. Duidelijk wordt dat hij in Nederland harde 

lessen heeft geleerd. 

In mijn eigen onderzoek heb ik mijn informanten ook een stem willen geven. Ik heb naar ze 

geluisterd, hen hun eigen migratieverhaal laten vertellen. Doordat ik geprobeerd heb migranten 

en hun kinderen en kleinkinderen aan het woord te laten, hoop ik dat ik een ander beeld heb 

                                                
1 Fragment uit de documentaire Een beter leven van Karen Junger (uitgezonden: 22 januari 2009, Nederland 2). De 
tekst is afkomstig van de ondertiteling, omdat de man Marokkaans sprak. 
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kunnen schetsen over de Turks-Nederlandse gemeenschap in Nederland. Tot slot een woord van 

dank: 

Allereerst wil ik al mijn informanten bedanken. Voor hun eerlijkheid en de tijd die ze aan mij 

hebben besteed. Een speciaal woord van dank voor Burcu, voor jouw betrokkenheid bij mijn 

onderzoek, je (grappige) verhalen en je loyaliteit. Mehmed, dank voor jouw lach, je leuke verhalen 

en je vrolijkheid. Iznullah dank voor jouw breedsprakigheid. Pembe, wat heb jij een leuk gezin, 

dank dat ik daar deel van heb mogen uitmaken. Aydın en Berkan ik heb veel van jullie geleerd, 

dank daarvoor en dank voor de kritische noot. Tot slot Sibel, dank voor jouw eerlijke verhaal, 

voor het lekkere eten en voor jouw warmte. 

Raster dank voor de mogelijkheid die jullie mij geboden hebben. 

Lotje dank voor jouw geduld en je kritische, maar opbouwende commentaar. Ik heb veel van jou 

geleerd. 

Mama dank dat ik altijd thuis mag komen en dat jij in mij gelooft. Papa en Kitty dank dat ik me 

bij jullie mocht verschuilen, toen ik het echt even nodig had. Papa dank voor je toewijding, je 

leesuren en je commentaar. En tot slot Daniel, dank voor jouw aansporing, je 

relativeringsvermogen en het vertrouwen dat jij in mij hebt. 

 

Stephanie Maas,  

November 2009 
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1. Inleiding 

 
,,Het is best fris, een vroege vrijdagochtend in maart. In Deventer is het marktdag. Het 

marktplein is een begrip in de omgeving. Het is de hele dag druk. De kramen staan 

gerangschikt: vooraan staan groente-, fruit-, vlees- en broodkramen, achteraan zijn kleding 

en huishoudelijke artikelen te vinden. Marktkooplui brullen door elkaar heen: ,,Appel’n te 

koop, twee kilootjes, drie euri!”. Twee kramen verder schreeuwt een man dezelfde 

boodschap, in het Turks: ,,Elmalar, iki kilo, üç avru!” Mensen praten en krioelen door 

elkaar heen. Tegenover de groente- en fruitafdeling staat een koffiekraampje. Ik besluit 

eerst een kopje koffie te drinken en het tafereel gade te slaan. Ik bestel een Turkse koffie en 

ga zitten aan een tafeltje dat voor de kraam staat. Het lijkt chaotisch voor de 

groentekramen, maar er tekent zich vanaf deze zitplaats langzaam een patroon af.  

Oude vrouwen in djellaba en jonge vrouwen in strakke lange jassen staan voor de rechter 

kraam, bijna allemaal dragen ze een hoofddoek. De oudere vrouwen dragen hoofddoeken 

met kleurrijke dessins, de meeste jongere vrouwen hebben er één die bij de kleur van hun 

jas past om het hoofd geslagen. Een enkele vrouw draagt geen hoofddoek. Voor de linker 

kraam staan voornamelijk ‘Nederlandse’ vrouwen. Mijn blik verschuift weer naar de rechter 

kant…: vrouwen wachten en schreeuwen door elkaar heen. Er wordt gelachen. Veel oudere 

vrouwen hebben al veel tassen in de handen. De voertaal is Turks. Aan de voorkant van de 

kraam staan op tafel verschillende groentes uitgestald, achter de marktkooplui staan kratten 

met fruit. Rechts is een hoekje met, voornamelijk Turkse, kruiden; vers en gedroogd. 

Ik heb over een half uur een afspraak met Burcu, een Turks-Nederlandse vrouw van 26 

jaar. Zeven jaar geleden kwam ze naar Nederland om te trouwen. Nu is zij studente, 

moeder en vorig jaar gescheiden. Toen sprak ze Turks, tegenwoordig spreekt zij redelijk 

Nederlands. Ik zal haar ontmoeten voor de Turkse groentekraam. Ik heb besloten om wat 

eerder te komen om rond te kijken. Burcu heeft mij gisteren al verteld dat de markt ’s 

morgens het domein is van de vrouwen. ’s Middags zijn er voornamelijk mannen te vinden. 

Als mijn koffie bijna op is, zie ik haar aankomen. Zij zwaait vrolijk en loopt naar mij toe. 

Ze heeft net haar dochter van zes naar school gebracht en is nog boodschappen aan het 

doen. Ze draagt een donkergroene lange jas, haar hoofddoek is iets lichter groen. Onder 

deze hoofddoek heeft ze nog een witte hoofddoek. De speldenknopjes die ze heeft 

gebruikt om de doek vast te binden zijn ook wit.  

Zij geeft mij twee zoenen en zegt dat ze nog even groenten moet kopen. Ze baant zich een 

weg door de vrouwen massa. Ik wacht geduldig en drink mijn laatste slok koffie. Als ze een 

zak vol bemachtigd heeft, slenteren we samen verder. Terwijl ik van de drukte geniet, 
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vraagt zij of de markt in Utrecht lijkt op die van Deventer. Ik vertel dat de opzet daar 

dezelfde is, maar een stuk kleiner. In Turkije was de markt anders, vertelt ze; daar is elke 

dag markt en is alles te koop. Daar ging zij bijna nooit naar overdekte winkels… Toen zij 

naar Nederland kwam, moest ze erg wennen aan de vele winkels; ze waren erg schoon en 

groot, maar het kostte zoveel tijd. Haar (ex-)man had haar in Turkije verteld dat het juist 

heel handig was al die overdekte winkels. Je werd er niet nat en niet bruin, en het was er in 

de winter lekker warm en in de zomer juist koel. Het leek haar fijn al deze gemakken, nooit 

meer koukleumen en nat worden van de regen en sneeuw. Echter, in het begin vond ze het 

maar lastig. Ze was uren bezig met boodschappen kopen. De bakker was toen in haar 

beleving zo ver weg lopen van slager en groentewinkel. Nu is ze daaraan gewend en gaat ze 

ook vaak naar de supermarkt. Dat scheelt heel veel tijd en de Plus verkoopt ook een aantal 

goede Turkse producten2.” 

 

Dit fragment vormt een mooie illustratie voor verschillende processen die in deze thesis centraal 

staan: mondialisering, migratie, transnationale communicatie en de eigen verbeelding. In de 

komende paragraaf zal ik deze concepten en daarmee de positionering van deze thesis in het 

wetenschappelijk debat toelichten. 

 

1.1 Theoretische context 

De Turkse producten die vandaag de dag in sommige Nederlandse supermarkten te koop zijn, 

zijn voorbeelden van een mondialiserende wereld. Wat eens ver weg was, is dichtbij gekomen. 

Simpel gezegd gaat mondialisering over een intensivering van de onderlinge afhankelijkheid / 

verbondenheid. Inda en Rosaldo (2008) geven in hun inleidende artikel van de reader The 

Anthropology of Globalization echter een ruimer conceptualisering van mondialisering. Zij doen dit 

aan de hand van de ‘ruimte-tijd compressie’ van Harvey en de ‘ruimte-tijd distantie’ van Giddens 

(2008: 8-12). Mondialisering betekent voor zowel Giddens als Harvey het ontstaan van zowel 

economische (flows of capital en goods) als sociale (flows of people, ideas en images) stromen; deze 

stromen worden steeds omvangrijker en intensiever. Daarnaast hebben deze stromen ook een 

politieke en culturele dimensie. Mondialisering gaat om een intensivering van de onderlinge 

afhankelijkheid van gebieden en mensen (Inda, 2008: 11; Kearney, 1995: 551). 

                                                
2 Bewerkt fragment uit velddagboek van de onderzoeker, 13 maart 2009; en informeel gesprek, Burcu, 13 maart 
2009. 
In bijlage I van deze thesis is een lijst opgenomen van alle informanten en hun, voor deze studie, belangrijke 
persoonlijke kenmerken.   
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Zoals Tsing (2000) in haar artikel uiteenzet, kan worden opgemerkt dat mondialisering geen 

proces is waarvan de uitkomst al bekend is. We zitten middenin dit proces en dienen het met een 

open vizier te benaderen. Daarbij behoren wij mondialisering steeds weer kritisch te beschouwen.  

Zoals uit Burcu’s voorbeeld blijkt, is het van belang zich te realiseren dat mondialisering niet 

alleen een westers principe is. Het Westen laat goederen, kapitaal, ideeën et cetera naar de rest 

van de wereld stromen, maar de rest van de wereld zal op eenzelfde manier invloed uitoefenen op 

het Westen. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij de arbeidsmigratie naar Europa, die vanaf de jaren 

zestig van de vorige eeuw plaatsvond. Hierbij trekken vanuit de rest van de wereld mensen naar 

het Westen, die vervolgens een stem krijgen in het Westen.  

Bovendien is mondialisering ook niet alleen een homogeniserend proces3. Terwijl er bepaalde 

homogeniserende processen werkzaam zijn, vindt er op andere gebieden juist een 

heterogenisering plaats4. Deze twee processen werken naast elkaar en hebben invloed op elkaar, 

zij zijn als het ware twee zijden van dezelfde medaille (Krossa, 2009: 249). In migratieprocessen 

wordt duidelijk dat wat vroeger ver weg was, nu ineens dichtbij komt. (Inda, 2008: 28) ‘De Ander’ 

is mobiel geworden en woont nu in dezelfde stad die men anders beleeft. Burcu en ik vertoeven 

op dezelfde markt, maar beleven de markt in een geheel andere context. Dat verschil komt 

daarmee dichtbij. De culturele eenheid die Nederland ooit geweest zou zijn, bestaat niet meer. Er 

is sprake van een steeds meer gemêleerde samenleving.  

 

Mondialisering is ongelijk verdeeld en sluit sommige mensen uit. Echter in bepaalde delen van de 

wereld is de welvaart gestegen. Door deze stijgende welvaart groeit in een deel van de wereld de 

mobiliteit, mensen met geld kunnen zich namelijk makkelijker verplaatsen.  Mobiliteit van 

mensen wordt daarmee een nieuwe stratificerende factor in onze samenleving. De mensen die het 

meeste voordeel hebben van mondialisering zijn in de regel ook de mensen die het meest mobiel 

zijn. De mensen die van mondialisering worden buitengesloten zijn meestal ook minder mobiel. 

Bauman maakt hierbij onderscheid tussen toeristen en vagebonden (1998: 77-102). De 

vagebonden zijn niet mobiel en gebonden aan een plek, terwijl de toeristen zich vrij over de 

wereld kunnen bewegen en daarmee dus mobiel zijn. Bij deze dichotomie zijn veel vraagtekens te 

zetten, zoals (voor dit onderzoek): hoe zit het bijvoorbeeld met Turkse mannen en vrouwen? Zij 

komen vaak uit landelijke gebieden in Turkije, waar veel armoede heerst. Bauman zou hen 

wellicht benoemen als vagebonden, maar zij waren juist wel mobiel genoeg om te kunnen 

                                                
3 Homogenisering wil zeggen dat samenlevingen meer hetzelfde worden, en dat mensen door mondiale processen 
universele waarden en behoeften hebben en derhalve mondiale trends zouden volgen (Krossa, 2009). 
4 Heterogenisering wil zeggen dat diezelfde samenlevingen juist meer verschillend worden en mensen verschillende 
waarden, behoeften hebben en lokaal verschil ertoe doet (ibid).  
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migreren naar Nederland. Het argument van Bauman gaat hier niet op. Echter zijn argument is 

om twee redenen wel bruikbaar voor dit onderzoek. Ten eerste argumenteert Bauman dat 

mobiliteit (en daarmee de mogelijkheid tot migreren) zeer belangrijk is geworden in de laat 

moderne tijd. Ten tweede geeft Bauman aan dat mobiliteit, net als mondialisering, oneerlijk 

verdeeld is. De een wordt mobieler, terwijl de ander juist minder mobiel wordt. Beide 

argumenten spelen een rol in de Turkse onderzoekspopulatie. Mobiliteit is zeer belangrijk 

geworden bij de Turkse migranten en daarnaast is deze mobiliteit oneerlijk verdeeld. Niet 

iedereen is immers mobiel genoeg om te kunnen migreren. ,,Voornamelijk jonge en sterke Turkse 

mannen kregen de mogelijkheid om te migreren. De leeftijdsgrens lag bij 35. Iedereen die jonger 

was, gezond en man kwam in aanmerking. Vrouwen en ouderen waren niet geschikt voor het 

zware werk dat in Nederland wachtte5.” 
 

Door een toenemende mobiliteit voor een bepaald deel van de wereldbevolking, zijn er nieuwe 

migratiestromen op gang gekomen. En hoewel migratiestromen van alle tijden zijn, is de 

intensiteit de afgelopen decennia door revolutionaire technologische, infrastructurele 

ontwikkelingen en mondiale afhankelijkheid enorm gestegen (Lucassen, 1999: 4; De Haas, 2008: 

14-5). De overwegingen om te migreren zijn persoonlijk en steeds anders geordend (Boenisch, 

2002: 66). De oplossing is steeds dezelfde: emigratie naar landen waar het beter is, ook voor wie 

niets bezit en ook anderszins niets te bieden heeft. (Boehm, 2008: 777; Olwig, 2003: 792-3; 

Schnabel, 2004: 82). Het gaat echter steeds vaker niet alleen om een manier van overleven, maar 

om een succesvol levensverhaal te creëren (Boenisch, 2002: 66).  

Ik heb ondermeer gebruik gemaakt van het migratiemodel van De Haas (2008), omdat hij veel 

oog heeft voor het handelend vermogen (agency) van mensen en hun denkbeelden en 

verwachtingen voorop stelt. Volgens De Haas gaat het bij arbeidsmigratie niet om simpele 

aantrekkings- of afstotingsfactoren (push- of pull), maar om een veelheid van redenen (2008, 12; 

zie ook Smith, 2006: 57). Zoals altijd bij migratie gaat het om een beweging in de richting van 

betere kansen, voor de betrokkenen zelf, maar vooral voor hun kinderen (Olwig, 2003: 792-3). 

Migratie is altijd een keuze voor een betere toekomst. Dit kan een illusie blijken te zijn, een 

teleurstelling zelfs, maar het is de verwachting van verbetering die vooral jonge mensen in 

beweging brengt (Schnabel, 2004: 86).  

Arbeidsmigranten kwamen tijdelijk naar Nederland, om hard te werken en na verloop van tijd 

weer terug te keren naar Turkije, dit was althans de visie van de Nederlandse overheid (Gorahsi, 

                                                
5 Informeel gesprek, Yüksel, 17 maart 2009. 
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2003: 147-8). Maar ook veel eerste generatie Turkse gastarbeiders zelf zagen hun migratie als 

tijdelijk (Olwig, 2003: 800): 

 
,,Ik kom bij Ferhan en zijn vrouw thuis. Hij is een man van 63, met een kaal hoofd en 

zwart haar aan de zijkant. Nadat ik hem kort heb gezien bij Raster, nodigt hij mij uit om 

koffie te komen drinken6. Hij woont in de Rivierenwijk, in een vervallen flat. De flat staat 

op de nominatie om gesloopt te worden. Als ik met de trap naar boven ben gegaan kom ik 

bij een deur waar allemaal schoenen voor staan. Ik begin mijn schoenen uit te trekken en 

bel aan. Aysel, de vrouw van Ferhan, doet open. Net als haar man heeft ook zij een guitige 

lach. Ze lijken een beetje op elkaar. Ze zegt dat ik de eerste Nederlander ben die bij hen 

thuis komt. Aysel vraagt of ik thee wil en verdwijnt in de keuken. Ik mag doorlopen en 

loop de woonkamer in. Daar zit Ferhan ontspannen op de bank. Het huis is opgeruimd en 

de kleuren van de bank, gordijnen en bloemen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. Ik geef 

Ferhan een hand. En ga zitten. Na een paar minuten verschijnt Aysel en begint ons 

gesprek. Ik drink thee en daarna volgen de koekjes, gevolgd door hartige snacks. Ferhan 

vertelt dat hij twee jaar in Nederland wilde werken om veel geld te verdienen. Dan zou hij genoeg hebben 

gespaard om een nieuwe tractor te kopen en kon hij weer terug naar huis gaan. […] Na drie uur thee en 

veel te veel eten, sta ik voldaan weer buiten7.”   

 

Sinds 1965 zijn er in Turkije mensen geworven, om in Nederland te gaan werken. In 1973 is er 

een migratiestop afgekondigd, omdat Nederland toen in een recessie raakte (CBS). Gedacht werd 

dat de meeste mensen weer terug zouden gaan naar Turkije, zoals ook Ferhan aangeeft. Vanaf 

1970 kwam echter de gezinshereniging, de zogenaamde ketting-, of netwerkmigratie, op gang en 

vestigden zich steeds meer vrouwen en kinderen in Nederland (Wrobel, 2002: 8).  

Samenvattend: onder invloed van een mondialiserende wereld zijn naast stromen van arbeid en 

kapitaal, door een stijgende welvaart en een toenemende mobiliteit, ook menselijke stromen op 

gang gekomen. Deze stromen, migratiestromen, zijn sinds de jaren zestig van de vorige eeuw op 

gang gekomen, toen Nederland op zoek is gegaan naar goedkope arbeid in gebieden rond het 

Middellandse zeegebied. Door deze menselijke stromen is er een intensivering van het contact 

met mensen uit verschillende landen tot stand gekomen: de zogenaamde transnationale 

communicatie.  

 

                                                
6 Raster is een welzijnsorganisatie en houdt zich ondermeer bezig met de integratie van Turkse ‘Deventernaren’. Zij 
zijn in dit kader voornamelijk actief in Rivierenwijk en Diepenveenseweg. Zij hebben verschillende medewerkers die 
Turks-Nederlandse groepen begeleiden. Deze groepen bestaan uit mannen en vrouwen van zowel de eerste als 
tweede generatie. 
7 Informeel gesprek; velddagboek van de onderzoeker, Ferhan en Aysel, 18 maart 2009. 
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Transnationalisme komt tot stand wanneer groepen mensen migreren en contact onderhouden 

met hun thuisland. De ruimte waarin deze communicatie plaatsvindt wordt door Kaya 

omschreven als een ruimte waarin sociale, culturele, politieke en economische transacties kunnen 

plaatsvinden tussen families, bedrijven en netwerken (2002: 99). Door migratie is een groot aantal 

gemeenschappen ontstaan dwars door vele landsgrenzen die zich verbeelden een band met elkaar 

te hebben (imagined communities, Inda, 2008: 23). Door mondialisering en recente innovaties op het 

gebied van transport en communicatie zijn de mogelijkheden om transnationaal contacten te 

onderhouden, contacten te construeren en levens te behouden sterk toegenomen (De Haas, 

2008: 14). Zo onderhoudt de Turks-Nederlandse gemeenschap in Nederland nauwe banden met 

Turkije, Duitsland en België. Door het bestaan van deze gemeenschap ontstaat ook 

transnationale communicatie. Appadurai betoogt dat sommige migrantengroepen (guestworker 

groups) continu in contact staan met mensen uit hun thuislanden, waaronder mensen uit ‘de 

Turkse diaspora’ (1996: 37). Bijvoorbeeld Burcu, zij heeft een oom in Duitsland waar ze contact 

mee onderhoudt. Ze gaat eens in de twee jaar naar haar ouders en andere familie in Turkije en ze 

belt haar familie in Turkije geregeld8. 

 

Doordat er recentelijk veel innovaties zijn geweest op het gebied van transport (vliegtuigen en 

verbeterde infrastructuur) en telecommunicatie (internet en goedkopere telefonie) zijn de 

mogelijkheden voor migranten en hun families om transnationale banden te onderhouden, 

transnationale levens te behouden en transnationale identiteiten te construeren enorm 

toegenomen (De Haas, 2008: 14). Door transnationale communicatie kan er een leefwereld 

ontstaan waarin migranten zowel ‘hier’ als ‘daar’ leven (Smith, 1994: 17). 

