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VOORWOORD 

Een thesis over de Turnhoutsebaan? Jawel hoor. Het idee voor deze thesis is bijna een jaar geleden 

ontstaan op een terrasje in Gent vanuit de wil om geschiedenis en herinnering een nieuwe plaats te 

geven op een niet-evidente plek in het heden. Met vieren – mijn medestudenten en ik – droomden we 

om het verleden van onze samenleving weer naar de mensen te brengen op de plaatsen waar ze het het 

minst verwachten. We wilden aantonen dat dat verleden niet beperkt moest blijven tot de 

geschiedenisboeken of onze academische wereld, maar evengoed een belangrijke rol kon vervullen in 

onze huidige, multiculturele en multidisciplinaire maatschappij. De Turnhoutsebaan in Borgerhout 

leek daarvoor de ideale plek. Met haar vele identiteiten, multiculturele heden en nostalgische verleden 

vormt zij een ruimte waar ontelbare herinneringen terug opgehaald kunnen worden. Onze ideeën 

vloeiden verder in de richting van een tentoonstelling, activiteiten, festiviteiten; en dat alles op de vele 

verschillende plekken van de baan. Je zou er verhalen over de Oorlog in een nachtwinkel kunnen 

onderbrengen, foto's van vooroorlogse prentkaarten in een Marokkaanse bakkerij, getuigenissen van 

de eerste gastarbeiders in een Belgisch café, herinneringen aan de golden sixties in een leegstaand 

winkelpand, de verhalen van asielzoekers in een mooie autochtone winkel. Mensen zouden bij hun 

dagelijkse aankopen oog in oog komen te staan met hun eigen herinneringen en het geheugen van 'de 

ander'. Geschiedenis zou zich vermengen met het alledaagse ritme van het heden. 

Uiteindelijk is het een thesis geworden. De dromen over een grootser en toegankelijk concept blijven 

bestaan, maar zoals dat gaat met dromen werden ze door onze andere bezigheden (voorlopig) naar de 

achtergrond verdreven. Deze thesis had evenwel nooit tot stand kunnen komen zonder die wilde 

ideeën van enkele historici-in-spe. Deze thesis vertelt het verhaal van de Turnhoutsebaan en Oud-

Borgerhout op een toegankelijke manier. Tegelijkertijd vormt zij een eerste stap in het onderzoek naar 

hoe we herinneringen een plek kunnen geven in het heden, en hoe deze herinneringen een dienst 

kunnen bewijzen aan deze multiculturele maatschappij waar we nu in leven. Ik ben er namelijk – heel 

persoonlijk –  van overtuigd dat het verleden pas écht nuttig wordt om te bestuderen wanneer we ook 

kunnen begrijpen hoe dit verleden haar eigen invloed uitoefent op het heden. Vandaar dat deze thesis 

naast de complexe en boeiende geschiedenis van de Turnhoutsebaan en Borgerhout ook  het geheugen 

van de baan probeert weer te geven. Het geheugen van de baan dat gevormd wordt door de ontelbare 

herinneringen van haar inwoners. Het geheugen van de baan, dat vandaag de dag haar invloed 

uitoefent op de perceptie van het heden. Het geheugen van de baan, dat misschien zelfs de sociale 

cohesie van een hoofdstraat weer kan versterken. 

Deze thesis had nooit tot stand kunnen komen zonder de hulp van enorm veel mensen, die ik dan ook 

dubbel en dik wil bedanken. Ten eerste wil ik de personen die ik interviewde bedanken voor hun 

bereidwillige medewerking, voor de documenten die ze mij bezorgden en tips die ze mij aanreikten, 

maar ook voor hun geloof, hun inspiratie en inzichten: Piet Janssen van het CBW; stedenbouwkundige 

en ex-buurtopbouwwerker Luk Vanmaele; José Delstanche die bijna een eeuw geleden geboren werd 
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op de baan en er een winkel had; Mia Wouters van kapsalon Limi; vrijwilliger en oud-medewerker van 

de Roma Robert Kaerts; oud-schepen van Borgerhout Fons Geeraerts; Jeanine Baerdt die het antieke 

naaiwinkeltje Stunt uitbaat; Alain Herremans, voorzitter van VZW Voorstad en eigenaar van Kitty 