Op deze manier kunnen gevestigde migranten bruggen slaan tussen het thuisland (‘daar’) en het 

vestigingsland (‘hier’). Deze bruggen slaan ze onder andere door het vertellen van verhalen over 

het vestigingsland aan de achtergebleven familie (De Haas, 2008: 19). Deze verhalen komen 

onder andere tot stand door het aanspreken van de eigen verbeelding (ofwel imagination) 

 

Imagination is het belangrijkste concept in deze thesis. Ik doel met dit concept op het proces 

waarin mensen zich een voorstelling maken van een land, voordat zij migreren. Maar ook na 

migratie, zo zal blijken, speelt deze verbeelding nog een grote rol. Appadurai (1996) stelt dat het 

postmoderne / post-bipolaire tijdperk gekenmerkt wordt door een steeds belangrijkere rol voor 

                                                
8 Informeel gesprek, Burcu, 4 mei 2009. 
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imagination door massamedia en -migratie9. Volgens Hannerz wordt imagination steeds belangrijker 

als sociale werkelijkheid: meer mensen zijn zich namelijk bewust van mogelijk alternatieve levens 

(2002, 221-2). In deze thesis zal het dan ook zowel gaan om ‘imagination als droom’ als om 

‘imagination als sociale werkelijkheid’. Hierbij is de eerste vooral van belang voor en tijdens 

migratie en wordt de tweede steeds belangrijker na de migratie. Door onder andere migratie 

(maar ook door de opkomst van massamedia) wordt imagination steeds belangrijker als sociale 

werkelijkheid.  

In deze thesis worden de concepten imagination en verbeelding door elkaar heen gebruikt. Zij zijn 

hier synoniemen voor elkaar. Er zijn echter (in het Engels) vele benamingen voor het concept, 

zoals fiction, myth, social imaginary, narrative, story, fantasy, thought, dream, legend, image, metaphor, reality, 

social practice. De beperking tot imagination of verbeelding is gekozen omdat dit concept zowel de 

connotatie van een droom et cetera, als van sociale werkelijkheid kan omvatten hetgeen zal 

worden benoemd als daarvan sprake is. In het vervolg zal het concept imagination gebruikt worden 

als het om beide opvattingen samen gaat.  

In de thesis wordt gebruikt gemaakt van bepaalde theorieën, terwijl andere theorieën buiten 

beschouwing blijven. Thans is vooral gefocust op theorieën die oog hebben voor de agency van 

mensen: hiermee wordt bedoeld dat mensen actief en bewust (en soms ook onbewust) keuzes 

maken waar zij invloed op kunnen uitoefenen. Mensen hebben altijd een bepaalde mate van 

keuzevrijheid. Migratie bijvoorbeeld overkomt mensen niet alleen, het is vaak ook een 

weloverwogen keuze geweest, een keuze op zoek naar een beter leven. Het kan vervolgens altijd 

gebeuren dat keuzes anders uitpakken, maar de keuze is gemaakt. In dit onderzoek ben ik ervan 

overtuigd geraakt dat mensen, in ieder geval bij het soort migratie waar het in deze thesis om gaat, 

keuzevrijheid hebben en opzoeken.  

Tot slot moet hier het gebruik van een ander belangrijk concept worden toegelicht. In Nederland 

(pers, politiek, maar ook in de publieke ruimte) gebruikt men vaak de dichotomie allochtoon - 

autochtoon. De term allochtoon wordt in deze thesis niet gebruikt. In plaats daarvan wordt de 

meer neutrale term ‘migrant’ gehanteerd. Waar het gaat om tweede generatie migranten wordt dat 

aangeven. Wanneer respondenten zelf de eerstgenoemde terminologie gebruiken, zal ik hen 

volgen. De mening van sommigen, waaronder Wikan (2002), dat ook het gebruik van de term 

migrant problematisch kan zijn, deel ik als onderzoeker niet. Het is een term die met meer nuance 

kan worden gebruikt. Daarom is hier gekozen deze term te gebruiken boven de gangbare 

Nederlandse tweedeling.  

                                                
9 Met het postmoderne / postbipolaire tijdperk doelt Appadurai op de nieuwe verhoudingen die zijn ontstaan na de 
val van de Berlijnse muur (1989) en het ineenstorten van de Sovjet Unie (1992). Van de twee grote machtsblokken 
was er nog slechts één over (De Verenigde Staten).  
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Daarnaast wordt de ‘koppeltekenidentiteit’ gebruikt: in dit onderzoek spreek ik van Turkse-

Nederlanders. Ook hier geldt echter, dat wanneer men zichzelf als Turk typeert, ik hen hierin zal 

volgen. 

 

1.2 Mijn eigen onderzoek 

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik het migratieproces van Turkse Nederlanders onderzocht. 

Ik heb mij hierbij gericht op de rol die de verbeelding (ofwel imagination) kan spelen voorafgaande 

aan, tijdens en na de migratie. Onderzocht wordt hoe deze verbeelding van invloed is op 

migranten en hun achtergebleven familie en vrienden. In dit onderzoek zijn verschillende vragen 

van belang geweest: wat zijn hun beelden bij Nederland? Hoe kijken zij tegen de Nederlandse 

maatschappij aan? Welke gevoelens bestaan er over Nederland? Daarop volgend: op welke wijze 

worden dergelijke beelden overgedragen aan ‘achterblijvers’ in het land van herkomst? Welke 

transnationale communicatie over het leven en de kansen van Turken in Nederland bestaat er? 

Hoe komen deze tot stand en welke rol spelen Turkse-Nederlanders daarin? Zijn er 

veranderingsprocessen opgetreden in het denken over Nederland? Op welke manier zijn deze tot 

stand gekomen? Daarbij kan worden gedacht aan de toegang tot media, het participeren in de 

publieke sfeer, de verandering van mythes in sociale werkelijkheden, et cetera (zie ook Taylor, 

2002). Deze vragen zijn voor mij als antropoloog tijdens mijn onderzoek van belang geweest, 

omdat zij inzicht kunnen verschaffen in de manier waarop door migratie transnationale 

communicatie ontstaat en de rol van de verbeelding (zowel als droom, maar ook als sociale 

werkelijkheid) belangrijker wordt. 

Mijn doel is geweest om inzicht te krijgen in het veranderingsproces dat de verbeelding kan 

doorlopen bij migranten zelf en in communicatie met andere mensen (achtergebleven familie, 

vrienden en volgende generaties). Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de volgende vraagstelling:   

 

,,Hoe worden beelden (Images) die Turks-Nederlandse mannen en vrouwen over 

Nederland hebben in hun dagelijks leven gevormd en doorgegeven aan 

achtergebleven familie en vrienden dan wel aan volgende generaties?” 

 

In dit onderzoek, waarin de Turks-Nederlandse gemeenschap van binnenuit is onderzocht, is 

voornamelijk de heterogeniserende werking van mondialisering van belang geweest. Ik heb hierbij 

vooral gekeken naar de manier waarop Turkse migranten kijken naar de Nederlandse 

samenleving. Emre, een kleine man van 65 met een grijze baard, vertelt dat Nederlanders en 

Turken elkaar in het begin vooral verwonderd bejegenden. Er was veel nieuwsgierigheid, mensen 
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waren benieuwd en wilden veel van elkaar weten. De Nederlandse bevolking in Deventer zag de 

‘Turkse arbeidsmigrant’, volgens Emre, vooral als exotisch en interessant10.  

 
,,Emre heb ik ontmoet op een ouderenbijeenkomst van Raster. Hij praat graag en vertelt 

veel verhalen. Vanaf het begin luister ik ook graag naar hem. Hij is een goede verhalen 

verteller. Als hij vertelt, is iedereen stil. Wanneer ik hem voor het eerst ontmoet, komt hij 

naar mij toe en geeft mij een handkus: ,,Zo doen we dat in Turkije”, vertelt hij. Hij is een 

charmeur, maar altijd met respect. Ik heb Emre leren kennen als een hardwerkende man, 

die nu van zijn pensioen geniet. Hij woont in de zomer in Turkije en ’s winters woont hij in 

Nederland11.” 

 

Dit onderzoek is vanuit de masterthematiek van belang, omdat de verbinding tussen imagination 

en het sociale leven steeds meer gekenmerkt wordt door grensvervaging in een wereld die 

mondiale karakteristieken krijgt (Appadurai, 1996: 55). Door mondialisering, een toenemende 

mobiliteit van een bepaald deel van de wereldbevolking en migratie komen verafgelegen plaatsen 

steeds dichterbij en worden mensen op de hoogte gebracht van streken die eens ver weg leken te 

liggen. In de huidige wereld ontstaat, ondermeer door massamigratie en massamedia steeds meer 

onderling contact. 

Tijdens dit onderzoek heb ik vooral gekeken naar de kracht die de verbeelding heeft, wanneer 

mensen gemigreerd zijn, transnationale contacten onderhouden en verhalen doorvertellen. Als 

onderzoeker ben ik vooral geïnteresseerd geweest in de verhalen die mensen over Nederland 

vertellen. De mensen die ik gesproken heb, hebben veel meer meegemaakt en verteld dan ik in dit 

onderzoek kan en zal noemen. Ik heb me echter moeten beperken en me alleen op de verhalen 

gericht die betrekking hebben op de thematiek van de verbeelding. Anders zou mijn onderzoek te 

breed zijn geworden. Verhalen en anekdotes over andere onderwerpen en thema’s (zoals de 

manier van integreren in de Nederlandse samenleving en de politieke ontwikkelingen van de 

laatste jaren) zullen hier buiten beschouwing blijven.  

Ook heb ik in mindere mate gekeken naar het sociaal-politieke klimaat in Nederland en de rol die 

de Turkse onderzoeksgroep daarbij inneemt; ik heb hiervoor gekozen, omdat het een emotioneel 

beladen onderwerp is, voor de oudere informanten in dit onderzoek speelt het geen grote rol. Bij 

de jongere generatie is er wel voorzichtig over gesproken. Daarbij heb ik mijn eigen mening zo 

min mogelijk verwoord en vooral geluisterd. De rol van massamedia wordt vooral door 

Appadurai belangrijk gevonden voor een toenemend belang van verbeelding. Toch geeft geen 

                                                
10 Groepsgesprek bij Raster, Emre, 19 maart 2009. 
11 Samengevoegde fragmenten uit het velddagboek van de onderzoeker. 
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van mijn informanten aan massamedia gebruikt te hebben of te gebruiken bij het vormen van 

beelden. Een verklaring kan zijn dat de eerste generatie gemigreerd is voordat massamedia 

omvangrijker en belangrijker is geworden. De jongere generaties maken in toenemende mate wel 

gebruik van massamedia. Daar waar het van belang is bij het vormen van beelden wordt dat 

genoemd. 

In dit onderzoek heb ik voornamelijk de Turks-Nederlandse gemeenschap in Deventer 

onderzocht, die na migratie vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is ontstaan. Ik heb voor 

Deventer gekozen, omdat hier relatief een van de grootste Turks-Nederlandse gemeenschappen 

woont. Daarnaast zijn er niet veel andere grote minderheden, waardoor de Turks-Nederlandse 

gemeenschap goed zichtbaar is. Deze gemeenschap heeft nog steeds veel contacten met het 

moederland Turkije; vandaar dat we van een transnationale gemeenschap spreken (Appadurai, 

1996: 37). Hierdoor wordt het interessant om te kijken naar processen van deze communicatie, 

waaronder het doorgeven van bepaalde beelden. 

 

1.3 Deventer als Hanzestad en klein Ankara 

Deventer heeft al in de middeleeuwen stadsrechten gekregen. Het was een zogenaamde 

Hanzestad, een stad die handel dreef met Duitsland en een veilige doorvaart garandeerde voor 

reizigers en handelaars. De Hanzesteden vormden een netwerk door Nederland, vanaf de 

Zuiderzee, naar Duitsland en Scandinavië (Meilink, 1912). Deventer heeft dus een lange 

geschiedenis als het gaat om migratie. In het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw 

kwamen de eerste gastarbeiders vanuit Turkije naar Nederland en Deventer. Alle Turkse 

gastarbeiders gingen in het begin werken bij de Thomas en Drijver blikfabriek, de eerste fabriek 

in Deventer die arbeiders uit het buitenland haalde12. Later volgden er meer: onder andere de 

Stegeman Worstfabriek.  

In Deventer zijn drie wijken waar veel Turks-Nederlandse mensen wonen: Rivierenwijk, Borgele 

en Diepenveenseweg en omstreken. Rivierenwijk is een buurt met veel flats en oude 

arbeiderswoningen. Bijna de gehele wijk wordt binnenkort in het kader van stadsvernieuwing en 

een nieuw spreidingsbeleid van de gemeente gesloopt. Het is een erg sombere wijk, vooral omdat 

de flats vervallen zijn en er weinig groen is. Borgele is een nieuwbouwwijk, waar veel goedkopere 

koop- en huurwoningen staan. Hier zijn volop mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen. 

In de omgeving van de Diepenveenseweg staan voornamelijk oude arbeiderswoningen. De 

huizen zijn weliswaar klein, maar het is een knusse wijk door recente renovatieprojecten van de 

                                                
12 Groepsgesprek, Mehmed, 19 maart 2009. 



Stephanie E.M.E. Maas 

 
14 

 

gemeente. Bovendien zijn hier veel groenstroken aangelegd en is een aantal speelplekken voor 

kinderen gerealiseerd. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik met veel verschillende mensen gesproken. Ik dacht vooraf dat 

vooral vrouwen mij toegang zouden verschaffen tot mijn onderzoeksgroep13. Dit bleek geen 

houdbare veronderstelling. Door mijn vraagstelling wilden juist mannen graag hun verhalen aan 

mij kwijt en heb ik in eerste aanleg juist met mannen kunnen praten. Zij vertelden mij graag en 

met groot inbeeldingsvermogen over Nederland en de beginjaren van hun migratie14.  

Tijdens mijn onderzoek heb ik verschillende talen gesproken met mijn informanten. Bij de 

tweede en derde generatie was de voertaal meestal Nederlands, maar met de eerste generatie heb 

ik voornamelijk Turks gesproken. Mijn actieve Turks is redelijk, maar niet perfect. De foutjes van 

mijn kant werkten vaak ontwapenend en hierdoor durfden veel eerste generatie migranten ineens 

ook Nederlands te praten. Zo werden de gesprekken soms een mengeling van twee talen, met 

gebruik van handen en voeten. Als wij er niet uitkwamen waren er meestal andere mensen in de 

buurt die konden bijspringen en als tolk konden fungeren. In mijn thesis maak ik gebruik van de 

Nederlandse vertalingen van mijn gesprekken en interviews. Dit komt, mijns inziens, de 

begrijpelijkheid ten goede.   

Mijn informanten heb ik bijna allemaal een door hen bedachte naam gegeven. Zo blijft hun 

anonimiteit het beste gewaarborgd. Sommigen wisten gelijk een andere naam voor zichzelf, 

anderen hadden iets meer moeite met het vinden van een andere naam. Slechts op uitdrukkelijk 

verzoek van de informant is een echte naam gebruikt. De anonimiteit is voor dit onderzoek van 

belang geweest, omdat het voor de vraagstelling van belang was om vrijuit te kunnen praten. 

De citaten die in deze thesis zijn gebruikt zijn pas gebruikt als ik toestemming had van de 

informanten zelf. Ik wilde hen laten weten dat ik hun citaten heb gebruikt om hun vertrouwen 

niet te beschamen. Geen van de informanten uit dit onderzoek heeft bezwaar gemaakt tegen de 

gebruikte citaten. 

 

 

1.4 Opbouw thesis 

Aan de hand van twee kernconcepten in mijn onderzoek de verbeelding als droom en als sociale 

werkelijkheid duid ik in de eerste hoofdstukken (twee en drie) het veranderingsproces dat de 

Turks-Nederlandse gemeenschap heeft doorgemaakt. Hiermee doel ik op de veranderingen die 

mensen hebben doorgemaakt voorafgaande aan, tijdens en na hun migratie met betrekking tot de 

                                                
13 Deze veronderstelling is gebaseerd op eerder onderzoek in Berlijn, waar vrouwen mij vaak toegang verschaften tot 
hun leefwereld (Maas, 2006). 
14 In bijlage II zijn de gebruikte methoden in dit onderzoek uiteengezet.  
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beelden die mensen over Nederland hebben. In hoofdstuk twee en drie probeer ik dit 

veranderingsproces te analyseren aan de hand van deze twee invalshoeken. Voorafgaand aan een 

migratie dromen mensen veel over een leven elders. In de antropologie is hier veel over 

geschreven. Ook in mijn onderzoek is naar voren gekomen dat mensen ‘hun leven ergens anders’ 

heel duidelijk inbeelden. Deze droombeelden zijn de kern van hoofdstuk twee. Wanneer migratie 

heeft plaatsgevonden verandert de droom langzaam in een sociale werkelijkheid. Dit 

veranderingsproces staat in hoofdstuk drie centraal. Het gaat mij hierbij om verbeeldingen die 

mensen zelf hebben. In hoofdstuk vier staat het ontstaan van een imaginary homeland voor tweede 

en derde generatie migranten centraal. Op voorhand had ik met dit ontstaan geen rekening 

gehouden. Maar het lijkt erop dat zich bij sommigen in Nederland een ‘Turkse diaspora’ heeft 

ontwikkeld, met een sterke mythe terug te keren. Tot slot geef ik in hoofdstuk vijf mijn 

conclusies. Het ontstaan van verbeeldingen over Nederland, de ontwikkeling naar de verbeelding 

als een sociale werkelijkheid en het ontstaan van een wens om terug te keren naar Turkije zullen 

hier aan de hand van mijn eigen onderzoeksgegevens worden geanalyseerd. Mijn belangrijkste 

conclusie daarbij is dat de verbeelding via een aantal stadia lijkt te doorlopen. 
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2. Dromen en verbeelden 

 
In de wereld ontstaat steeds meer onderlinge verbondenheid. Steeds meer mensen worden 

mobiel en migreren. Hierdoor komt het Westen, en vooral het denken daarover voor steeds meer 

mensen in zicht en dichtbij. Veel mensen ‘vinden’ iets van het Westen, dromen erover, stellen 

zich voor hoe het zou zijn om er te wonen, of ontwikkelen er een aversie tegen (Zie ook Bonnett, 

2004 en Carrier, 1995). Door de massamigratie, maar ook door de media ontstaat er steeds meer 

transnationale communicatie. Mensen die migreren, onderhouden banden met het thuisland. Dit 

is de situatie die ik in de inleiding heb geschetst.  

Vanuit dit perspectief is het een kleine stap naar de kern van dit onderzoek: te weten de kracht 

die de verbeelding kan hebben op mensen die migreren en gemigreerd zijn en op de 

achterblijvers in Turkije. De situatie aan het begin van de arbeidsmigratie in de jaren zestig van de 

vorige eeuw van (‘eerste generatie’) Turken naar Nederland staat in dit hoofdstuk centraal. 

 

2.1 Conceptualisering van imagination 

Door massamedia en -migratie zijn mensen zich bewust geworden van andere plekken op deze 

wereld, verschillende auteurs, waaronder Appadurai (1996) en Hannerz (2002) hebben aan de 

hand daarvan betoogt dat de verbeelding een steeds prominentere rol heeft gekregen in ons 

hedendaagse leven. Lengkeek betoogt dat niet iedere verbeelding een illusie is. Hij is zelfs van 

mening dat de alledaagse realiteit niet zonder verbeelding kan geschieden: 

 
,,It cannot be said that every imagination is an illusion. Even less can it be said that 
everyday reality is without imagination and illusion. Imagination works both to represent 
reality and to attribute meaning to it (2001: 178).” 

 

Volgens Lengkeek hebben verbeelding en realiteit elkaar dus nodig. Ze kunnen niet zonder elkaar 

en zijn, zeker voor mijn onderzoeksgroep, een manier geweest om te dromen, de realiteit te 

interpreteren of aan de werkelijkheid te ontsnappen. Zo vertelt Mehmed dat toen hij hier in 1969 

aankwam, hij en zijn Turkse vrienden als helden werden ontvangen15.  
 

,,Mehmed is een dikke man, met kuiltjes in zijn wangen en een lieve lach. Hij slist en 

spreekt een beetje Nederlands. Ik heb hem voor het eerst bij Raster ontmoet. Daar komt 

                                                
15 Informeel gesprek, Mehmed en zijn vrouw, Filiz, 3 april 2009. 
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hij wekelijks samen met zijn vrouw, Filiz. Ook zij heeft een vriendelijke uitstraling, ze 

draagt een grote, zware bril.  

Ik sta bij hen voor de deur. Het is lente en Filiz hangt de was op het balkon op. Ze ziet mij, 

zwaait en doet open. Mehmed zit in de woonkamer en vertelt mij dat hij graag beter 

Nederlands wil leren, hij praat Nederlands tegen mij en ik Turks tegen hem. Hij heeft een 

zwaar accent en door zijn slissen versta ik hem soms slecht. Hij vertelt vandaag over zijn 

heldenontvangst. Ik vroeg mij eerst af of dit zijn verbeelding was, of de realiteit. Maar 

eigenlijk doet het er niet zoveel toe of dit ook daadwerkelijk is gebeurd; het is voor hem van 

belang, want hij haalt er zelfrespect uit. Deze uitspraak representeert voor hem de 

werkelijkheid, het is zijn interpretatie en daarmee van belang voor mij16.” 

 

Volgens Appadurai (1996) zijn vooral massamedia en massamigratie van belang bij het ontstaan 

van imagination. Door de media is men steeds meer en beter op de hoogte van wat zich in andere 

delen van de wereld afspeelt. Nieuws uit het Westen bereikt de rest van de wereld steeds sneller, 

maar dat geldt ook omgekeerd voor nieuws uit de rest van de wereld. Bovendien weten nationale 

overheden nieuws steeds beter te verspreiden. Door migratie horen ook achterblijvers van hun 

gemigreerde familie wat zich in andere delen van de wereld afspeelt. Migratie is geen nieuw 

fenomeen, maar juist omdat het nu op zulke grote schaal heeft plaatsgevonden en gepaard gaat 

met het ontstaan van massamedia heeft het voor veel nieuwe verbeeldingen gezorgd. Doordat 

mensen zich een voorstelling gingen maken en ideeën en gedachtes kregen bij het Westen, is 

imagination steeds belangrijker geworden. Imagination werd aangemoedigd door deze twee 

processen; meer mensen dan ooit in meer delen van de wereld worden zich bewuster van een 

ander mogelijk leven. Massamedia en migratie dragen bij aan een rijke verbeelding van deze 

alternatieve leefwerelden (Appadurai, 1996:3-7, 55; Taylor, 2002: 111-6; Hannerz, 2002: 225-7). 

Toch wordt door geen van mijn informanten massamedia als belangrijk ervaren voor hun eigen 

dromen. Het is handig, omdat ze nu beter op de hoogte kunnen blijven van de situatie in hun 

thuisland. Wanneer ik echter vraag naar de herkomst van hun beelden vooraf gaande aan 

migratie, wordt het door niemand genoemd. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn 

dat de meeste informanten uit dit onderzoek al langere tijd in Nederland verblijven. De media in 

de jaren zestig en zeventig was nog niet zoals vandaag de dag. Bovendien kwamen mijn 

informanten meestal uit kleinere bergdorpen, waar weinig toegang was tot media.  

 

Doordat migratie voor een nieuwe instabiliteit kan zorgen, wordt de verbeelding ook bevrijd van 

bepaalde sociale controle mechanismen, die eerder de verbeelding van alternatieve leefwerelden 

                                                
16 Velddagboek van de onderzoeker, 3 april 2009. 
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beperkten (Smith, 2006: 51). Volgens Smith kan zelfs de imagination zelf voor een toenemende 

migratie zorgen: 

 
,,It is not just that migration is the phenomenon that unchains this promethean energy, but 
that the force of the imagination itself then becomes, in a rather circular fashion, ‘the 
wellspring of the increased rates of migration” (Smith, 2006: 51).  
 

Migratie en verbeelding lijken elkaar dus van beide kanten te kunnen beïnvloeden. Enerzijds 

zorgt migratie voor verbeelding, terwijl daarnaast ook verbeelding voor migratie kan zorgen. 

Volgens Ricoeur kan imagination op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Ten eerste 

kan het aspecten oproepen die niet aanwezig zijn, maar elders kunnen bestaan, zoals de 

verbeelding die de Turkse onderzoeksgroep vóór migratie over Nederland (of Europa) had. Zo 

was Iznullah, een man van 73 en een vroege arbeidsmigrant uit 1965, ervan overtuigd dat er in 

Nederland genoeg werk voor iedereen was, mensen er allemaal rijk waren, iedereen mooie huizen 

had en lief tegen elkaar zou zijn17. Ten tweede kan verbeelding dingen in het hoofd creëren die 

niet echt bestaan maar wel echt lijken. In de onderzoeksgroep had Esra, een dochter van een 

arbeidsmigrant, gehoord van haar vader dat je in Nederland van de straat kon eten, zo schoon 

was het. Esra had echt de fantasie in haar hoofd dat iedereen in Nederland (met elkaar) van de 

straat at18. Ten derde kan verbeelding aspecten representeren om bestaande zaken te vervangen: 

religie is hiervan een duidelijk voorbeeld. Als laatste kan het aspecten verklaren die aanwezig zijn 

noch bestaan, maar die het geloof aanwakkeren. Dit noemt Ricoeur het domein van de illusie. 

Mythes en legenden vallen hieronder (1994: 126-8).  

Opgemerkt kan worden dat Ricoeur veel oog heeft voor de verbeelding als een ‘niet-

werkelijkheid’. Zeker in de hedendaagse wereld wordt imagination als een reële mogelijkheid 

beschouwd om het eigen leven te veranderen. Adams zegt hierover dat imagination een 

betekenisvolle manier kan zijn om invulling te geven aan het sociale of culturele leven. Het kan 

mensen voorzien van een raamwerk om de realiteit van alledag te interpreteren (2004: 278). In 

deze thesis zijn derhalve vooral de eerste en tweede interpretatie van Ricoeur bruikbaar; hier 

houdt hij namelijk wel rekening met een invulling van de realiteit. Religie, mythes en legendes zijn 

voor deze thesis minder van belang, tenzij er door informanten waarde aan wordt gehecht. Veel 

van de informanten in deze studie vinden hun religie persoonlijk belangrijk, maar noemen dit niet 

wanneer het gaat om hun verbeelding. Diverse betrokkenen vertellen over de mythe die kan 

ontstaan over ‘teruggaan naar Turkije’. Dit aspect zal in hoofdstuk vier centraal staan. 

                                                
17 Informeel gesprek, Iznullah en Yilmaz, 23 maart 2009. 
18 Informeel gesprek, Esra, 12 mei 2009. 
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Er zijn twee niveaus waarop imagination van belang kan zijn: het individuele en het collectieve 

niveau. In deze thesis is vooral de individuele verbeelding van mensen van belang, omdat het hier 

gaat om de verbeelding die individuen (migranten) zelf hebben en om de beelden die ze 

doorgeven aan andere individuen (achterblijvers en volgende generaties). Echter, er dient ook 

rekening gehouden te worden met de collectieve verbeelding. Het is vaak deze verbeelding die 

aan kan sporen tot actie. Als eenzelfde verbeelding door een grote groep mensen wordt gedeeld, 

kan deze aanzetten tot een alledaagse werkelijkheid (Taylor, 2002: 106). Het is vooral deze 

imagination die ideeën van saamhorigheid creëert. Juist op dit vlak wordt vaak over actie gesproken 

en niet alleen over het ontsnappen aan die werkelijkheid; het meest bekende voorbeeld is het 

ontstaan van een imagined community (Zie ook Anderson, 1983; Appadurai, 1996)19. Daarnaast 

wordt in de collectieve verbeelding ook over het verbeelde leven op individueel niveau 

onderhandeld, en kan individuele verbeelding beïnvloed worden door groepsverbeelding. Het is 

daarom van belang bewust te zijn van de verschillende niveaus waarop imagination een rol kan 

spelen (Appadurai, 1996: 62). Tot slot kunnen collectieve verbeeldingen inspireren tot 

massamigratie. Een voorbeeld daarvan is de arbeidsmigratie die vanaf de jaren zestig van de 

vorige eeuw op gang kwam. Doordat steeds meer mensen zich ‘het Westen gingen verbeelden’, 

wilden steeds meer mensen er hun ‘droom’ verwezenlijken (Adams, 2004: 293). 

 

2.1.1 Imagination als een droom 

Zoals in de inleiding geschreven, zijn er wilde verhalen en fantasieën over het Westen. De manier 

waarop mensen dromen over het ontsnappen aan de oude situatie en de manier waarop mensen 

omgaan met deze dromen staan in deze subparagraaf centraal. Veel Turken die nu in Nederland 

wonen hebben ooit gedroomd te leven in het Westen, waar ze veel geld konden verdienen. Er 

werden veel voorstellingen over het Westen gemaakt. Deze dromen over het land van nieuwe 

kansen, samen met de moeilijke economische positie waarin de meeste informanten zich in 

Turkije bevonden, zorgden ervoor dat een soort mythisch beloofde land kon worden 

uitgevonden en geconstrueerd (Boura, 2006: 4). Dat land was Nederland. Vraag is of en in 

hoeverre deze dromen die mensen ongetwijfeld hadden, ooit zijn uitgekomen? Barsky stelt in zijn 

artikel Arguing the American dream à la Canada dat de verbeelding die men over het Westen kan 

hebben geen utopische fantasie hoeft te zijn. De verbeelding kan staan voor een nieuw begin en 

een droom die verwezenlijkt kan worden: 

                                                
19 Het verschil tussen een ‘echte’ en een zich ingebeelde gemeenschap wordt door Anderson als volgt omschreven: 
“An imagined community is different from an actual community because it is not (and cannot be) based on everyday 
face-to-face interaction between its members. Instead, members hold in their minds a mental image of their affinity.” 
Het gaat er om dat mensen zich verbonden met elkaar voelen, zonder dat er sprake hoeft te zijn van echte, lijfelijke 
contacten (Anderson: 1983). 
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,,Imagination of the West is not necessarily a realization of some Utopic fantasy; (…) It can 
be a ‘new beginning’ far away from the familiar , or else they (migrants SM) feel particularly 
well equipped to fulfil or live up to such a dream.” (1995: 130). 
 

Volgens Barsky wordt het Westen dus niet alleen maar verbeeld als een Utopie, een niet te 

verwezenlijken ideaal of droombeeld, maar als een haalbaar alternatief voor de toentertijd 

bestaande leefomstandigheden van toekomstige migranten. Potentiële migranten zien de droom 

naar het Westen te gaan binnen handbereik liggen en geloven in deze droom. Imagination kan 

invloed hebben op de plek waar individuen willen zijn, het kan een wens, of zelfs een drang 

creëren om op een bepaalde plek te zijn (Adams, 2004: 282). Tidwell voegt daaraan toe dat deze 

imagination voorafgaande aan migratie de eerste manier is om de grens in gedachten over te gaan:  

 
,,The imagination is the primary “Boundary crossing” faculty we possess, then the figural 
play within the field of dreams that we define as fiction but recognize as cultural possibility 
encompasses all that we might do, all that we can become.” (1999: 628) 

 

Van belang is dat deze droom waar Tidwell het over heeft als reëel wordt ervaren, maar dat het 

nog geen realiteit is geworden. De droom weg te gaan wordt op deze manier ontwikkeld tot een 

‘rationeel beredeneerde strategie’. (zie ook Barsky, 1995: 130). 
 

2.2 Beelden over Nederland van vóór en tijdens de migratie 

Turkse Migranten, die vanaf het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw naar Nederland 

kwamen, hadden op verschillende manieren te horen gekregen over Nederland (en Europa). De 

beelden die zij hadden geconstrueerd waren dus ook op verschillende manieren verkregen. Ten 

eerste was Duitsland al eerder begonnen met het werven van werknemers in Turkije, rond 1960 

(Coles, 2001: 386). Veel Turken kenden wel iemand die naar Duitsland was gemigreerd en 

hadden op die manier over Europa gehoord. Daarnaast waren er Turken die al heel snel naar 

Nederland waren gegaan en achtergebleven familie en vrienden vertelden over de migratie naar 

Nederland. Tenslotte bestonden er werving- en selectiebureaus uit Nederland. Ook zij hielpen 

mee een beeld te vormen over Nederland, nog voordat de migratie op gang was gekomen (Ali, 

Emre, Ferhan, Iznullah en Mehmed)20. 

 
,,Ik ontmoet deze mannen tijdens een bijeenkomst van Raster. Hier komen deze mensen 

samen om dagelijkse problemen op te lossen. Het is voor de meeste ouderen moeilijk om 

dagelijkse dingen, zoals het invullen van formulieren, zelfstandig te doen. De meesten 

spreken namelijk geen Nederlands en kunnen niet lezen of schrijven. Raster helpt ze 

                                                
20 Groepsgesprek, Ali, Emre, Ferhan, Iznullah en Mehmed, 19 maart 2009. 
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hiermee op bijeenkomsten. Op 19 maart zijn alle vrouwen naar een dekbeddenparty. Ik zit 

alleen met de mannen aan tafel, de sfeer is ontspannen: er wordt gepraat, gelachen en 

onderbroken. Alle mannen willen graag hun verhaal vertellen. De bijeenkomsten duren 

normaal een uur. Ditmaal langer; pas na twee en half uur sta ik weer buiten. De mannen 

vertellen met veel plezier verhalen over vroeger. Twee weken eerder was ik met dezelfde 

mannen en hun vrouwen samen en hadden we een heel ander gesprek. Toen werd er veel 

meer gepraat over de problemen die bestonden rond de migratie, terwijl nu alleen maar 

leuke en spannende verhalen over de begintijd van de migratie worden verteld. Iedereen 

herinnert zich steeds weer andere verhalen en de mannen interrumperen elkaar constant21.” 

 

De beelden die men nu heeft over Nederland worden ook op verschillende manieren verkregen. 

Allereerst is er de eigen ervaring. Daarnaast worden ook nu nog verhalen verteld over 

Nederland22. Tot slot wordt de beeldvorming23 over Nederland, volgens sommigen, beïnvloed 

door discriminatie en identificatie als moslim24. 

De beelden die de Turkse onderzoeksgroep over Nederland had en heeft zijn dus op 

verschillende manieren verkregen. Tijdens dit onderzoek tekende zich langzamerhand 

verschillende verhalen af. Deze verhalen waren steeds (deels) te herleiden op een aantal 

persoonlijke kenmerken. In de komende subparagrafen worden deze verschillen voorzichtig 

geduid. Ermee rekening houdend dat het categoriseren van mensen ‘gevaren’ met zich kan 

meebrengen, meen ik dat het belangrijk is deze verschillen te benoemen. Met name, omdat deze 

van belang kunnen zijn voor het verdere verloop van de migratie van de onderzoeksgroep. De 

onderverdeling is deels door de onderzoeksgroep zelf gemaakt en deels door de onderzoeker. 

Generatieverschillen werden meestal door informanten zelf aangegeven; terwijl het onderscheid 

tussen mannen en vrouwen meestal niet door henzelf werd benoemd. 

 

2.2.1 Beelden bij verschillende generaties 

Er bestaan wezenlijke verschillen tussen de verschillende generaties Turkse-Nederlanders. De 

eerste generatie migranten is in het algemeen veel positiever over Nederland dan de tweede 

generatie. Waarschijnlijk komt dit door de positie die de eerste dan wel de tweede generatie 

innamen en -nemen in de Nederlandse samenleving. Een van de informanten (Ali) vertelde een 

                                                
21 Velddagboek van de onderzoeker, 19 maart 2009. 
22 Groepsgesprek, Ali, Emre, Ferhan, Iznullah en Mehmed, 19 maart 2009. 
23 Beeldvorming is het concrete resultaat van een proces (waarin mensen geneigd zijn zichzelf en mensen die tot de 
eigen groep behoren positiever te beoordelen), dat voornamelijk bestaat uit stereotypen en vooroordelen jegens 
zichzelf enerzijds en jegens anderen in de omgeving anderzijds (Pinto, 2004: 41). 
24 Interview, Aydın en Berkan, 13 mei 2009. 
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deel van zijn levensgeschiedenis. Dit geeft aan in welke omstandigheden de mannen verkeerden 

tijdens de eerste periode van hun migratie: 

 

,,Ik heb tot mijn dertigste in Turkije gewoond. Ik was daar wel gelukkig, maar ik kon geen 

werk vinden. Toen kwamen er mannen van het arbeidsbureau uit Nederland en zij zeiden 

dat er in Nederland heel veel werk was. Zij hebben mij helemaal onderzocht. Ik moest alles 

aan hen laten zien: mijn lichaam en of ik kon schrijven. Ik had een zin geleerd van mijn 

oudere broer die naar school was geweest. Die zin heb ik opgeschreven en toen was het 

goed. Toen ik in Nederland aankwam stond ik alleen op het vliegveld. Ik wist niets. Ik ben 

opgehaald door een Nederlandse man. Hij werkte ook in Deventer, zo bleek later. Ik 

mocht bij hem blijven eten. Hij had drie lieve dochters en een mooie vrouw. Daarna bracht 

hij mij naar het pension. Ik heb nog vaak bij mijn collega gegeten. Ik vond Nederlandse 

mensen lief en behulpzaam. Ze waren ook heel gastvrij. Ik moest altijd mee om ergens 

koffie te gaan drinken. Als ik iets niet begreep, dan tekenden zij het voor mij of dan 

probeerden we elkaar met gebaren te begrijpen. Ik was een keer met vrienden op de 

motorfiets gaan rondrijden en toen waren wij verdwaald. We belden aan bij een boerderij 

en mochten mee-eten, daarna heeft de boer ons naar de snelweg geloodst, hij reed voor ons 

uit, zo hebben we de weg terug naar het pension gevonden25.” 

 

De eerste generatie migranten heeft hier heel hard gewerkt, vaak zes dagen per week van zes uur 

’s ochtends tot negen uur ’s avonds. Zo konden ze veel geld verdienen en vaak naar Turkije op 

vakantie. Daarnaast waren zij hier alleen, zonder familie. Om de tijd die de mannen over hadden 

te doden deden ze veel leuke dingen en gingen vaak samen met Nederlanders en elkaar eten of 

koffie drinken26. Mehmed vertelt een keer dat hij het altijd heel leuk was zonder vrouwen in 

Nederland te zijn27. De eerste tijd in Nederland was als een groot avontuur, voegt Mustapha daar 

in zijn gesprek aan toe28. Het beeld van Nederland van de eerste generatie stamt uit die tijd. Zij 

hechten hier nog steeds veel waarde aan. Echter, verschillende generaties denken anders, zoals uit 

volgend citaat blijkt:  

 

,,Wanneer ik een keer met Iznullah en zijn zoon Yilmaz praat, zegt zijn zoon op een 

bepaald moment, nadat hij al vier keer onbegrijpelijk en licht geïrriteerd heeft gezucht en 

met zijn hoofd heeft geschud als antwoord op een uitspraak van zijn vader: ,,Papa, jij leeft 

in het verleden; dingen zijn veranderd hier in Nederland. Ze willen ons niet meer, wij zijn 

                                                
25 Interview, Ali, 1 april 2009. 
26 Groepsgesprek met vijf mannen, Ali, Emre, Ferhan, Iznullah en Mehmed, 19 maart 2009. 
27 Groepsgesprek, Mehmed, 19 maart 2009. 
28 Informeel gesprek, Mustapha, 4 maart 2009. 
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niet meer nodig, ze zijn ons liever kwijt.” Iznullah vertelde over het begin van zijn 

migratie en was heel positief over Nederland29.”  

 

De jongere, tweede generatie heeft veelal een negatiever, of in ieder geval een minder positief, 

beeld over Nederland. Veel mensen zijn van mening dat hun ouders in het verleden leven, niet 

goed doorhebben wat er nu gebeurt en niet begrijpen dat er veel is veranderd in Nederland30. 

Toch is het zogenaamde leven in het verleden niet de enig mogelijke verklaring voor de 

verschillende belevingen. Boenisch (2002) is van mening dat de beelden die migranten over hun 

land van aankomst hebben afhankelijk is van de positie in het migratieproces waarin migranten 

zich bevinden. Anders gezegd: volgens haar is het belangrijk of de migratieperiode als voltooid 

wordt beschouwd, of niet (202, 68). Hieruit blijkt, volgens haar, dat wanneer mensen hun 

migratie als voltooid beschouwen zij positiever staan tegenover het vestigingsland, zij kunnen 

beter zien dat er ook voordelen kleven aan de migratie naar Nederland. Wanneer mensen nog 

middenin een migratieproces zitten, is men vaak juist negatief en niet te spreken over het 

vestigingsland.  

 

2.2.2 Beelden bij verschillende sekses 

Een tweede verschil tekent zich af tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn meestal als eerste 

gekomen. Vrouwen en kinderen volgden gemiddeld vijf tot vijftien jaar later. De mannen die in 

dit onderzoek aan het woord zijn geweest, zijn allemaal met zeer duidelijke beelden en 

verwachtingen naar Nederland gekomen. Ze wilden hier tijdelijk werken, veel geld verdienen, om 

dan terug naar Turkije te kunnen en daar een beter leven te kunnen hebben met hun vrouw en 

kinderen (Ahmet, Ali, Emre, Ferhan, Iznullah, Mehmed en Mustapha)31. Vrouwen die in het 

begin achterbleven in Turkije en onder het bewind van hun schoonmoeder moesten leven, 

gingen op een heel andere manier naar Nederland. Zij hadden vaak geen mooie ideeën of dromen 

over Nederland. Zij wilden alleen hun gezinnen weer bij elkaar brengen; zij hoopten dat ze op die 

manier weer een normaal gezinsleven zouden krijgen. Zo zegt Bilge, een oudere, dikke vrouw van 

73, over de periode kort voor haar migratie, nadat ik haar een vraag over die tijd heb gesteld: 

 
,,Ik was aan het werk in een veld en hoorde een vliegtuig overkomen. Ik werd helemaal 

warm van binnen. Ik wilde ook in dat vliegtuig zitten en toen ik er eindelijk in zat, heb ik de 

                                                
29 Interview, Opmerking van Yılmaz in het Turks tegen zijn vader, 23 maart 2009; Yılmaz wist al dat ik Turks sprak.   
30 Interview en Informele gesprekken, Aydın en Berkan (13 mei 2009), Cıhan (12 maart 2009), Yılmaz (23 maart 
2009).   
31 Informele gesprekken en interview, Ahmet en Mustapha (4 maart 2009), Ferhan (18 maart 2009), Ali, Emre, 
Iznullah, Mehmed (19 maart 2009). 
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hele reis met een glimlach op mijn gezicht gezeten.” Ze lacht weer als ze erover praat en 

zegt: ,,Ik word nog steeds blij van die reis. Ook al heb ik veel familie en vrienden 

achtergelaten in Turkije, ik ging mijn man weer vaak zien. Het gezin was weer bij elkaar. Ik 

had een heel lieve schoonmoeder, die altijd goed voor me heeft gezorgd, maar ik was zo 

blij dat ik weer met mijn man samen was32.” 