Kidsystems; schoenmaker Guido Leunen en zijn vrouw Anne-marie Biesemans (eveneens voor het 

vele keren herstellen van mijn kapotte schoenen); buurtbewoonsters en voormalige KAV-voorzitsters 

José Hoedemakers en mijn grootmoeder Carla Boeykens, ook voor de ontelbare obscure boekjes die 

ze me telkens weer gaf; Houda Kassit van de kledingwinkel Arezyna; Jan Pauwels en Kunta Kloek, 

eigenaars van het Reuzenhof; en Vera Sagers, die een platenwinkel op de baan en een Marokkaanse 

groothandel op de Kattenberg had. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Lieve Willekens van het MAS 

waar ik enkele workshops en lezingen over migrantenerfgoed mocht bijwonen; Paul Van Goethem en 

Marij Preneel voor de gesprekken en artikels over Borgerhout en de baan; Stefan Nieuwinckel voor 

het doorsturen van beleidsnota. Ook mijn promotor Gita Deneckere wil ik van harte bedanken voor 

haar tips, opmerkingen en aandacht bij het proces van het schrijven van deze thesis, en voor haar 

lessen aan het begin van dit academiejaar die mijn visie op geschiedenis telkens weer verruimden. 

Mijn grootouders wil ik bedanken voor hun verhalen, en mijn ouders voor het aandachtig nalezen en 

geduldig corrigeren van deze thesis. Tenslotte ben ik ook Eva, Maud en Tessa oneindig dankbaar voor 

al onze geweldige gesprekken, discussies en ideeën over geschiedenis waar ik zo veel van geleerd heb, 

en vooral voor hun eeuwige aanmoediging en inspiratie. 
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HANDLEIDING VOOR DE LEZER 

Deze thesis is opgebouwd uit drie grote 'luiken' die de Turnhoutsebaan vanuit een ander perspectief 

benaderen. Deze luiken vormen samen één geheel, maar kunnen ook op zichzelf gelezen worden. De 

lezer die slechts geïnteresseerd is één gedeelte van deze thesis, kan kiezen om de rest over te slaan. 

Om elk deel van deze thesis toegankelijk te houden voor die selectieve lezer, worden concepten, 

theorieën en feiten die in één deel uitgebreid aan bod komen meestal nog eens kort herhaald wanneer 

ik ze gebruik in een volgend gedeelte. Voor wie echter geïnteresseerd is in alle aspecten van de 

vraagstelling, zijn de drie delen even belangrijk. Ze vullen elkaar aan, zijn constant in interactie, en 

bouwen samen naar de conclusie toe. 

LUIK I  Het eerste luik is opgevat als een theoretische inleiding tot het vraagstuk over geschiedenis en 

geheugen en concepten die betrekking hebben op lieux de mémoire en het geheugen van een plaats . 

LUIK II  Het tweede luik behandelt de gehele geschiedenis van Oud-Borgerhout en de Turnhoutsebaan, 

met de nadruk op de snelle veranderingen in de na-oorlogse periode. In dit luik komen naast de 

plaatsgebonden geschiedenis ook heel wat brede maatschappelijke ontwikkelingen aan bod. De 

stedelijke mentaliteit en de opbouw van de multiculturele samenleving staan hier centraal. Maar ook 

de meer persoonlijke geschiedenis, terug te vinden in de herinnering van de Borgerhoutenaren, treedt 

vaak op de voorgrond. De geschiedenis van Oud-Borgerhout is immers een geschiedenis van mensen. 

LUIK III In het derde luik benader ik de Turnhoutsebaan als een plaats waar  verschillende 

herinneringen en identiteiten samenkomen. De baan wordt uitvoerig beschreven in al haar functies, 

met haar problemen en troeven. De perceptie van haar bewoners en haar gebruikers vormt het 

referentiepunt dat naar voren komt in de vele fragmenten uit interviews. De focus ligt steeds op 

betekenis en herinnering. Tenslotte verhaalt dit luik hoe herinnering in een multiculturele straat een 

verdelende of net een integrerende rol kan opnemen voor haar in- en omwoners. 
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INLEIDING 

 