 

Derya, 67 jaar oud en moeder van een groot gezin heeft mij uitgenodigd bij haar thuis. Zij 

herinnert zich nog de precieze datum van haar migratie: 

 
,,Ik zit bij Derya op de bank. Zij is naar boven vertrokken om fotoalbums te halen. Zij wil 

mij haar hele familie in Turkije laten zien.  In de huiskamer, die er netjes uitziet, staan veel 

fotolijstjes van haar kinderen, ze heeft er zeven. Niet van haar ouders of schoonouders. 

Het wordt mij al snel duidelijk dat zij geen goede band heeft met haar schoonmoeder. Het 

was vooral haar man die haar naar Europa trok. Zij wilde ook heel graag weg van haar 

schoonmoeder. Haar schoonmoeder was streng voor haar. Toen ze naar Nederland vertrok 

kon ze weer een beetje haar eigen beslissingen nemen33.” 

  

De belangrijkste drijfveer achter de migratie van de eerste generatie gemigreerde vrouwen was het 

bijeenbrengen van het gezin en het terugkrijgen van een klein beetje van haar autonomie. Want 

de migratie van mannen had ook op vrouwen een grote impact gehad. Het betekende vaak dat zij 

niet alleen hun man moesten missen, maar ook dat zij alleen achterbleef in het ouderlijk huis van 

haar man. De schoonmoeders hadden veel macht over het leven van de schoondochters, de 

relatie tussen de beide vrouwen was vaak niet al te goed (Coles, 2001: 395-6).  

 

2.3 Transnationalisme en communicatie 

Migranten onderhouden, volgens Karen Olwig, transnationale contacten om de risico’s van 

discriminatoire structuren van ras, etniciteit en nationalisme in de ontvangende samenlevingen te 

ontlopen. Deze structuren kunnen hen namelijk in een marginale positie drukken (2003: 792). 

Olwig stelt daarmee dat de transnationale communicatie als een reactie is op een patroon in de 

ontvangende samenleving. Analyse van mijn bevindingen leert dat deze bevinding niet sluitend is 

voor de Turkse onderzoeksgroep. Mijns inziens houdt Olwig te weinig rekening met de eigen 

actiebereidheid van migranten.  

Er is bij Turkse-Nederlanders een ander proces gaande dat als volgt kan worden samengevat. De 

arbeidsmigranten, die voor deze thesis zijn gesproken en die in de jaren zestig van de vorige eeuw 
                                                
32 Informeel groepsgesprek en dagboek van de onderzoeker, Bilge, 17 maart 2009. 
33 Velddagboek onderzoeker, 5 maart 2009. 
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naar Nederland kwamen, hebben het zelf nooit over ‘migratie’, maar spreken over ‘hierheen 

komen’. Volgens Boenisch zegt dit iets over hoe migranten zelf hun ‘migratie’ zagen (als iets 

tijdelijks) en over het belang dat zij dus hebben gehecht aan de achtergebleven gezinsleden (2002: 

69). Deze migranten vormden samen met hun gezin en familie in Turkije een netwerk; in dit 

netwerk, dat voor dit onderzoek wordt beperkt tot Turkije en Nederland, werden veel contacten 

onderhouden (Vecchio, 2006: 120). Tot op de dag van vandaag onderhouden de meeste Turkse-

Nederlanders uit mijn onderzoek nog steeds contact met mensen in Turkije. In onze 

veranderende samenleving is transnationaliteit, vooral voor migranten, steeds belangrijker 

geworden (Boehm, 2008: 787). Deze transnationale contacten worden vooral door de 

betrokkenen zelf onderhouden. Olwig heeft, mijns inziens, gelijk als zij zegt dat het de 

immigranten waren die ze belangrijk vonden (2003: 788). Behalve voor migranten, waren deze 

contacten echter ook van belang voor Nederland en Turkije. Nederland hoopte zo een garantie te 

krijgen op terugkeer naar Turkije. Voor Turkije waren de financiële bijdragen meer dan welkom 

(Dirlik, 2002: 145). 

Volgens Kivisto (2001) is er naast het netwerk, dat mensen onderhouden, nog iets anders 

opmerkelijk. Hij meent dat er eigenlijk kan worden gesproken van een vorm van integratie, 

wanneer mensen moeite moeten doen om contacten te onderhouden met het thuisland. Als die 

moeite niet gedaan zou worden, zou het contact namelijk verloren gaan. Het is geen 

vanzelfsprekendheid dat de contacten worden behouden, aldus Kivisto. Het onderhouden van 

transnationale contacten is, volgens hem, een soort stadium waar migranten doorheen moeten op 

weg naar integratie of zelfs assimilatie (2001: 571-3). Doordat de mannen die in eerste instantie 

emigreerden naar Nederland meestal gezinnen achterlieten in Turkije, is er vanaf het begin in 

Nederland sprake geweest van een groep immigranten die contact bleef onderhouden met familie 

en vrienden in hun land van herkomst.  

Hierdoor is er ook altijd sprake geweest van een transnationale gemeenschap, een gemeenschap 

die zich beweegt tussen minimaal twee verschillende naties, in mijn onderzoek vaak Nederland en 

Turkije (Kearney, 1995: 559). Tussen deze gemeenschappen is ook altijd communicatie blijven 

bestaan Er worden familiaire, economische en sociale banden gevormd tussen Turkije en 

Nederland (Vecchio, 2006: 129). Migranten zorgen zelf voor interactie met personen in beide 

landen en zouden daarin een balans moeten vinden (Christou, 2006:1040; Østergaard, 2000: 31) 

Zoals ook al in de inleiding is gezegd, zijn er nu talloze manieren om met elkaar te 

communiceren. Deze zijn vooral te danken aan technische ontwikkelingen van de afgelopen jaren 

(denk aan: internet, e-mail, (mobiele) telefonie, tv). In het begin van de arbeidsmigratie waren de 

mogelijkheden om met het thuisfront te communiceren echter beperkt.  
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2.3.1 Transnationale communicatie met gezinsleden in Turkije 

De meeste mannen die in Deventer werkten, konden niet lezen of schrijven en hadden dus geen 

mogelijkheid om hun kinderen en vrouwen brieven te schrijven. Er waren vaak enkele mannen in 

de Turks-Nederlandse gemeenschap die wel konden schrijven. Zij vroegen geld voor het 

schrijven van een brief. Deze prijzen werden op den duur zo hoog dat het goedkoper werd een 

cassetterecorder te kopen en deze naar Turkije te sturen. Zo konden over en weer bandjes 

worden ingesproken, opgestuurd en afgeluisterd. 

 

,,Wanneer ik bij Ahmet en zijn vrouw in Rivierenwijk ben en ik benieuwd ben naar de 

bandjes, loopt Ahmet de kamer uit. Even later komt hij terug met een oude, grote recorder. 

Ahmet had, toen hij de eerste keer terugging naar Turkije om vakantie te vieren, twee 

cassetterecorders gekocht; een voor hem en een voor zijn gezin in Turkije. Hij vertelt dat 

hij zo goedkoop en lang met zijn vrouw kon praten. ‘Bellen was toen nog heel duur en er 

was geen internet’, zegt hij. Hij had een aantal bandjes gekocht. Die bandjes zaten bij de 

recorder in de doos. Als hij een bandje aanzet, kan ik bijna niet verstaan wat er gezegd 

wordt. De bandjes zijn door het vele gebruik erg versleten. Emina, de vrouw van Ahmet, 

zit tijdens dit gesprek naast hem en vertelt dat ze elke twee weken een bandje kreeg met 

zijn stem: ‘Daarop vertelde hij wat hij had meegemaakt en zei hij lieve dingen tegen mij.’ Ze 

schiet in de lach wanneer ze dit vertelt en wordt een beetje rood34.” 

  

Alle vrouwen, die ik gesproken heb en alleen in Turkije hebben gewoond, terwijl hun mannen in 

Nederland werkten, hechtten veel waarde aan deze ‘bandjescommunicatie’. Er werd naar 

uitgekeken om hun man te horen spreken via deze bandjes en zelf een bandje als antwoord in te 

spreken. Het was een manier om even te ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen35. Fidan 

zegt daarover dat zij altijd precies aanvoelde, wanneer de bandjes kwamen36: ,,Ik wist het niet 

precies, maar ik voelde het. Als er dan een bandje kwam, dan gloeide ik altijd helemaal, dan werd 

ik weer heel erg verliefd. Ik was dan altijd blij.” 

Voor kinderen was het meestal een ander verhaal. Zij groeiden op zonder vader en zagen hem 

alleen in sommige zomervakanties. De bandjes zeiden hen niet zoveel. Zij kenden hun vaders 

eigenlijk niet en gaven in gesprekken vaak aan hun vader pas echt ontmoet te hebben toen ze ook 

                                                
34 Informeel gesprek, Ahmet en Emina; velddagboek van de onderzoeker, 30 maart 2009. 
35 Informeel gesprek, Aysel (en Ferhan) 18 maart 2009.  
36 Interview, Fidan, 20 maart 2009. 



Tot de verbeelding spreken 
 

 
27 

 

in Nederland gingen wonen37. Pembe, een 39 jarige vrouw, dochter van een arbeidsmigrant, zegt 

in dit verband:  
 

,,Ik kende mijn vader helemaal niet. Hij stuurde wel bandjes en ik vond het wel leuk als hij 

kwam, omdat hij dan veel cadeaus meebracht, maar ik heb eigenlijk nooit met hem gepraat. 

Toen ik elf was en naar Nederland kwam, wilde hij weer iets te zeggen hebben over mij, 

maar ik heb nooit naar hem geluisterd38.”  

 
Reflecterend 

Veel mensen in Turkije droomden over een alternatieve leefwereld, omdat de vooruitzichten in 

eigen land niet goed waren. Veel jonge mensen waren werkeloos. Veel bedrijven verplaatsten zich 

naar grote steden. En veel ouders konden de kosten niet meer opbrengen. 

De Turkse onderzoeksgroep droomde over Nederland als een alternatieve wereld om een leven 

op te bouwen. Dit land werd gezien als een rationeel andere mogelijkheid. Het werd een 

mogelijkheid op een ander, in de veronderstelling beter, leven. Toen mensen daadwerkelijk 

gingen migreren werd de verbeelding steeds belangrijker.  

De beelden die bestonden bij Turkse mensen over Nederland, kwamen tot stand door Turkse 

migranten naar Nederland en Duitsland (vroege massamigratie) en werving- en selectiebureaus uit 

Nederland. De massamedia speelde nauwelijks een rol bij de beeldvorming over Nederland. 

Enerzijds was de media in de jaren zestig nog niet zo alomtegenwoordig als vandaag de dag; 

anderzijds kwam de migratie vooral voor in landelijke gebieden, deze gebieden hadden minder 

toegang tot de media. 

Na de migratie blijft de imagination als een droom nog lang een rol spelen. Verbeelding als droom 

wordt teruggegeven aan de Turkse achterblijvers, door middel van transnationale communicatie. 

Doordat migranten hun migratie als tijdelijk zagen is deze communicatie lang belangrijk gebleven.  

                                                
37 Informeel gesprek, Özgür, 2 april 2009. 
38 Interview, Pembe, 18 mei 2009. 



Stephanie E.M.E. Maas 

 
28 

 

 

3 Verbeelden en vertellen 

 
Er zijn meerdere contexten denkbaar waarin imagination kan ontstaan. Een eerste is in het vorige 

hoofdstuk genoemd en gaat over de verbeelding die ervoor kan zorgen dat mensen besluiten te 

migreren: de ‘imagination als een droom’. Deze imagination is voornamelijk voor de eerste generatie 

van belang geweest. Er kan dan transnationale communicatie ontstaan tussen Nederlandse 

Turken en hun sociale omgeving in Turkije waarin die droombeelden worden doorgegeven. Een 

andere context ontstaat wanneer migranten al langere tijd in Nederland wonen en hun 

verbeeldingen, die deel uit zijn gaan maken van de sociale werkelijkheid, door gaan geven aan 

achterblijvers in Turkije of aan volgende generaties. Dit speelt met name bij eerste en tweede 

generatie migranten. Hier ontstaat een andere dimensie, vooral omdat die kinderen Nederland als 

sociale werkelijkheid beleven. Vraag wordt dan of kinderen (tweede en derde generatie 

migranten) Turkije en Nederland op een andere manier dan hun ouders verbeelden? 

  

3.1 Imagination als een sociale werkelijkheid 

Als migranten eenmaal gemigreerd zijn en leven in een wereld die zij zich voorheen verbeeld 

hebben, kan de imagination deel uit gaan maken van het dagelijkse leven van doorsnee mensen. 

Iedereen maakt er op de een of andere manier gebruik van en wendt zijn of haar verbeelding aan 

in het dagelijkse leven (Appadurai, 1996: 5). Zo wordt de wereld (het Westen, Nederland) waar zij 

over hebben gedroomd langzamerhand een wereld van ervaringen en van een nieuwe realiteit 

(Tidwell, 1999: 623). Migranten gaan door een proces heen waarin droom mede door eigen 

ervaringen een (andere) realiteit wordt. Deze ervaringen kunnen bestaan uit waarheden, maar zijn 

meestal niet geheel vrij van verbeeldingen. Ze kunnen worden aangevuld door beelden van 

televisie, of kranten en door andere immigranten (Adams, 2004: 294).  

Door massamigratie en massamedia komt de imagination langzaamaan centraal te staan in alle 

vormen van activiteit. Het wordt, volgens Smith, zelf een sociale feitelijkheid (social fact) en een 

kerncomponent in de nieuwe mondiale wereld (Smith, 2006: 51). Doordat men steeds beter weet 

wat er op andere plekken gebeurt, of wat er op bepaalde plekken kan gebeuren, zijn mensen 

steeds beter in staat de verbeelding in het reële leven in te zetten. Leman, een dertig jarige vrouw, 

die na een huwelijk met een Turks-Nederlandse man naar Nederland is gekomen en er nu twaalf 

jaar woont, zegt daarover: 
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,,Toen ik voor het eerst naar Nederland kwam, dacht ik dat iedereen hier rijk zou zijn, dat 

alles luxe zou zijn. Eigenlijk wist ik wel dat het niet zo was. Ik had op de televisie gezien dat 

het hier heel gewoon was, net als in Turkije. Nederland was wel iets luxer, maar niet veel en 

ik moest hier ook heel hard werken voor mijn geld. Tegen mijn moeder heb ik altijd verteld 

dat ik het hier heel goed heb, beter dan in Turkije. Eigenlijk is dat niet zo, maar ik kon het 

niet aanzien om haar verdriet te doen39.” 

 
Zo werkt Leman mee aan het construeren van Nederland als een ‘droomland’. Migranten hebben 

zich het Westen verbeeld als een ideale plek om hun eigen dromen en verwachtingen uit te 

kunnen laten komen. Vraag is of zij, wanneer zij gemigreerd zijn om in die droom te blijven 

geloven, die droom blijven verkondigen aan achterblijvers? Wrobel schrijft hierover in zijn boek 

over The American Dream: 

 
,,Many Boosters were themselves recent pioneers, and they enthusiastically and 
imaginatively portrayed their western places as promised lands because they desperately 
wanted their own dreams to be realized.” (Wrobel, 2002: 4). 

 

Met ‘boosters’ wil Wrobel mensen aanduiden die Amerika promoten bij anderen. ‘Pioneers’ zijn de 

mensen die hun geluk kwamen zoeken in het Amerika van de 19de  en begin 20ste eeuw. Net zoals 

Leman, die de verbeelding die zij eens had als droom, levend houdt tegenover haar familie, meent 

ook Wrobel dat mensen het Westen soms blijven verbeelden als een droom, alleen maar om de 

droom in hun beleving gerealiseerd te zien. Wanneer mensen een droom blijven verkondigen en 

erin blijven geloven gaat deze vanzelf deel uitmaken van de sociale werkelijkheid. 

Ook Byrne is van mening dat mensen de plek van migratie rooskleuriger voorstellen dan dat hij 

is, omdat zij hun eigen dromen willen laten uitkomen. Hij heeft het over een gevoel van nostalgie 

dat kan ontstaan wanneer de realiteit niet overeenkomt met de eigen imagination. De nostalgie kan 

verwijzen naar het verleden, toen hetgeen wat is gedroomd nog wel als sociale werkelijkheid gold. 

Of de eigen verbeelding kan als realiteit gaan gelden (2007: 514-5).  

Wanneer nostalgie wordt gebruikt om naar het verleden te wijzen, kan ook een beroep worden 

gedaan op herinneringen uit dat verleden. Urmson meent een dichotomie te moeten aanbrengen 

tussen verbeelding en herinnering. Hij meent, in navolging van Hume, dat datgene dat relevant is 

de herinnering wordt genoemd, terwijl datgene dat irrelevant is, de verbeelding is (Urmson, 1967: 

88-9). In mijn onderzoek kom ik tot een andere bevinding: mijn informanten geven in groten 

getale aan dat zij hun verbeelding wel degelijk van belang achten. Zij zijn van mening dat deze 

belangrijk is in hun leven en een toegevoegde waarde heeft. Deze bevinding is in tegenspraak met 

                                                
39 Interview, Leman, 20 april 2009. 
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wat Urmson verdedigt. Anders dan hij (die als onderzoeker een oordeel uitspreekt over hen), sluit ik 

mij hier als onderzoekster aan bij wat mijn informanten zelf in onze gesprekken als belangrijk of als 

‘waarheid’ ervaren. Als zij aangeven dat iets voor hen ‘waar is’, meen ik dat ik daarvan behoor uit te 

gaan. Daarbij volg ik Thomas en Loftus die juist uitgaan van mensen zelf. Zij geven aan dat 

mensen de verbeelding, die zij hebben, voor waar aan gaan zien. Wanneer beelden vaker worden 

verbeeld en men ermee bekend en vertrouwd raakt, gaat men zelf ook in die beelden geloven en 

wordt het dus een sociale werkelijkheid. (Thomas, 2002: 429). Zo kan de verbeelding in de vorm 

van een herinnering of een verhaal verder verteld worden en deel uit gaan maken van de sociale 

werkelijkheid. In de volgende paragraaf ga ik op zoek naar de manier waarop dit gebeurt. Daartoe 

zal ik eerst uiteenzetten hoe verhalen in Turkije worden verteld.  

 

3.2 Terug naar Turkije; verhalen verteld aan familie en vrienden in Turkije 

Mensen die migreren doen veel nieuwe indrukken en ervaringen op. Deze ervaringen worden op 

de een of andere manier ook doorgegeven aan familie in Turkije. Vaak gebeurt dit in de vorm van 

verhalen. 

Verhalen vertellen is, volgens Worth, onze primaire vorm van communiceren met andere 

mensen. Van jongs af aan leren mensen elkaar verhalen te vertellen. Verhalen ontstaan wanneer 

een gebeurtenis wordt beschreven, maar het gaat verder dan een beschrijving alleen en draagt 

vaak een interpretatie van de omschreven gebeurtenis met zich mee (Worth, 2008: 42-3). 

Verhalen zijn belangrijk in het dagelijkse leven voor personen, maar ook voor groepen mensen en 

naties, omdat ze een zekerheid voor het bestaan kunnen geven (Boenisch, 2002: 76). Verhalen 

kunnen een venster bieden naar het persoonlijke en emotionele leven van individuen. Ze kunnen 

herinneringen overbrengen en ordenen, verbeeldingen verwoorden en relaties typeren (Fiese, 

1999: 6). Mensen zijn natuurlijke verhalen vertellers. Verhalen worden gecreëerd vanuit de 

verbeelding van personen en ervaringen die mensen hebben opgedaan (Harris, 2007: 112-4). 

Volgens Decortis is het construeren van verhalen weliswaar heel natuurlijk, maar vergt het wel 

veel van de verbeelding van een verhalenverteller:  
 
,,Storytelling and constructing stories is a type of playing that involves mobilizing the 
storyteller’s imagination and finding original ways to convey narrative intentions” 
(Decortis, 2002: 416). 

 

Boenisch onderscheidt drie soorten verhalen die over het gehele migratieproces kunnen worden 

verteld: 1) Verhalen over weggaan en aankomen; 2) Verhalen over het eerste jaar, over culturele 

misvattingen, taalproblemen en heimwee; 3) Verhalen die het hele leven overzien en 

vergelijkingen maken tussen het land van herkomst en het land van aankomst (2002: 70). De 



Tot de verbeelding spreken 
 

 
31 

 

eerste zijn in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid aan de orde gekomen. Van de tweede en de 

derde zullen hieronder enkele voorbeelden volgen.  

,,De taalproblemen waren in het begin aanzienlijk. Mannen probeerden met handen en voeten 

elkaar te verstaan, vrouwen trokken zich, bij gebrek aan taalkennis, terug in hun eigen wereld en 

de Nederlandse staat weigerde vooralsnog hulp40.” Zo ook Banu, zij is een vrouw van 55. Ik heb 

haar ontmoet in de moskee in Deventer De moskee staat midden in een woonwijk vlakbij het 

station, deze moskee is er voornamelijk voor Turkse Nederlanders. Er is nog een moskee; daar 

komt een meer gemêleerd publiek. De moskee is net gerestaureerd. Het ziet er fris uit en het is er 

altijd druk. Banu komt bijna dagelijks naar de moskee, omdat zij daar in een vrouwenvereniging 

zit. In het algemeen spreken de vrouwen die vaak naar de moskee gaan goed Nederlands. Banu is 

de uitzondering die deze regel bevestigt. Zij is hier al dertig jaar, maar spreekt nog nauwelijks 

Nederlands. Ik heb haar ontmoet bij een vrouwenontbijt. Wekelijks ontbijten vrouwen met elkaar 

en ik heb een aantal keer met hen mee gegeten. De vrouwen zitten in een grote zaal, waar ook 

allerlei cursussen en lezingen worden gegeven. Er zijn grote ramen, de gordijnen voor die ramen 

worden gesloten als de vrouwen hier eten. Wanneer ik daar een keer ben gaat het over 

miscommunicaties en taalproblemen en vertelt Banu in het Turks een verhaal waarin deze 

misvattingen duidelijk worden41: 

 
,,Ik woonde net in Nederland toen mijn Nederlandse buurvrouw vertelde over haar zoon 

die in het ziekenhuis lag. Ik sprak geen woord Nederlands en verstond er niets van. Ik 

begreep dus ook niet dat de buurvrouw een hastane (ziekenhuis) bedoelde. Ik dacht dat ze 

vertelde over de penis van haar zoon (Sik betekent penis in het Turks, het woord zoon 

begreep ze wel in het Nederlands, SM). Ik liep snel naar binnen en vertelde tegen mijn man 

dat ik de buurvrouw nooit meer wilde zien, zij vertelde immers vieze verhalen over haar 

zoon. Mijn man snapte er niets van. Later toen mijn zoon thuis kwam, is hij bij de 

buurvrouw verhaal gaan halen; hij heeft mij vervolgens moeten uitleggen dat ik heel 

onaardig was geweest. De buurvrouw had verteld dat zij haar zoon ziek in het ziekenhuis 

had achtergelaten. Ik ben daarop boos weggelopen, terwijl mijn buurvrouw natuurlijk 

medeleven verwachtte42.” 

 
Ik vind Banu’s verhaal een grappige anekdote en moet glimlachen. Banu is ontstemd door mijn 

reactie, kijkt boos en spreekt mij streng toe: ,,Je mag daar niet om lachen, ik schaam mij daar nog 

steeds voor! Ik heb wel duizend keer ‘sorry’ gezegd. Gelukkig heeft de buurvrouw mij 

                                                
40 Informeel gesprek, Yüksel, 17 maart 2009. 
41 Velddagboek van de onderzoeker, 8 april 2009. 
42 Informeel gesprek, Banu, 8 april 2009. 
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vergeven43.” Aan de hand van dit verhaal en dit voorval kan eens te meer duidelijk worden hoe 

veelzijdig taal is en dat het belangrijk is hoe wij met ons gedrag op andermans woorden reageren. 

Verhalen over miscommunicatie worden door mijn informanten vaker in de vorm van een grap 

of anekdote verteld. Als onderzoeker  heb ik moeten leren daarmee in taal en gedrag voorzichtig 

om te gaan. Het ligt vaak na al die jaren nog gevoelig. Mensen voelen nog steeds dat zij in 

bepaalde situaties niet goed hebben gehandeld, er is door sommigen anders gereageerd dan werd 

verwacht van de omgeving. Deze gebeurtenissen, die men nog steeds als gênant ervaart, worden 

het makkelijkst verteld in de vorm van een grap; daar kan iemand zich immers achter verschuilen. 

Daarnaast vertellen mensen ze het liefst in groepsverband met gelijkgestemden. Ik heb deze 

verhalen vooral te horen gekregen als ik met meerdere mensen sprak; het is alsof zij onder deze 

omstandigheden het verhaal vooral tegen de andere aanwezigen vertellen en de aanwezigheid van 

de onderzoeker er op de koop bijnemen. Veel mensen hebben tot op de dag van vandaag nog 

moeite met deze communicatieproblemen uit het begin van hun migratieperiode (Boenisch, 2002: 

76).  

Over de heimwee wordt liever niet gepraat. Veel ouderen waren alleen maar blij naar Nederland 

te gaan: of om geld te verdienen (mannen) of om hun gezinnen weer compleet te maken 

(vrouwen). Jongere vrouwen die naar Nederland zijn gekomen nadat ze waren getrouwd, hebben 

veel meer moeite om over hun tijd in Turkije te vertellen: 
 

,,Leman heb ik ontmoet bij een vrouwenontbijt van Raster. Ik ben een aantal keer bij haar 

thuis geweest. Zij woont in een flat in de rivierenwijk. Zij is hier twaalf jaar en heeft twee 

zoons. Haar jongste heeft ADHD. Hij vraagt veel aandacht en zij krijgt weinig hulp van andere 

mensen. Als ik Leman naar Turkije vraag verschijnen er tranen in haar ogen. Ze mist Turkije 

en haar moeder erg. Zij had graag haar moeder bij zich gehad om haar te helpen bij de 

opvoeding. Ze praat niet graag over Turkije omdat het haar verdriet doet, dat ze er niet meer 

woont. Ze is blij dat ze hier woont, maar ze is helemaal alleen. Haar hele familie woont in 

Turkije, zij mist hen best vaak44.” 

 

Deze reactie krijg ik van meerdere vrouwen, die hierheen zijn gekomen om te trouwen. Ze 

hebben soms heimwee naar Turkije en voelen zich soms ook eenzaam zonder familie en zonder 

hulp bij de opvoeding. Dit wordt echter niet graag gezegd. Veel vrouwen, die ik heb gesproken, 

Vinden het moeilijk deze gevoelens uit te spreken. Er wordt liever niet over gepraat45. Als ik een 

                                                
43 Informeel gesprek, Banu, 8 april 2009. 
44 Informeel gesprek, Leman; velddagboek van de onderzoeker, 9 april 2009. 
45 Meerdere interviews en informele gesprekken, Ikram (7 april 2009), Leman (9 april 2009), Roos (22 april 2009), 
Sibel (16 april 2009). 
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keer vraag aan Burcu waarom mensen daar liever niet over spreken, antwoordt zij: ,,Misschien 

omdat het dan echt wordt. Als je het er niet over hebt, lijkt het ook minder echt46.”  

 

Het derde soort verhaal is een overzichtsverhaal van iemands leven. Dit wordt vaak verteld in de 

vorm van een levensgeschiedenis. In deze verhalen worden het land van herkomst en het land 

van aankomst met elkaar vergeleken en wordt vaak de balans van de migratie opgemaakt.  

Sibel, een vrouw van 41, is een belangrijke informante geweest. Zij praat vanaf de eerste 

ontmoeting heel open. Ze is getrouwd met een Turks-Nederlandse man toen ze veertien was en 

heeft een heel ongelukkig huwelijk gehad. Nu is ze bijna gescheiden nadat ze al zestien jaar apart 

wonen. Ze heeft een nieuw huis, met een grote tuin. En ze woont in een pas opgeknapte buurt. 

Tijdens de eerste ontmoeting vertelt ze over haar leven. Wat mij daarbij opvalt, is dat zij steeds de 

vergelijking tussen Turkije en Nederland maakt: 

 
,,Toen ik veertien was, ben ik getrouwd. Mijn moeder vond dat het tijd was en in die tijd 

was dat in Turkije heel normaal. Ik trouwde en kwam naar Nederland. Mijn man was 

negentien, ook nog een kind dus. Ik woonde in Nederland bij mijn schoonouders. Ik moest 

hard werken en mocht niet naar buiten. In het begin dat ik in Nederland woonde, heb ik 

Nederland als land geassocieerd met mijn slechte leven hier, ik gaf Nederland de schuld en 

niet mijn man en mijn schoonfamilie. In Turkije was ik gelukkig, maar hier niet. Ik vond 

Nederland verschrikkelijk en kil. Ik begreep niet dat niemand zag hoe slecht het met mij 

ging. In Turkije zou dat zijn opgevallen, maar hier zit iedereen binnen. Niemand bemoeide 

zich met mij. Ik wilde alleen maar terug naar Turkije, naar mijn leven daar. Nu wil ik dat 

niet meer. Ik blijf nu omdat ik mijn kinderen en kleinkinderen wil zien, omdat ik hier een 

mooi huis heb en omdat ik hier vrienden heb. In Turkije zou het ook een schande zijn dat 

ik ben gescheiden, hier niet. Nu ben ik blij dat ik in Nederland woon47.”  

 
Voor Sibel, en vele anderen, is het vertellen van haar migratieverhaal (aan achterblijvers (haar 

ouders), aan haar kinderen, maar ook aan mij als onderzoeker) een verhaal met een ‘omslagpunt’: 

er is een vóór en na de migratie. Volgens Boenisch wordt dit verhaal constant herhaald 

(misschien zelfs opnieuw uitgevonden) om het in te passen in de persoonlijke geschiedenis. 

Mensen vertellen hun verhaal om hun identiteit te construeren en hun biografie vorm te geven 

(Boenisch, 2002: 67-8). Zo worden verhalen na enige tijd steeds realistischer, aldus Boenisch. 

Golden is het daar niet mee eens. Zij stelt dat mensen hun migratieverhaal juist mooier maken 

om hun migratie succesvol te doen laten lijken (2002: 23). Beide auteurs hebben een punt, zij het 

                                                
46 Informeel gesprek, Burcu, 7 mei 2009. 
47 Samenvatting meerdere gesprekken, Sibel, 8, 16 april en 21 mei 2009.  
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onder verschillende omstandigheden. In een andere sociale context wordt een ander verhaal 

geconstrueerd, dat in de tijd kan veranderen. Voor familie in Turkije, worden verhalen vaak 

mooier gemaakt, dit omdat mensen trots willen zijn op wat ze hier hebben bereikt; het is te 

moeilijk voor mensen om naar Turkije te gaan met een slecht verhaal48. Wanneer informanten mij 

(een Nederlandse onderzoeker) hun levensverhaal doen, worden zij realistisch over hun 

levensverhaal afhankelijk van de eigen stemming, mijn reacties of vragen; de leuke dingen worden 

verteld, maar de slechte dingen worden ook niet verzwegen. Boenisch heeft in zoverre gelijk, dat 

mensen hun verhaal in een andere context en door de tijd heen veranderen. Of een verhaal 

daadwerkelijk realistischer wordt of niet, dat heb ik in dit onderzoek niet kunnen nagaan en 

constateren. Ik weet wel dat slechts bepaalde delen van een migratieverhaal worden 

teruggecommuniceerd naar Turkije. Sibel heeft haar ouders, toen ze nog ‘echt’ getrouwd was, ook 

nooit over haar situatie in Nederland verteld. Zo zijn er meer mensen die niet over de slechte en 

vervelende dingen of gevoelens willen of kunnen praten met het thuisfront. 

 

3.3 Functie van de beelden en verhalen voor migranten en achterblijvers 

De beelden die worden doorgegeven en de verhalen die verteld worden kunnen een bepaalde 

functie hebben. Hier gaat het enerzijds om de functie voor de migranten zelf, en anderzijds om 

de functie die de beelden en verhalen voor achterblijvers hebben.  

Tidwell meent dat verhalen die door migranten verteld worden twee belangrijke functies voor de 

migranten en achterblijvers kunnen hebben. Ten eerste worden verhalen gebruikt om mensen op 

een plek te lokaliseren. Ten tweede worden mythe en realiteit dichterbij elkaar gebracht (Tidwell, 

1999: 629). Plaatsen worden vaak uitgebreid en gedetailleerd beschreven in migratieverhalen. Zo 

herinnert Emre zich dat zijn oudere broer hem voor de migratie van Emre veel verhalen over 

Nederland vertelde:  
 
,,Voordat ik naar Nederland kwam, had ik al veel kaarten gekregen van mijn broer uit 

Nederland. Daar stonden altijd veel bloemenvelden en groene landschappen op. (…) Mijn 

broer vertelde dat het in Nederland heel groen was en dat het er altijd naar groen gras rook. 

Toen hij een keer terugkwam, pakte hij een lira biljet en zei hij: ‘Zo plat is het in 

Nederland.’ (…) Hij vertelde ook altijd over de kerktorens, die leken op minaretten. Als 

mijn broer een kerk zag, miste hij Turkije altijd49.”  

 
Het beeld van Nederland is door de broer van Emre zorgvuldig geconstrueerd. Hij omschrijft de 

plek kleurrijk, verwoordt geuren en geeft levendige kenmerken van Nederland.  
                                                
48 Informeel gesprek, Mehmed, 3 april 2009. 
49 Infromeel gesprek, Emre, 4 april 2009. 
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De tweede functie, die Tidwell onderscheidt, is vooral bedoeld om de mythische beelden die vaak 

bestaan over het rijke westen kracht bij te zetten dan wel te ontkrachten. Realiteit en mythe 

worden samen gebruikt om verhalen te vertellen. Zoals al eerder is gezegd, is vaak voor 

migranten de mythe ook niet geheel van de realiteit te onderscheiden, omdat migranten zelf ook 

in droombeelden kunnen gaan geloven.  

 
,,Erdal is een man van 56. Ik ontmoet hem wanneer hij met zijn dochter naar de moskee gaat. 

Hij gaat bidden en laat zijn dochter achter bij mij en Banu, met wie ik zit te praten. Als hij 

terugkomt, vraagt hij waar wij het over hebben. Ik vertel hem wie ik ben en wat ik hier doe en 

stel hem dezelfde vraag. Hij komt uit Turkije, dit is zijn dochter van vier. Ik kijk kennelijk raar, 

want hij voegt eraan toe: ,,uit een tweede huwelijk. Ik ben eerst getrouwd geweest met een 

Nederlandse vrouw en nu met een Turkse.” Erdal bezat al heel vroeg de Nederlandse identiteit; 

hij trouwde met een Nederlandse vrouw en werd zo na drie jaar Nederlander. Toen is hij weer 

van haar gescheiden. Hij zegt dat iedereen mij zeker sterke verhalen verteld heeft over de 

migratie. ‘Weet je hoe dat komt?’ vraagt hij. ‘Ze willen niet toegeven aan een mislukte migratie en 

vertellen dus een mooi verhaal. Het is moeilijk in Turkije om te vertellen dat iets mislukt is. Dit 

kan immers de eigen eer, of de eer van de familie schaden50.”  

 

Coles geeft hem hierin gelijk. Zij zegt dat het negatieve beeld van de migratie wordt omgevormd 

tot een positief verhaal. Dit zorgt ervoor dat de migratie niet voor niets is geweest. Coles heeft 

onderzoek gedaan naar achtergebleven oudere familieleden in Turkije en zij vindt bij hen 

eenzelfde redenering als bij migranten: als het verhaal van de migratie negatief is, is de migratie 

voor niets geweest, dus wordt de migratie van mensen omgevormd naar een positief verhaal 

(2001: 384). 

Ook Okpewho is op zoek naar de functies die verhalen voor de achtergebleven gemeenschap 

hebben. Zij wijst het primaire individualistische belang van verhalen vertellen af, en wijst op de 

functie die verhalen voor de achtergebleven gemeenschap hebben. Ook zij concludeert dat in de 

gemeenschap altijd het liefst ‘leuke verhalen’ worden verteld. Als mogelijke verklaring geeft ook 

zij het hooghouden van de eer van de migranten en hun achtergebleven familieleden (2003: 227). 

 

Reflecterend 
Uit het voorgaande is gebleken dat migranten veel verhalen vertellen aan achtergebleven 

familieleden in Turkije. Verhalen vertelt men levendig en naar eigen invulling. De verhalen zijn 

niet vrij van de dromen die mensen ooit naar Nederland bracht. Maar toch kan niet gezegd 

                                                
50 Informeel gespreken velddagboek van de onderzoeker, Erdal, 8 april 2009. 
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worden dat verhalen dromen verwoorden. Zoals uit het bovenstaande blijkt, verwoorden 

verhalen die worden verteld, vaak een waarheid voor de migranten zelf. 

Er zijn drie soorten verhalen die migranten vertellen. De eerste bevatten vaak nog veel dromen 

en gaat over de migratie zelf. De tweede gaan over het eerste jaar van de migratie en bestaan vaak 

uit grapjes of anekdotes. Mensen praten hier minder vaak over, omdat het voor hen vaak pijnlijk 

is hieraan herinnerd te worden. Het derde verhaal dat verteld wordt, wordt vaak verteld in de 

vorm van een levensgeschiedenis. Het beslaat de gehele migratie tot nu toe en trekt vaak 

vergelijkingen tussen Turkije en Nederland. De verhalen die worden verteld hebben verschillende 

doelen. Het eerste en het derde verhaal worden vaak aan achtergebleven familie verteld. Dit zijn 

meestal leuke verhalen. Het tweede soort verhaal wordt vaak aan medemigranten verteld. Zelfs 

na een lange tijd is het moeilijk dit zonder gene te vertellen en wordt hier niet graag over gepraat. 

Sinds de gezinshereniging van kinderen worden er aan hen (de tweede generatie) steeds minder 

verhalen verteld over Nederland. Nederland is op een dergelijk moment voor de kinderen van 

migranten immers een sociale werkelijkheid geworden en vaak beter bekend bij kinderen dan bij 

de ouders. De verhalen die nog wel verteld worden gaan voornamelijk over vroeger (zie 

hoofdstuk twee) en over Turkije.  

In het volgende hoofdstuk zal deze verschuiving uitgebreid aan de orde komen. Boehm geeft als 

mogelijke verklaring voor deze verschuiving dat ouders het zeer belangrijk vinden dat kinderen 

ook van het leven kunnen ‘proeven’ in Turkije. Daarom worden er, naarmate de migratie langer 

geleden is, volgens haar steeds vaker verhalen verteld over het land van herkomst (Boehm, 2008: 

785). 
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4 Turkije als nieuwe droom; jonge generaties denken anders 

 
Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat met name tweede en derde generaties Turken anders 

denken en weinig droombeelden meer hebben over Nederland. In ieder geval niet zoals hun 

ouders (respectievelijk eerste en tweede generatie) dat ooit hadden. Er is wel iets anders 

opmerkelijks aan de hand in hun context. Een aantal van hen gaat zich namelijk Turkije 

verbeelden: de dromen die zij hebben gaan niet over Nederland, maar over Turkije. Het 

onderwerp van de ‘imagination als droom’ kan kennelijk verschuiven van generatie tot generatie.  

In dit hoofdstuk staat deze verschuiving van droombeelden centraal. Omdat er geen droom meer 

over Nederland bestaat, die kan worden vergeleken met de mythe of de droom die hun ouders 

naar Nederland bracht (Adams, 2004: 282; Ewing, 2006: 194; Gorahsi, 2003: 174-8),  is het de 

vraag of een vergelijkbare mythe of droom over Turkije ontstaat. En of die droom dan ook zou 

kunnen leiden tot remigratie? Het is interessant te kijken of de dromen die jongeren (met name 

tweede en derde generatie Turken) hebben vergeleken kunnen worden met de dromen die hun 

ouders naar Nederland bracht.  

 

4.1 Transnationale gemeenschap en/of Diaspora? 

In deze thesis is tot nu toe alleen gesproken over een transnationale gemeenschap, wanneer het 

ging over de Turks-Nederlandse gemeenschap in Nederland; volgens Abdelhady is er sprake van 

een transnationale gemeenschap wanneer het land van vestiging toestaat meerdere verbindingen 

te onderhouden en te bouwen met het land van herkomst (2008: 53). Tot nu is deze auteur daarin 

gevolgd, omdat het in dit onderzoek voornamelijk gaat om de transnationale communicatie die 

ontstaat en bestaat tussen Turkse-Nederlanders en Turken in Turkije. De vraag wordt opportuun 

of er ook van een Turkse diaspora in Nederland kan worden gesproken. Voordat ik aan dit 

onderzoek begon, heb ik nauwelijks bij deze vraag stilgestaan, maar gaandeweg in dit onderzoek 

is deze vraag centraal komen te staan.  

Cohen meent in zijn boek Global Diasporas dat een aantal van de onderstaande kenmerken 

aanwezig dienen te zijn om van een diaspora te kunnen spreken. Kenmerken waar een diaspora 

aan zou moeten voldoen zijn, volgens Cohen:  

 

1) gedwongen migratie; 2) migratie omwille van werk; 3) collectieve herinnering en mythe over 
het thuisland; 4) idealisering van het zogenaamde voorouderlijke thuis; 5) een 
‘terugkeerbeweging’; 6) een sterk gevoel van etnische eenheid binnen een groep; 7) een 
problematische relatie met het vestigingsland; 8) gevoel van solidariteit met etnische 
‘bondgenoten’ uit andere landen; 9) de mogelijkheid om een rijk leven te leiden in een tolerant 
gastland (1998: 179-87). 
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Het moge duidelijk zijn dat het eerste kenmerk niet van toepassing is op de Turkse 

onderzoeksgroep. Er zijn wel veel mensen die gedwongen gemigreerd zijn uit Turkije, zoals 

Koerden, Armenen en Alevieten, maar de mensen die bij dit onderzoek centraal staan, zijn 

allemaal om de tweede reden gemigreerd: ze waren op zoek naar werk. Door de jaren heen zijn 

het derde, vierde en vijfde kenmerk ontstaan, zo zal hierna duidelijk worden. Sommige jonge 

tweede en derde generaties Turkse-Nederlanders gaan zich Turkije als een droom verbeelden, 

door verhalen van hun ouders, bezoeken aan Turkije en een gevoel van toebehoren aan de 

Turkse samenleving. Bij sommigen leidt dit zelfs tot een droom ooit terug te (willen) keren naar 

Turkije. In tegenstelling tot veel andere etnische minderheden in Nederland is er onder Turken 

een sterk etnisch bewustzijn aanwezig (zie ook: Maas, 2008). Veel Turkse-Nederlanders 

identificeren zich als Turks. Daarmee is het zesde kenmerk ook bij een aantal mensen aanwezig. 

Het zevende aspect, een problematische verhouding met het vestigingsland, kan ook bij meerdere 

jongeren die zeggen weg te willen uit Nederland worden geconstateerd. Redenen die genoemd 

worden zijn dan vooral discriminatie, moeite met het zoeken van een baan en de huidige politieke 

situatie in Nederland51. Daarnaast hebben verschillende mensen verteld dat zij ook familie in 

Duitsland hebben wonen, waar contact mee wordt onderhouden (de achtste ‘voorwaarde’). Het 

negende ‘kenmerk’ is door mij vooral bij vrouwen aangetroffen. Zij brengen, meer dan mannen, 

de tolerante Nederlandse houding ten opzichte van bijvoorbeeld vrouwenrechten naar voren. 

Vrouwen houden dan ook de mogelijkheid open om in een tolerant Nederland te blijven 

wonen52. 

Hiermee zijn acht van de negen kenmerken van diaspora volgens Cohen dus in meer of mindere 

mate aan te tonen bij de Turks-Nederlandse gemeenschap in Deventer. Daarom kan er, volgens 

Cohen, gesproken worden van een Turkse Diaspora in Nederland. Echter, het is, volgens 

Kearney (2005), nog maar de vraag of er bij arbeidsmigranten gesproken kan worden van een 

diaspora. Diaspora’s zijn, volgens hem, wereldwijd verspreid, terwijl er tegelijkertijd eenzelfde 

unieke mythe en interesse in het thuisland bestaat. Mijns inziens is dit, in ieder geval ten dele, het 

geval bij Turkse migranten als ik mijn informanten observeer. Er zijn immers verschillende grote 

gemeenschappen in Europa (onder andere in België en Duitsland). Daartegenover zet Waterston 

weer dat er geen behoefte hoeft te zijn aan een lang verloren thuis; volgens haar is het in de 

huidige mondiale wereld al genoeg dat er een behoefte bestaat om ergens bij te horen. Dit kan 

een lang verloren thuisland zijn, maar ook een andere, onbekende plek (2005: 55). 

                                                
51 Informatie uit verschillende informele gesprekken en interviews, Aydın en Berkan (13 mei 2009) Cıhan (12 maart 
2009) Tunc (24 april 2009) en Yilmaz (23 maart 2009). 
52 Groepsbijeenkomst en informeel gesprek, Banu, Ece, Özgur (8 april 2009) en Burcu (9 april 2009). 
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Volgens Abdelhady (2008) doet het onderscheid tussen beiden (transnationale gemeenschap en 

diaspora) er niet zoveel meer toe omdat het over hetzelfde gaat. Het onderhouden van 

transnationale contacten stelt hij gelijk aan het terugverlangen naar het thuisland. Dat thuisland is 

nooit meer hetzelfde, en dus niet bestaand. Mensen zullen altijd de eigen geschiedenis meenemen. 

Daarom kan er, volgens hem, net zo goed gesproken worden van een transnationale 

gemeenschap, wanneer het gaat om een gewenste terugkeer naar het thuisland. 

In dit meningsverschil tussen diverse auteurs, is de uitleg van Cohen het meest bruikbaar in deze 

thesis. Cohen meent dat wanneer er sprake is van een verlangen om terug te keren naar het land 

van herkomst en dat wanneer daadwerkelijk een ‘terugkeer beweging’ op gang is gekomen er van 

een diaspora kan worden gesproken. In de gesprekken met mijn informanten overtuigen zij mij 

ervan dat ik een onderscheid behoor te maken tussen: de contacten en dromen die de eerste 

generatie onderhield met Turkije toen er sprake was (en is) van een transnationale gemeenschap; 

en de contacten en dromen die nu bestaan bij sommigen van de tweede en derde generatie. Het is 

door dit veronderstelde verschil dat ik het in dit hoofdstuk over de Turkse diaspora in Nederland 

zal hebben. 

  

4.2 Turkije wordt een Imaginary Homeland  

In deze paragraaf wordt eerst verduidelijkt wat bedoeld wordt met een imaginary homeland en de 

zogenaamde myth of return. Vervolgens kan worden verklaard waarom er sprake is van Turkije als 

een imaginary homeland bij sommige tweede en derde generatie migranten. 

 

Een imaginary homeland ontstaat wanneer mensen zich een land gaan inbeelden, als thuis. Het 

bekendste voorbeeld is Israël voor joden. Maar ook Turkse-Nederlanders die hier niet kunnen 

aarden, kunnen een ingebeeld thuisland creëren. Turkije wordt dan ingebeeld als een land waar 

men thuis hoort. Als een land waar men wel kan aarden.  

Volgens Salman Rushdie (in: Seyhan, 2001) creëren emigranten ficties, zoals een imaginary 

homeland, door het verlies dat zij voelen, verlies van hun eigen geschiedenis en van de plek waar zij 

eens toebehoorden. Deze verliesgevoelens kunnen leiden tot de constructie van een imaginary 

homeland, waar zij thuis horen. Daarnaast kunnen op deze manier herinneringen worden 

gecreëerd. Volgens Öztarhan (2006: 87) is de herinnering, zeker voor mensen die nooit in hun 

thuisland hebben gewoond, zeer belangrijk. Zij kunnen smachten naar een verleden waartoe zij 

behoren en dit verlangen kan ervoor zorgen dat een imaginary homeland wordt gecreëerd. Door het 

creëren van een verleden kan de behoefte om ergens bij te horen worden vervuld.  
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Aydın, een man van 26, heb ik ontmoet in de winkel waar hij soms helpt naast de baan die hij bij 

de politie heeft; hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is rustig en niet ‘boos’ op Nederland, 

zoals zijn vriend en collega Berkan. Hij geeft in verband met een imaginary homeland aan: 

 

,,Ik ben wel gelukkig in Nederland: ik heb een leuke baan en een lieve vrouw en kinderen, 

maar er bestaat altijd een afstand met Nederlanders. Bij Turken heb ik maar twee woorden 

nodig, dan begrijpen we elkaar helemaal. Ik voel gewoon een band met Turken. Die band 

heb ik niet met Nederlanders. Doordat ik voel dat ik bij Turkije hoor, denk ik er wel eens 

over na om terug te gaan. Naja, eigenlijk ga ik niet terug, want ik heb er nooit gewoond. 

Maar zo voelt het wel voor mij, als teruggaan53.” 

 

Aydın geeft aan dat hij het gevoel heeft bij Turkije te horen. Wanneer ik hem vraag hoe het komt 

dat hij dat zo voelt; zegt hij dat hij de Turkse cultuur beter begrijpt dan de Nederlandse. Zijn 

ouders hebben hem met de Turkse cultuur opgevoed; hij begrijpt de Turkse normen en waarden 

beter. In Turkije begrijpt hij altijd wat mensen bedoelen, terwijl hij van Nederland soms niets 

begrijpt. Dit gevoel van ergens bij horen wordt ook door Karen Olwig (2003) verwoord. Zij heeft 

het over ‘het land van herkomst’ dat, volgens haar, beschreven kan worden in emotioneel beladen 

termen  als een homeland of belonging (2003: 789). Volgens Öztarhan (2006) is het zo dat migranten 

een gevoel van veiligheid creëren door het verbeelden van een imaginary homeland. Deze zoektocht 

naar veiligheid kan voortkomen uit een verlangen ergens bij te willen horen. Dit verlangen kan 

een onjuist gevoel van veiligheid creëren (2006: 87). Tegelijkertijd meent Öztarhan dat migranten 

ook in hun gecreëerde thuisland vreemdelingen kunnen zijn geworden. 

Walcott (2008) is van mening dat immigranten hopen een thuis te vinden waar zij zichzelf 

kunnen bevrijden van nachtmerries die hun echte wereld en hun droomwereld beheersen (2008: 

80). Een voorbeeld hiervan is mij gegeven door Berkan. Zijn ‘nachtmerries’ bestaan uit de 

discriminerende opmerkingen van ‘Nederlanders’:  

 

,,Berkan is een lange, brede man van 25 jaar, met donkere krullen en een open gezicht. Hij 

is snel verontwaardigd. Als wij praten, wordt hij soms, wanneer hij het over Nederland 

heeft, ook boos op mij. Hij is teleurgesteld in Nederland en droomt over Turkije. Hij is 

eigenaar van een Indisch-Turkse kruidenierswinkel in Deventer. De Turkse producten 

staan tussen de Indonesische. Dat verkoopt goed, meent hij. Hij verkoopt alles waar geld 

aan te verdienen is. Ik koop bij hem groente, fruit, brood en soms andere dingen. Hij 

vraagt bij mijn tweede bezoek of ik nieuw ben. Ik vertel hem waarom ik hier ben. Hij zegt 

                                                
53 Interview, Aydın en Berkan, 13 mei 2009. 
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meteen dat ik hem wel mag interviewen. Ik zeg hem dat ik mensen niet alleen interview. 

Als ik voor de vierde of vijfde keer terugkom, nodigt hij mij uit om koffie te drinken. ,,Je 

wilt toch zien hoe wij wonen? Nou kom maar kijken.” zegt hij. Een goede vriend van hem, 

Aydın, komt de winkel in. Hij werkt bij de politie en helpt Berkan af en toe in de winkel. 

Aydın zegt dat hij ook wel meekomt. Berkan woont in Borgele, een nieuwbouwwijk waar 

veel Turkse jonge gezinnen wonen54. Hij hoopt op een gegeven moment terug te keren 

naar Turkije om geen last meer te hebben van discriminatie in Nederland. Hij heeft een 

goede baan in Nederland, maar veel last van discriminatie. Zelfs zijn klanten maken wel 

eens opmerkingen die, volgens hem, niet door de beugel kunnen. In Turkije zou hij, 

volgens hemzelf, makkelijk als zelfstandig ondernemer aan de slag kunnen en geen last 

meer hebben van vervelende opmerkingen55.”  

 

Christou (2006) meent dat terugkeer naar Turkije geen oplossing is. Ook in het thuisland vallen 

migranten vaak tussen de wal en het schip. Ook daar voelen zij zich vaak anders. Een Griekse-

Amerikaanse uit het onderzoek van Christou voelt zich in Griekenland meer Amerikaans dan 

ooit (2006: 1049)56. Ditzelfde gevoel heb ik ook in mijn onderzoek geobserveerd. Informante 

Özgur meent dat zij hier in Nederland altijd Turks is, doordat ze er anders uitziet. In Turkije is zij 

Europees. Daar ziet zij er ook anders uit en kan zij niet onopgemerkt over straat. Mensen zien 

daar dat zij uit Europa komt57. Zij heeft geen verlangen om ooit naar Turkije terug te keren. Als 

onderzoeker gaat het mij hier niet om de oplossing te vinden voor migranten die zich hier niet 

thuis voelen. Ik vertaal enkel hun gevoel. Het gaat er dan ook niet om of mensen zich 

daadwerkelijk meer thuis gaan voelen in Turkije. Veel mensen die het idee hebben ooit terug te 

keren naar Turkije zijn ervan overtuigd dat zij zich daar beter gaan voelen. Het is hun gevoel dat 

hier voor mij telt. 

 

Vraag is nu hoe dit gevoel over het verloren thuisland kan ontstaan. Bowman (2002) geeft daar 

een verklaring voor in haar artikel Migrant labour: Constructing homeland in the exilic imagination. In dat 

artikel vergelijkt zij Burundese Hutu’s die als emigranten in Tanzania leven in de grote stad en in 

een vluchtelingenkamp met elkaar. In de grote stad leven zij tussen andere Tanzanianen; daar 

vindt zij geen mythe van terugkeer. Volgens haar ontstaat die mythische identiteit pas wanneer er 

sprake is van een ‘klein dorp’ waar veel gelijkgezinde Hutu’s bij elkaar wonen (2002: 450). 

Doordat mensen daar bij elkaar wonen, versterken zij elkaar in het creëren van een mythische 

                                                
54 Velddagboek van de onderzoeker, 21 april 2009. 
55 Velddagboek van de onderzoeker en informeel gesprek, Berkan, 21 april 2009. 
56 Zie ook NRC Handelsblad Terug naar Turkije, maar dan? 14 november 2009. 
57 Informeel Gesprek, Özgur, 10 april 2009. 
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identiteit. Het afwezig zijn van andersdenkenden zorgt ervoor dat hun geloof in een thuisland 

mythische vormen aan kan nemen.  

Gedurende mijn onderzoek heb ik eenzelfde situatie waargenomen, maar interpreteer ik deze 

anders: ik heb immers alleen in een stad onderzoek gedaan. Yilmaz spreek ik voor het eerst, 

wanneer hij samen is met zijn vader. Yilmaz (43 jaar) heeft niet veel goede woorden over voor 

Nederland. Hij heeft alleen Turkse vrienden, woont in een Turkse buurt bij zijn ouders en is 

werkloos. Bij hem heb ik eenzelfde mythisch begrip van Turkije gevonden58.  

 
,,Yilmaz is in Nederland naar school gegaan, maar heeft zijn school niet afgemaakt. Hij 

heeft lange tijd in de schoonmaak gewerkt, maar is daar onlangs ontslagen. Nu heeft hij 

geen baan en is hij uitermate negatief over Nederland. Ik heb spreek hem hierover, 

wanneer ik een gesprek heb met zijn vader: ‘Nederland is ons liever kwijt. Wij horen 

eigenlijk gewoon thuis in Turkije. Daar zijn wij welkom, dat is ons vaderland. Mijn vader 

was goed genoeg om hier het vuile werk op te knappen, nu zijn wij niet meer nodig en 

worden we opzij geschoven. Dat zou in Turkije nooit gebeuren59.”  

 

Yilmaz lijkt in alles op de Hutu’s in het kamp van Bowman, het verschil is enkel dat hij in de stad 

leeft. Het is, mijns inziens, vooral de homogene sociale context waarin Yilmaz zich begeeft die hem tot 

deze mythevorming brengt, een conclusie die ook de situatie van de Hutu’s in het kamp dekt. Hij 

begeeft zich enkel in een Turks gezelschap en heeft nauwelijks contact met andere Nederlanders.  

Daarnaast is er Pembe (39 jaar). Zij is een eigenzinnige vrouw en woont samen met haar twee 

kinderen in een klein, maar knus huis. Zij heeft bijna geen contact meer met haar familie, woont 

in wijk zonder veel Turks-Nederlandse mensen, heeft vele contacten met Nederlandse buren in 

de wijk en haar kinderen spreken bijna geen Turks. Zij is een van de weinige mensen van de 

tweede generatie, die aangeeft absoluut niet terug te willen naar Turkije. Zij gaat liever ook niet 

meer naar Turkije op vakantie60. Zij is als de Hutu’s in de stad. Zij voelt zich, zo stel ik, vooral 

door haar heterogene sociale context waarin zij zich beweegt thuis in haar Deventer en geeft aan niet 

terug te willen naar Turkije. Met andere woorden, het lijkt de enkelvoudige of gemêleerde sociale 

context waarin men zich beweegt, die maakt of mensen een droom tot terugkeer creëren, en niet 

zozeer het leven in een stad of kamp. Uit mijn onderzoek blijkt dit een verklaring te zijn voor het 

aan- of afwezig zijn van de vorming van een imaginary Homeland. Wanneer mensen buiten hun 

eigen, vertrouwde context treden en contacten onderhouden met ‘andersdenkenden’, creëren ze 

                                                
58 Tijdens de eerste ontmoeting (9 maart 2009) gaf hij dit allemaal nog niet zo duidelijk aan, maar bij een tweede 
gesprek met zijn vader en mij op 23 maart 2009, was hij hierin heel duidelijk. 
59Velddagboek van de onderzoeker en informeel gesprek, Yilmaz, 23 maart 2009.  
60 Informeel gesprek, interview en dagboek van de onderzoeker, Pembe, 8 april en 18 mei 2009. 
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geen mythe over een verondersteld thuisland. Het onderhouden van deze contacten kan dus een 

belangrijke voorwaarde zijn om zich hier, in plaats van in Turkije, thuis te voelen. 

Volgens Hardy (2007) worden landen van herkomst door migranten niet altijd geïdealiseerd. Hij 

stelt dat het opnieuw idealiseren van Turkije voortkomt uit een ‘mislukte’ migratie naar 

Nederland. Wanneer mensen de oude droom, die hen naar Nederland bracht niet hebben kunnen 

verwezenlijken gaan zij terugverlangen naar Turkije, aldus Hardy (2007: 740). Ik ben het hier (ten 

dele) mee eens, ik zou het alleen anders willen verwoorden. Wanneer Turkse Nederlanders hier 

niets van hun dromen kunnen vinden, zoeken ze die dromen bij andere migranten en verkeren 

vooral in hun gezelschap. Dan gaat men, zo blijkt, onherroepelijk (terug)verlangen naar Turkije. 

Als zij hun dromen in Nederland kunnen verwezenlijken, zoeken zij buiten de eigen 

gemeenschap andere mensen op en bewegen zich in heterogeen gezelschap. Dit kan helpen, 

mijns inziens,  te stoppen met het fantaseren over en verheerlijken van Turkije. Turkije blijft 

weliswaar altijd het land van de familie en het land waar hun ‘roots’ liggen; maar de creatie van een 

imaginary homeland lijkt dan te stoppen. Omdat in mijn onderzoek vooral mannen hier veelal niet 

vinden wat ze zoeken, zoeken zij juist elkaar op en gaan juist zij fantaseren over Turkije. Enkele 

vrouwen in mijn onderzoek vinden hier veel vaker wel de zaken waar ze naar op zoek zijn, 

ontmoeten gemakkelijk anderen en fantaseren veel minder over Turkije. In de volgende paragraaf 

zal ik dit contrast tussen het verkeren in een heterogene dan wel homogene context proberen aan 

te tonen en te analyseren.  

 

4.3 Tweede en derde generatie en hun dromen over Turkije en remigratie 

Veel mannen en een enkele vrouw uit mijn onderzoek bewegen zich in homogene groepen en 

dromen over Turkije. Er zijn echter verschillende dimensies waarin dromen over Turkije 

verschijnen. Volgens Walcott kunnen migranten op verschillende manieren terugkeren naar een 

imaginary homeland. Zij omschrijft het als het landschap van de realiteit en het landschap van 

dromen, mythen en herinneringen (2008: 82). Ik spreek (in navolging van Sloterdijk, 2005) liever 

over ‘sferen’ dan over landschappen. Bij een eerste sfeer is de wens van betrokkenen om 

daadwerkelijk terug te keren aanwezig en kunnen stappen worden ondernomen om te remigreren. 

Bij een tweede sfeer kunnen betrokkenen genoegen nemen met ‘dromen over het thuisland’. In 

dit onderzoek blijkt dat mannen (tweede en derde generatie) vaker voornemens zijn die droom 

om terug te keren ook echt na te streven; mannen geven vaker aan hun dromen hier niet te 

kunnen verwezenlijken en verkeren vaker in een homogeen gezelschap. Zij hebben vaker alleen 
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maar Turkse vrienden en komen ook via hun werk niet vaak in aanraking met andere mensen61. 

Om dergelijke redenen lijken zij deze remigratie te overwegen. Berkan en Aydın hebben al 

stappen gezet. Ze zijn samen op zoek gegaan naar winkelruimte in Istanbul, hebben hun familie 

al ingelicht en geven aan meer te doen dan dromen alleen62.  

 
,,Als wij in Turkije winkelruimte hebben gevonden, verkoop ik de twee winkels in 

Deventer. Dan gaan we naar Turkije en gaan we rijk worden. Mijn ouders zijn er niet zo blij 

mee. Vooral niet omdat we naar Istanbul gaan. Ik denk dat mijn ouders bang zijn dat ze 

ons niet meer zien. Maar ik ga nog wel terug naar Nederland. Mijn opa vindt het wel 

spannend, hij zegt dat hij dan ook vaak Istanbul zal gaan bezoeken in plaats van alleen 

maar zijn eigen geboortedorp63.”    

 

De meeste vrouwen beseffen zich meer wat ze hier hebben en in Turkije niet. Ook al dromen ze 

over Turkije, ze zijn niet voornemens die droom ook daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast is het 

zo dat vrouwen vaak de zorg hebben voor kinderen, die hier blijven wonen en naar school gaan 

of werk hebben. Dit zorgt ervoor dat zij zich meer en vaker in diverse sociale kringen begeven. 

Voornamelijk vrouwen die gescheiden zijn, dat zijn er in mijn onderzoek vier, geven aan niet 

meer terug te willen. Als verklaring wordt vaak de rol van de vrouw in Nederland genoemd64. In 

Turkije kun je immers nog steeds als vrouw moeilijk alleen wonen. Burcu zegt dat dit het enige 

goede is wat uit haar huwelijk is voortgekomen: haar migratie naar Nederland. Hier heeft ze 

volop mogelijkheden om alleen te wonen65. Ook Pembe geeft aan blij te zijn met Nederland door 

de vrijheid die er is voor gescheiden vrouwen; zij is (zoals eerder gezegd) ook een van de weinige 

vrouwen die een remigratie echt uitsluit66.   

Putnam (2000) onderscheidt in dit kader twee soorten binding, voor mijn onderzoek lijken ze 

vooral toepasbaar op vrouwen van de tweede generatie. Veel Turks-Nederlandse vrouwen uit dit 

onderzoek hebben enerzijds contacten die naar binnen zijn gericht, hij noemt dit bonding. 

Hieronder vallen contacten met familie en Turkse vrienden en buren. Anderzijds maken zij 

verbindingen die naar buiten zijn gericht, bridging. Vanuit de contacten naar binnen, kunnen 

contacten naar buiten worden geconstrueerd. Het is dus van belang, aldus Putnam, goede 

contacten te onderhouden met de eigen groep; vervolgens kunnen banden worden aangegaan 

                                                
61 Informele gesprekken en interviews, Aydın en Berkan (13 mei 2009); Cıhan (14 april 2009); Tunc (24 april 2009) 
Yılmaz (23 maart 2009).  
62 Velddagboek van de onderzoeker en Informeel gesprek, Berkan en Aydın, 21 april 2009. 
63 Interview, Berkan en Aydın, 13 mei 2009. 
64 Informele gesprekken, Burcu (6 april 2009), Pembe (6 april 2009) en Sibel (21 mei 2009). 
65 Informeel gesprek, Burcu, 4 mei 2009. 
66 Interview, Pembe, 18 mei 2009. 
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met mensen buiten de eigen groep. Dit proces van ‘binden’ en ‘bruggen slaan’ wordt 

voornamelijk door vrouwen doorlopen. Zij begeven zich vaker in heterogene contexten, waar  zij 

eerst de verbinding met de eigen groep aangaan en vervolgens bruggen kunnen slaan met andere 

groepen. 

Voor de duidelijkheid: niemand van mijn informanten heeft de stap van een remigratie al 

daadwerkelijk gezet. Uiteindelijk blijft het bij iedere betrokkene uit deze onderzoeksgroep dus 

voorlopig bij dromen. Walcott (2008) noemt een uiteindelijke terugkeer naar het ‘thuisland’ dan 

ook een handeling van de imagination zelf. Daarmee geeft ze aan dat mensen alleen maar 

teruggaan om hun dromen en verbeelding uit te laten komen. Daar komt dan nog bij dat men, 

volgens Hardy (2007), alleen maar wil terugkeren, omdat dromen van migranten hier zijn mislukt. 

Graham c.s. (1997) kiezen een andere invalshoek en menen dat vooral economische factoren 

belangrijk zijn geweest in de beslissing naar Turkije te willen gaan of in Nederland te willen 

blijven. Dit argument houdt echter niet lang stand. Graham c.s. schetsen een wel erg beperkt 

beeld van eventuele toekomstige remigranten, wanneer zij vooral op de economische motieven 

voor terugkeer wijzen. In mijn onderzoek wordt een palet aan motieven genoemd om terug te 

gaan. Naast economische perspectieven (Aydın en Berkan67) zijn belangrijke beweegredenen: Een 

gevoel van ‘een thuis’ willen nastreven (Aydın68); een gevoel van verbondenheid met Turkije en 

Turken (Berkan69); dichtbij de familie willen zijn (Yilmaz70); en lekker eten en het klimaat 

(Cıhan71). De mannen uit dit onderzoek met daadwerkelijke plannen om te remigreren zijn er 

allemaal van overtuigd dat hun onbehaaglijke gevoelens zullen verdwijnen wanneer zij ‘terug zijn’ 

in Turkije.  

Bowman geeft in zijn artikel nog een overpeinzing mee en meent dat wanneer migranten 

terugkeren naar hun vaderland zij daar meestal opnieuw een ‘migratieruimte’ oprichten. Vraag 

zou nu kunnen zijn of dit ook gebeurt bij mijn onderzoeksgroep? Ik heb dat vooralsnog niet 

kunnen constateren. Wanneer zij zijn teruggekeerd, gaan, volgens Bowman, de ‘processes of othering’ 

onverminderd verder (2002: 463). Het gevoel van thuis wordt dus niet per definitie gevonden, 

maar kan met hen op de loop gaan. 

 

Reflecterend 

Doordat er in Deventer in de tweede en derde generatie van de Turks-Nederlandse gemeenschap 

langzaam een mythe van terugkeer naar het ingebeelde thuisland is ontstaan,  is er, mijns inziens, 

                                                
67 Interview, Aydın en Berkan, 13 mei 2009. 
68 Informeel gesprek, Aydın, 9 mei 2009. 
69 Informeel gesprek, Berkan, 11 april 2009. 
70 Informeel gesprek, Yilmaz, 23 maart 2009. 
71 Informeel gesprek, Cıhan, 14 april 2009. 
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sprake van een Turkse diaspora in Nederland. Niet de communicatie met het thuisland staat hier 

centraal, maar de wil om al dan niet terug te keren naar Turkije. Die wil om terug te keren naar 

dat Imaginary Homeland bestaat niet bij iedereen. In dit hoofdstuk heb ik vooral gevonden dat 

Turken uit de tweede of derde generatie die in een homogene sociale context verkeren een mythe 

gaan creëren. De Turkse-Nederlanders die via kinderen, werk, of buurt contacten onderhouden 

met mensen buiten de eigen groep lijken deze droom terug te keren naar Turkije niet te 

ontwikkelen. Het zijn vooral de mensen die hun dromen niet hebben zien uitkomen, die gaan 

dromen over Turkije. Mensen die hier, in meer of mindere mate wel hebben gevonden waar zij 

over droomden, lijken die droom niet te ontwikkelen. 

Daarmee lijkt het van belang te zijn dat mensen de mogelijkheid nemen of krijgen buiten hun 

homogene context actief te worden en te gaan opereren. Zo zou een eventuele mythe om terug te 

keren kunnen worden doorbroken, afgeremd of geplaatst in een bredere context.  
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5. Bekend maakt bemind, conclusies van dit onderzoek 

 
In de huidige samenleving wordt de belevingswereld van mensen potentieel enerzijds groter: door 

mobiliteit, massamedia, migratie en transnationalisme krijgt men zowel inhoudelijk als sociaal 

mogelijk meer mogelijkheden tot zijn beschikking. Mensen kunnen zich, als zij hiervan gebruik 

weten te maken, bewust worden van wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Anderzijds 

wordt de wereld door mondialisering ook kleiner: door technologische ontwikkelingen (als 

internet, satelliet tv, mobiele telefonie, vliegtuigen); veel van onze globe is letterlijk direct in onze 

leefsituatie te halen en binnen ons bereik. Het is alsof de wereld aan onze voeten ligt. Deze twee 

kanten van mondialisering zijn als twee zijden van dezelfde medaille; ze werken tegelijkertijd en 

kunnen elkaar beïnvloeden. In deze context heb ik aan de hand van de volgende vraagstelling 

onderzoek gedaan naar de verbeelding van Turkse Nederlanders bij en over Nederland: 

 

,,Hoe worden beelden die Turks-Nederlandse mannen en vrouwen over Nederland 

hebben in hun dagelijks leven gevormd en doorgegeven aan achtergebleven familie 

en vrienden dan wel aan volgende generaties?” 

 

Door massamigratie en –media is, volgens onder andere Appadurai (1996), imagination 

belangrijker geworden. Doordat mensen op de hoogte zijn van andere delen van de wereld en die 

andere wereld ook steeds vaker zien (via media) of horen (via verhalen), wordt deze steeds 

belangrijker. Steeds meer mensen beelden zich alternatieve leefwerelden in en doen ook 

daadwerkelijk iets met die droombeelden. Ook bij betrokkenen in dit onderzoek wordt de 

verbeelding steeds belangrijker. Hun levens waren voorheen vooral op het eigen moederland (op 

een gekende situatie) gericht, langzaamaan ontstaat een situatie waarin men van Turkije (de 

gekende situatie) naar Nederland (een onbekende situatie) gaat kijken. 

Niet massamedia, internet en dergelijke, maar andere migranten die eerder naar Duitsland en 

Nederland emigreerden, alsmede werving- en selectiebureaus zijn belangrijk geweest voor de 

vorming van beelden over Nederland bij (de eerste generatie) Turkse migranten, zo geven de 

informanten in dit onderzoek aan. Doordat mensen langzaam van een gekende naar een 

onbekende situatie (van Turkije naar Nederland) gaan kijken en gaan dromen over mogelijke 

andere landen of delen van de wereld komt die wereld in hun belevingswereld. Ik noem dit het 

‘eerste stadium’ van de verbeelding.  

De beelden die men over ‘dit onbekende’ heeft, versmelten tot een droom om te migreren naar 

deze ongekende situatie. Op basis van die droom wordt uiteindelijk de keuze gemaakt: te 
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migreren naar daar waar werk is en men geld kan verdienen. Daarbij is de intentie vooral tijdelijk 

te migreren. Steeds meer mensen in Turkije zijn gaan dromen over mogelijke andere 

leefwerelden, en door deze dromen is ook weer meer migratie ontstaan: mensen steken elkaar als 

het ware aan. Mensen willen hun dromen achterna reizen en laten uitkomen, aldus De Haas 

(2008). Deze verbeelding als droom is vooral in het begin van de migratie van belang, zo blijkt uit dit 

onderzoek. 

 

Die onbekende situatie (Nederland) is in eerste instantie een droomwereld, maar kan na migratie 

meer worden dan alleen een droom. Wanneer mensen gemigreerd zijn en letterlijk ontheemd zijn, 

rest vaak niet anders dan terug te vallen op eigen verbeeldingen. Op deze manier wordt het leven 

draaglijker. Daarmee kan de migratie zelf voor een belangrijk wordende verbeelding zorgen. 

Na migratie kan de imagination deel uit gaan maken van het dagelijks leven van doorsnee mensen; 

de dingen waar mensen eens over droomden, worden langzamerhand een wereld van ervaringen 

en van een nieuwe realiteit (Tidwell, 1999). In de huidige wereld wordt de verbeelding als sociale 

werkelijkheid steeds belangrijker, omdat steeds meer mensen door migratie ontheemd zijn 

(Appadurai, 1996). Hoe vaker de verbeeldingen  verteld worden, hoe meer mensen er ook zelf in 

gaan geloven. Mensen maken hun dromen langzaam tot een sociale werkelijkheid door deze 

dromen, via transnationale communicatie, terug te geven aan familie in Turkije. Voor migranten 

zelf worden deze droombeelden ook langzaam bewaarheid, doordat zij erin blijven geloven. 

In dit onderzoek wordt duidelijk dat door massamigratie veel Turken naar Nederland kwamen. In 

het begin van hun migratie, als zij de migratie nog als tijdelijke arbeidsmigratie zien en zij zich 

hier veelal ontheemd voelen, vertellen zij verhalen over Nederland op basis van hun eigen 

verbeelding. Zij geven verhalen terug aan familie, vrienden en dorpsgenoten in Turkije. Dat 

wordt in het begin gedaan vanuit de verbeelding die zij in Nederland (in een ten dele bekende, 

maar ten dele nog onbekende situatie) aanwenden over Nederland. Hier ontstaat een ‘tweede 

stadium’  van de verbeelding: De verbeelding gaat dan over een deels onbekend Nederland, waar zij al 

wel wonen. 

 

Zo worden de droombeelden die mensen aan het begin van migratie hadden, langzaam omgezet 

in beelden die een sociale werkelijkheid voor migranten representeren. Deze beelden worden 

omgezet in verhalen en teruggegeven aan de transnationale gemeenschap in Turkije. Droom 

wordt zo een werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt een meervoudige werkelijkheid, voor de 

oudere man anders dan voor zijn vrouw of kinderen. Zo is gebleken tijdens dit onderzoek. Aan 
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de volgende generatie worden steeds minder verhalen over Nederland verteld (zij kennen de 

situatie vaak beter dan de vorige generatie.), de verhalen worden vooral over Turkije verteld.  

 

In Deventer ontstaat bij sommige tweede en derde generaties uit de Turks-Nederlandse 

gemeenschap langzaam een mythe van terugkeer naar het ingebeelde thuisland (Turkije). Ik duid 

deze situatie, in navolging van Bowman (2002), als volgt: mensen met een heterogene dan wel 

homogene sociale context maken een andere droom over Turkije. In dit onderzoek blijkt dat mensen 

die in een heterogene sociale context verkeren, deze droom om ooit terug te keren veelal niet 

ontwikkelen. De verbeelding die zij over Nederland aanwenden wordt langzaam een realiteit. Het 

wordt een reële mogelijkheid en gezien als een  nieuw begin. Het lijkt dus van belang te zijn dat 

mensen niet alleen in een Turkse context verblijven en elkaar ontmoeten (bonding), maar  het 

wordt ook van belang om voorzichtig een volgende stap te zetten en daarmee bruggen naar 

buiten de eigen gemeenschap te slaan (bridging). Ik noem dit het derde stadium van de verbeelding. Voor 

betrokkenen wordt de onbekende situatie steeds bekender. Nederland als onbekende omgeving, 

met ongekende omstandigheden wordt bij hen langzaam een bekende en herkenbare situatie.  

 

Een deel van de onderzoeksgroep bereikt dit derde stadium vooralsnog niet en banen zich een 

ander pad. Voornamelijk mensen die in Deventer in een homogene sociale context verkeren, 

Turkse vrienden hebben, in een Turkse omgeving werken en in een Turkse buurt wonen en geen 

bruggen slaan naar buiten de eigen gemeenschap, ontwikkelen een sterk mythisch gevoel bij 

Turkije. Zij hebben vaker een droom ontwikkeld om terug te keren. Zo blijkt uit dit onderzoek. 

Nederland blijft onbekend, en de droom, die zij eens over Nederland hadden lijkt niet uit te 

komen; langzaam ontwikkelen zij een andere droom over Turkije, een situatie die bij hen immers 

bekend is (uit verhalen, door familiebezoek). Turkije wordt voor een aantal tweede en derde 

generatie migranten in dit onderzoek een nieuwe droom. Het blijft bij hen (voorlopig) wel bij 

dromen. Ze horen veel verhalen over Turkije, terwijl op grond van eigen ervaringen en recente 

ontwikkelingen in Nederland veel mensen zich hier niet meer gewenst voelen.  

Vraag wordt hoe deze nieuwe droom als een stadium geduid kan worden. Is het wellicht een 

tussenstadium tussen twee en drie? En resulteert dit vanzelf in het derde stadium van de 

verbeelding of in remigratie. Of is deze droom gelijk te trekken aan een nieuw eerste stadium? En 

begint het proces van de verbeelding dus weer opnieuw. Of is er nog iets anders aan de hand? Als 

mensen toch besluiten om te remigreren, houdt de verbeelding dan op? Ontstaat er dan voor 

deze mensen uit een homogene Nederlandse context ook een derde stadium van de verbeelding 
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in Turkije, of gebeurt hier iets anders? Ik heb dit niet onderzocht, maar acht het wel een 

interessant thema om nader te onderzoeken. 

Door migratie en het letterlijk ontheemd kunnen voelen in een nieuwe leefwereld, lijkt het in 

onze hedendaagse wereld, in ieder geval voor deze onderzoeksgroep, van belang om in meerdere 

sociale contexten (wonen, school, werk) te verkeren. Vooral op die manier kunnen mensen zich 

hier thuis voelen en kunnen mythische terugkeer verlangens doorbroken worden. In Nederland, 

of in ieder geval in Deventer, lijkt het zeer belangrijk dat mensen buiten de bekende situatie, 

bijvoorbeeld van een eigen groep, treden en met anderen (leren) communiceren.  

 

In dat verband lijkt een uitspraak van Ahmed Aboutaleb, nu burgemeester van Rotterdam, toen 

nog staatssecretaris van sociale zaken, op zijn plaats: 
 

,,Integratie is als invoegen op de snelweg: je moet de verkeersregels kennen, maar men 

moet je wel de ruimte bieden om in te voegen72.” 

 

Turkse-Nederlanders behoren de spelregels van de Nederlandse maatschappij te kennen (en 

waarschijnlijk ook de taal te spreken), maar aan hen moet ook de ruimte worden geboden om 

zich hier in te passen. Uit dit onderzoek blijkt een belangrijke conclusie te zijn dat het voor een 

‘geslaagde migratie’ van belang is dat mensen in meerdere sociale contexten actief (kunnen) 

worden. Turkse-Nederlanders zelf zijn enerzijds verantwoordelijk om die stap naar buiten de 

Turkse gemeenschap te zetten, maar anderzijds dient aan hen wel de mogelijkheid geboden te 

worden een dergelijke stap buiten de eigen gemeenschap te maken. Het lijkt in dit tweede stadium 

van de verbeelding, op weg naar het derde, belangrijk dat migranten de onbekende situatie (in 

Nederland), als bekend gaan (leren) zien. Dit lijkt een belangrijke stap om zich hier thuis te 

voelen. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat mensen sociale ondersteuning krijgen om 

zich hier thuis te voelen. Het is een proces waar van twee kanten aan gewerkt dient te worden. 

Daarmee kan het ‘slagen van migranten’ als een dubbel proces worden beschouwd. Enerzijds 

moeten migranten het onbekende willen uitzoeken, en zo van het onbekende het bekende maken, 

anderzijds moeten zij wel de mogelijkheid krijgen dit te doen. 

 

Wanneer mensen door omstandigheden in een homogene context verblijven en een nieuwe 

droom gaan creëren, kunnen verschillende situaties ontstaan: 

                                                
72 Uitspraak Aboutaleb in: Dit was het nieuws., Nederland 1, 17 november 2008. 
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Ten eerste kunnen zij in deze homogene context blijven verkeren, consequentie daarvan zou 

kunnen zijn dat zij zichzelf buiten de samenleving plaatsen. Ten tweede kunnen zij eruit proberen 

te komen door bruggen te slaan tussen andere gemeenschappen. Hierin hebben zij zelf een eerste 

verantwoordelijkheid: zij dienen de spelregels en de taal van Nederland te kennen; daarnaast zou 

de gemeente hen de mogelijkheid kunnen bieden om meerdere bruggen buiten de gemeenschap 

te slaan; gedacht kan worden aan een maatjesproject en een spreidingsbeleid op scholen. Ten 

derde kunnen Turkse-Nederlanders besluiten hun dromen in Turkije te laten uitkomen. 

Consequentie daarvan zou kunnen zijn dat zij er ook in Turkije niet in slagen hun dromen uit te 

laten komen. In het artikel in de NRC (van 14 november jl.) werd deze mogelijkheid verder 

onderzocht. De banden met Nederland lijken voor de betrokkenen in dit artikel niet verdwenen, 

maar de mogelijkheden worden door hen volop benut. 

 

Kortom, de verbeelding in dit onderzoek is voor betrokkenen een dynamisch proces dat uit 

verschillende stadia lijkt te bestaan die samenhangen. Mensen vormen hun beelden voorafgaande 

aan de migratie op verschillende manieren (het eerste stadium van de verbeelding: vanuit een bekende 

situatie wordt over een onbekende situatie gedroomd). In Turkije horen ze verhalen van eerdere 

migranten en van wervingbureaus. Na migratie van de mannen naar Nederland (het tweede stadium 

van de verbeelding: vanuit een onbekende situatie wordt over een onbekende situatie verhaald), 

worden veel verhalen verteld over Nederland aan vrouwen, kinderen, familie en dorpsgenoten in 

Turkije. Na de gezinshereniging in Nederland verplaatst het onderwerp van het verhalen vertellen 

langzaam van Nederland naar Turkije. Nederland is immers voor kinderen van (eerste generatie) 

migranten een sociale werkelijkheid geworden. Dat versterkt zich wanneer deze tweede generatie 

kinderen (derde generatie) kinderen krijgt: deze laatste kennen Turkije veelal alleen van horen 

zeggen en korte familiebezoeken. De droombeelden worden verteld over Turkije. Zo heeft zich 

bij een aantal mensen in Nederland een nieuwe droom kunnen ontwikkelen. Die droom lijkt zich 

vooral te ontwikkelen als mensen in een homogene sociale context verkeren, hiermee wordt 

bedoeld dat mensen geen tot weinig contacten aangaan met mensen buiten de eigen Turkse 

gemeenschap. Het bruggen slaan naar andere gemeenschappen lijkt dus belangrijk te zijn. De 

mensen die in een proces raken waarin Nederland niet langer als onbekend gezien wordt, maar 

als een nieuwe bekende situatie, dromen niet over terugkeren naar Turkije. Zij verkeren in een 

heterogene context,  en voor hen wordt de onbekende situatie (Nederland) langzaamaan een 

meer bekende situatie, zo kan een derde stadium van de verbeelding ontstaan. Doordat mensen in een 

heterogene context verkeren, raken Turkse-Nederlanders bekend met Nederland; en bekend 

maakt bemind. 
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Epiloog 

 
Toen ik terugkwam uit het veld vroeg iemand mij om mijn mooiste, heftigste, of leukste moment. 

Dat was een moment dat ik vooral in mijn dagboek duidelijk heb beschreven en waar mijn rol als 

onderzoeker, maar ook mijn reflectie op mijn onderzoek naar voren komt73. Het is een moment 

dat ik wegging bij Sibel. Zij heeft mij net haar heftige verhaal over haar migratie verteld: 
 

,,…Als ik wegga bij Sibel, ben ik heel erg onder de indruk. Kom ik met mijn stomme 

vragen, terwijl zij echt over niets van dit alles bewust heeft nagedacht. Ze kwam gewoon 

omdat het moest van haar ouders. Omdat haar man naar Nederland wilde en ze bleef 

omdat ze niet terug kon, omdat ze kinderen kreeg, omdat het de wil was van haar ouders 

en schoonouders (…) Ik schaamde me toen ik naar haar dromen vroeg. Haar eerste vijftien 

jaar waren vooral een nachtmerrie en zeker niet van tevoren ingebeeld. Nu blijft ze omdat 

dat ze dat wil, omdat ze gelukkig is…74” 

 

Dit fragment uit mijn dagboek geeft aan dat mijn onderzoek relatief is geweest. Veel informanten 

hadden duidelijke beelden voordat zij naar Nederland kwamen, maar er was ook een aantal 

mensen dat gewoon naar Nederland kwam, omdat ouders, echtgenoot, of schoonouders dat 

wilden. Deze relativering heeft mij veel geleerd over mijn eigen onderzoek. 

                                                
73 In Bijlage III is een reflectie van mijn rol als onderzoeker te vinden 
74 Fragment uit mijn velddagboek, 16 april 2009. 
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Bijlage I 

Informanten op een rij 

 
  gesl lftd Gen. Jaar Nl Kind  Woont Getrouwd. Werk 
1 Ahmet M  64 1e gen.  1969 2j 4m Nl/Tu Ja met 14 AOW 
2 Ali M  68 1e gen. 2-4-‘71 3j 2m Nl/Tu Ja met 20 AOW 
3 Aslı V  54 1e gen. 1973 ? Nl Ja Huisvrouw 
4 Aydın M  26 3e gen. Geboren 1j 1m Nl Ja met n-t Politie en 

zelfst ond. 
5 Aysel V 61 1e gen. 1974 3j Nl/Tu Ja met 19 AOW 
6 Banu V 55 1e gen. 1979 2j 2m Nl Ja Bijstand 
7 Berkan M 25 3e gen. Geboren 1j Nl Ja met n-t Zelfst ond. 
8 Bilge V 73 1e gen. 1977 1j 2m Nl/Tu Ja; ma v 43 AOW  
9 Burcu V 26 3e gen. 2002 1m Nl Gesch. Studente 
10 Ceren V 45 1e gen. 2001  2j 2m Nl Ja 2e keer Huisvrouw 
11 Cıhan M 32 2e gen. 1981 1j 1m Nl Ja met 47 Schoonmaak 
12 Derya V 67 1e gen. 11-11-‘79 3j 4m Nl/Tu Ja AOW 
13 Ece V 39 2e gen. 1977 2j Nl Ja Schoonmaak 
14 Emina V 63 1e gen. 20-09-‘77 2j 4m Nl/Tu Ja met 1 AOW 
15 Emre M 65 1e gen. 07-05-‘70 3j 2m Nl/Tu Ja met 23 AOW   
16 Erdal M 56 1e gen. 1975 1j 1m  Nl Ja 2e keer WAO/WIA 
17 Esra V 42 2e gen. 1983 1j 1m Nl Ja met n-t Huisvrouw 
18 Feray V 34 2e gen. 1991 ? Nl Ja met n-t Huisvrouw 
19 Ferhan M 63 1e gen. 1971 3j Nl/Tu Ja met 5 AOW 
20 Fidan V 78 1e gen. 1989 3j 2m Nl/Tu Ja met 2 AOW 
21 Filiz V 59 1e gen. 18-2-‘77 2j 2m Nl Ja met 31 huisvrouw 
22 Gülay V 34 2e gen. 1990 1j 1m Nl Ja Schoonmaak 
23 Gülen V 56 1e gen. 1994 3j 2m Nl Ja met 15 Huisvrouw 
24 Havva V 45 2e gen. 1973 2j 2m Nl Ja met 42 Huisvrouw 
25 Hazan V 73 1e gen. 1975 4j 4m Nl/Tu Ja met 32 AOW 
26 Ikram V 36 2e gen. 1985 1j 1m Nl  Ja met n-t Huisvrouw 
27 Irmak V 35 2e gen. 1994 - Nl Ja 2e vr. Huisvrouw 
28 Iznullah M 73 1e gen. 1965 2j 2m Nl/Tu Ja; pa v 45 AOW 
29 Kıral V 48 2e gen. 1975 ? Nl Ja met n-t Huisvrouw 
30 Leman V 30 2e gen. 1997 2j Nl Ja met n-t Schoonmaak 
31 Mehmed M 62 1e gen. 1969  2j 2m Nl/Tu Ja met 21 AOW 
32 Mustapha M 77 1e gen. 1963 4j 4m Nl/Tu Ja met 25 AOW 
33 Nesrin V 28 2e gen. 1997 1j Nl Gesch. Bijstand 
34 Onur M 37 2e gen. Geboren 1m Nl Gesch. Zelfst. ond. 
35 Özgur V 32 2e gen. 1979 2j Nl Ja met n-t Huisvrouw 
36 Pembe V 39 2e gen. 1981 1j 1m Nl Gesch Bijstand  
37 Rana V 34 2e gen. 1979 1j 1m Nl Ja met n-t Huisvrouw 
38 Roos V 56 1e gen. 1979 2j 1m Nl/Tu Ja met n-t WAO/WIA 
39 Sevim V 29 2e gen. 1998 1j 2m Nl Ja met n-t Huisvrouw 
40 Sibel V 41 1e gen. 1980 1j 2m Nl Gesch Bijstand/WA

O/WIA 
41 Sıyamı M 61 1e gen. 1970 2j 1m Nl/Tu Ja AOW  
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42 Tunc M 47 2e gen. 1979 2j 2m Nl Ja met 24 Schoonmaak 
43 Umut M 32 2e gen. 1987 - Nl Zoon v. 8 Docent 
44 Yeliz V 47 2e gen. 1984 ? Nl Ja met n-t Schoonmaak 
45 Yılmaz M 43 2e gen. 1983 - Nl Zoon v 28 Werkloos 
46 Yüksel V 38 2e gen 1991 2j Nl Ja Raster 

medewerkster 
47 Zerdalı V 30 2e gen. 1998 1j 1m Nl Ja met 11 Schoonmaak 
 
Woont: Veel ouderen wonen de helft van het jaar in Turkije (zomer) en in de winter in 
Nederland.  
Ja mt t-n: Daarmee wordt bedoeld dat ze nadat ze getrouwd zijn met een Turkse Nederlander zij 
naar Nederland zijn gekomen. 
Ja mt n-t: Daarmee wordt bedoeld dat ze met een man of vrouw uit Turkije zijn getrouwd, die 
daarna naar Nederland is gekomen. 
Gesch: Deze mensen zijn gescheiden. 
Ja & nr: Ik heb alle informanten genummerd: deze mensen zijn met elkaar getrouwd. 
Ja: onbekend met wie ze precies zijn getrouwd. 
 



Stephanie E.M.E. Maas 

 
60 

 

 

Bijlage II 

Methoden van onderzoek 

 
Tijdens mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve 

onderzoeksmethodes. Kwalitatief onderzoek kan bij uitstek gebruikt worden om een begrip te 

krijgen voor heterogeniteit in de onderzochte gemeenschap (Ewing, 2006: 204). Allereerst is 

participerende observatie van belang geweest voor mijn onderzoek. Ik heb me tijdens mijn 

onderzoek ‘ondergedompeld’ in de Turks-Nederlandse gemeenschap in Deventer. Ik heb met 

hen samen geleefd, gegeten, gedronken en gefeest. Ik heb geprobeerd mee te doen (te 

participeren) in de dagelijkse levens van verschillende Turks-Nederlandse personen en families. 

Doordat ik veel samen met hen ben geweest, kreeg ik langzamerhand het vertrouwen van mijn 

informanten. Dit vertrouwen was nodig om mijn informanten zich op hun gemak te laten voelen. 

Zij zagen mij op veel verschillende momenten en plekken. Zo werd ik op de ene manier een van 

hen. Op een andere manier, ben ik altijd de ander gebleven. Terwijl ik met hen leefden was ik altijd 

‘dat meisje uit Utrecht’, die ‘slimme studente’ en ‘the other’. Maar wel een studente die te 

vertrouwen was75. 

Aan het begin van mijn onderzoek heb ik veel hulp gehad van Raster. Drie Turkse medewerkers 

van deze organisatie hebben mij de mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn bij verschillende 

groepsbijeenkomsten (deze groepen varieerden in leeftijd, geslacht en duur van het verblijf in 

Nederland). Hierdoor verkreeg ik een eerste toegang tot mijn onderzoeksgroep. Daarnaast heb ik 

contact gezocht met de moskee in Deventer. Hier heb ik vaak gezeten en praatjes gemaakt met 

Turkse bezoekers. Daarnaast gaf ik hier huiswerkbegeleiding aan enkele volwassenen; dit ging 

vooral om taalonderwijs. Tot slot ging ik vaak boodschappen doen bij Turkse winkels. Ik bezocht 

elke vrijdag de markt en haalde de dochter van de mensen waarbij ik in huis woonde vaak van 

school. De contacten die ik op deze manier heb opgedaan gaven mij de mogelijkheid steeds vaker 

bij mensen thuis te komen. Hier ontmoette ik weer nieuwe mensen. Uiteindelijk ben ik bij vijftien  

van hen meerdere malen thuis geweest, met hen ben ik meegegaan op familiebezoeken in 

Nederland,  en bij hen heb ik gegeten, kinderen op gehaald van school, et cetera. 

Daarnaast heb ik veel informele gesprekken gevoerd met mensen. Wanneer ik ergens was, sprak 

ik graag met mensen over mijn onderzoek. Veelal bleef dat informeel omdat ik hierbij geen 

                                                
75 Informeel gesprek, Burcu, 13 mei 2009. 
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gebruik maakte van een recorder. Na een dergelijk gesprek werkte ik mijn informatie gelijk uit; zo 

werd mijn informatie zo goed mogelijk vastgelegd. 

Ook heb ik gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews; deels om vragen die 

onbeantwoord bleven te beantwoorden en deels om levensgeschiedenissen op te tekenen. Bij 

deze manier van interviewen gebruikte ik altijd een recorder. Hierdoor hoefde ik minder te 

schrijven en kon ik beter luisteren. Levensgeschiedenissen zijn belangrijk geweest voor mijn 

onderzoek, omdat ze de ontwikkeling van personen kunnen blootleggen. Daarnaast meent Dossa 

ook dat deze geschiedenissen de verpersoonlijking van een thuisland kunnen zijn, die slechts in 

een nieuw land opnieuw verbeeld kunnen worden (1999: 268). Olwig zegt hierover dat het 

optekenen van levensgeschiedenissen vooral succesvol is, wanneer er sprake is van een mobiele 

bevolking die betekenis geven aan iets door zich ermee te identificeren (2003: 797) 

Tot slot heb ik tijdens mijn onderzoek veel ‘geobserveerd’. Ook deze observaties heb ik in deze 

thesis gebruikt. 
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Bijlage III 

Reflectie rol van onderzoeker 

 
Als onderzoeker heb ik een gemengde positionering in dit onderzoek ingenomen. Enerzijds heb 

ik zo objectief mogelijk in het veld gestaan, mijn eigen vooringenomenheden heb ik zo weinig 

mogelijk meegenomen in mijn gesprekken met informanten. anderzijds heb ik bij voortduring en 

met precisie de interactie met de betrokken eerste, tweede en derde generatie opgezocht. Omdat 

ook ik mijn eigen achtergrond heb meegenomen is het van belang dat ik op mijzelf, mijn rol als 

onderzoeker, en mijn rol in de Turkse gemeenschap reflecteer. Reflecteren betekent dat je jezelf 

een spiegel voorhoudt; dat je stilstaat bij hoe je te werk gaat, welke vaardigheden en kennis je 

inzet en welke juist niet; dat je terugkijkt naar hetgeen je hebt gedaan, in iedere situatie, in iedere 

context, tussen de verschillende situaties, alsmede in de context van de Turkse gemeenschap in 

Deventer, alsmede tussen de Turkse en Nederlandse gemeenschappen in deze stad. Daarbij gaat 

het om een voortdurend proces van ‘jezelf vragen stellen’ (Schön, 1987). Die vragen kunnen 

ontstaan in de situatie met anderen, maar ook over die situatie. Daarnaast heb ik gereflecteerd op 

de kennis die ik in bepaalde situaties bijeen heb gebracht, als ook over de kennis die ik in die 

situaties verzameld heb.  

 

Toen ik onderzoek had gedaan in Berlijn (2006), was het een relatief klein probleem dat ik de 

Turkse taal niet sprak. Alle Turkse informanten spraken immers goed Duits. In Deventer heeft 

het wel degelijk een rol gespeeld. Veel eerste generatie migranten spreken geen Nederlands. Ook 

voor de tweede generatie is de Nederlandse taal vaak een probleem. Ik spreek redelijk Turks. Ik 

kan het goed verstaan en kan het een beetje spreken. Toch ben ik mij gedurende mijn onderzoek 

constant bewust geweest dat het niet mijn moedertaal is. Subtiele verschillen in toon kunnen in 

het Turks een heel verschillende betekenis opleveren. Deze toonverschillen beheers ik vaak niet. 

Meestal zaten er echter andere mensen bij gesprekken, die mij konden helpen, als ik iets niet 

begreep. Dit is echter maar twee keer gebeurd. In beide gevallen was ik mij ervan bewust dat de 

vertaler andere betekenissen kon geven (Coles, 2001: 384). Als er niemand anders in de buurt was 

konden we het altijd met handen en voeten proberen. Maar toch kan het zijn dat ik subtiele 

taalverschillen niet heb opgepakt en dat ik mensen daardoor niet goed heb begrepen. Ik denk dat 

dit geen grote invloed heeft gehad op mijn onderzoek, maar ik ben me er wel van bewust geweest 

tijdens dit schrijven. Vaak werkte mijn beperkte talenkennis ook ontwapenend en werd het 
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gesprek gemakkelijker en meer ontspannen. Mensen moesten soms lachen om mijn uitspraak, 

maar herinnerden mij er dan altijd aan dat zij het Nederlands ook niet beheersten en dat ik het 

dus vooral moest blijven proberen. 

 

Tijdens mijn onderzoek heb ik vooral in het begin soms moeite gehad om mensen te vinden die 

met mij wilden praten. Ze wilden wel praten, maar vonden het moeilijk om hun verhalen te laten 

gebruiken voor een onderzoek. Veelal heb ik mensen kunnen uitleggen dat ze een gefingeerde 

naam zouden krijgen en dat ze alles te lezen kregen, voordat ik het zou gebruiken. De meeste 

mensen wilden na deze garantie wel meewerken. Sommige mensen wilden dat echter niet. Hun 

mening heb ik gerespecteerd en hun verhalen zijn buiten dit onderzoek gehouden. 

  

Er is een aantal aspecten waar ik hier op terug wil komen: 

- Ik ben een vrouw. Ik was voordat ik begon aan dit onderzoek bang dat dit problemen met zich 

mee zou brengen wanneer ik met mannen wilde spreken. Eer in de Turkse cultuur is immers een 

groot goed. Bij eerder onderzoek (Maas, 2006) heb ik me om die reden allereerst op vrouwen 

gericht. Tijdens dit onderzoek bleek dat echter niet nodig. Mannen wilden juist heel graag hun 

oude verhalen aan mij vertellen. Ik heb tijdens dit onderzoek vaker via mannen toegang gekregen 

tot hun vrouwen, dan andersom. Wellicht komt dit door het onderwerp. De ‘imagination als 

droom’ is immers vooral van toepassing op mannen; zij waren het die de droom mee terugnamen 

naar Turkije. Daarnaast waren het vooral mannen die onder de indruk waren van mijn Turks, en 

heel graag Turks met mij wilden praten; vrouwen waren iets meer terughoudend. In eerste 

instantie heb ik voornamelijk met ouderen gepraat. Hierbij waren mannen vaak nog steeds heel 

trots op wat ze hadden bereikt. Vrouwen waren dat iets minder, wellicht dat daardoor ook kan 

worden verklaard dat mannen sneller met mij wilden praten. 

- Ik ben jong. Maar ook dit heeft alleen maar in mijn voordeel gewerkt. Ik was op voorhand bang 

dat ouderen mij misschien niet serieus zouden nemen, of niet met mij zouden willen praten. Maar 

alle ouderen wilden juist graag hun verhalen over vroeger aan mij vertellen. Ik voelde mij vaak als 

een soort kleindochter die naar het verleden van haar opa of oma zat te luisteren. Mehmed 

vertelde een keer dat hij het leuk vond om te vertellen over vroeger, vooral omdat ik zo goed 

luisterde. Zijn eigen kinderen en kleinkinderen deden dat niet meer76. Ik heb nooit het gevoel 

gehad dat zij mij niet serieus namen, wellicht heeft het ook hier geholpen dat ik de taal sprak.  

- Daarnaast had ik vooraf rekening gehouden met eventuele problemen door de huidige politieke 

situatie in Nederland. Er zijn immers veel politici die over elkaar heen duikelen als het om 

                                                
76 Informeel gesprek, Mehmed en zijn vrouw Filiz, 3 april 2009. 
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migranten, de Islam, probleemwijken et cetera gaat. De kwestie ligt bij veel partijen gevoelig. 

Maar ook deze zorg bleek ongegrond. Het huidige klimaat heeft geen grote rol in mijn onderzoek 

gespeeld. Ik heb het er met Berkan en Aydın over gehad, maar zij hebben mij nooit naar een 

overtuiging gevraagd. Ik heb wel een bewuste keuze gemaakt om me niet te laten verleiden tot 

een standpunt te komen. Dit omdat ik bang was voor een stagnering van het gesprek77. Ik ben 

nooit geassocieerd met die politieke ‘ander’ (in mij).  

- Als onderzoeker ben ik niet neutraal geweest. Ook ik heb een bril op gesitueerde kennis, ik kan 

niet overal neutraal zijn, ook al probeer ik die bril zoveel mogelijk af te zetten. Daarom is het erg 

belangrijk geweest dat ik tijdens mijn onderzoek, maar ook tijdens het schrijfproces, veel 

aandacht heb besteed aan het reflecteren op mijzelf, zowel in als over de situatie, en op de rol van 

onderzochten. Bovendien heb ik open gestaan voor andersdenkenden. Ik heb op verschillende 

manieren bovendien een groepje mensen om mij heen georganiseerd die mij gevraagd en 

ongevraagd met vragen bestookten en mij scherp hielden. Dergelijke intervisie was zowel in de 

gemeenschap, op de universiteit, als thuis op diverse momenten actief.  

Om onderzoek te doen is het cruciaal geweest dat ik mijn eigen gevoelens, interpretaties, 

observaties, methoden en vooroordelen begrijp en daarop ook kan reflecteren met anderen (Crins, 

2008: 165-6). Ik besef me dat mijn perspectief mijn onderzoek beïnvloedt kan hebben. Echter, 

door regelmatige zelfreflectie en bezinning samen met anderen op de situatie heb ik getracht deze 

eventuele gevolgen voor de uitkomsten van mijn onderzoek zoveel mogelijk te ondervangen. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik mij constant afgevraagd: wat is mijn rol? Hoe kan ik in verbinding 

blijven met deze Turkse gemeenschap? Als ik mijn rol aanpas, krijg ik dan andere antwoorden? Et 

cetera. 

                                                
77 Interview, Aydın en Berkan, 13 mei 2009. 
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