De Turnhoutsebaan: een straat in beweging 

Een doordeweekse, regenachtige vrijdagavond op de Turnhoutsebaan. Auto's schuiven toeterend aan 

voor de lichten op de smalle rijweg, af en toe opgehouden door een dubbel geparkeerde camionette die 

moet laden en lossen in één van de winkels. Fietsers met kap en regenjas manoeuvreren behendig 

tussen het stilstaand verkeer door, nu eens de kant van het voetpad, dan weer de kant van de verhoogde 

busbaan kiezend. Overvolle trams en bussen staan in lange rijen stil aan de haltes en in de 

aangrenzende Carnotstraat. Voetgangers van alle slag met paraplu's, kinderwagens en 

boodschappentassen banen zich een trage weg over de smalle voetpaden. Nu en dan houdt iemand halt 

bij een etalage of in een handelszaak voor een snelle aankoop of een onderkomen voor de regen. 

Voor wie van Borgerhout is of er vaak doorrijdt, klinkt deze situatieschets ongetwijfeld bekend in de 

oren. Toch is de Turnhoutsebaan zoveel méér dan die vervelende doorgangsweg die te traag vooruit 

gaat tijdens de spits. Het is een straat waar mensen wonen, elkaar ontmoeten, de hoofdstraat van een 

bijzonder district die Noord en Zuid zowel scheidt als verbindt. Maar boven alles is de Turnhoutsebaan 

een winkelstraat, waar het drukke verkeer al sinds mensenheugenis een bloeiende handel heeft gevoed. 

Soms lijkt de baan stil te staan, maar wie haar goed kent weet dat ze beweegt en ongelooflijk veel 

bewogen heeft gedurende de laatste vijftig jaar. Het gedeelte van de steenweg naar de Kempen dat zich 

uitstrekt tussen Turnhoutsepoort en Carnotstraat is in een halve eeuw danig veranderd. Daarvan 

getuigen niet alleen nostalgische foto's en postkaarten, maar eveneens de herinneringen van de 

bewoners en winkeliers die al jaar en dag op de Turnhoutsebaan gevestigd zijn en de evolutie van de 

baan en hun Borgerhout van dichtbij hebben meegemaakt. 

Het belang van de Turnhoutsebaan, in de omgeving simpelweg ‘de baan’ geheten, voor de 

geschiedenis van Borgerhout en Antwerpen kan nauwelijks onderschat worden. De baan is niet alleen 

bepalend geweest voor de ruimtelijke geschiedenis van de stad Antwerpen en het district intra muros, 

met de opdeling in twee wijken of de ontwikkeling van de bewoning in Borgerhout langs de 

eeuwenoude kasseiweg.  Ze staat eveneens symbool voor de ‘achteruitgang’, ‘verloedering’ en 

letterlijke ‘vervreemding’ van de districten net buiten het centrum van de grote steden en Antwerpen in 

het bijzonder, maar ook voor de toekomst van de multiculturele samenleving. De evolutie die de baan 

de laatste vijftig jaar doormaakte van centrale winkelstraat in de rand van de stad en verlengstuk van 

de Antwerpse Keyserlei naar een lelijke en verpauperde verkeersader verleent ons dan weer inzicht in 

de recente ontwikkelingen in de verhouding tussen het stedelijke centra en haar meer perifere zones. 

Al deze zaken maken van de Turnhoutsebaan een belangrijke plek die het onderzoeken waard is omdat 

begrip van haar verleden en heden exemplarisch kan zijn voor het begrip van de geschiedenis van 

Borgerhout, Antwerpen en zelfs soortgelijke, bij uitstek multiculturele steden. Bovendien maken ze de 

Turnhoutsebaan tot een symbolische lieu de mémoire, een plaats van herinnering waar verschillende 
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groepen samenleven en elkaar ontmoeten maar elkaar evengoed zo snel mogelijk weer voorbijgaan, 

net zoals vaak aan het verleden van de baan voorbijgegaan wordt. 

Laten we even stilstaan bij de verschillende aspecten van de Turnhoutsebaan die bepalend zijn geweest 

voor haar geschiedenis. Ten eerste vormt de baan al eeuwenlang één van de belangrijkste invalswegen 

naar Antwerpen vanuit het oosten. In de 14
de

 eeuw was zij onder de naam Ayendijk al één van de 

eerste gekasseide tolwegen waar een groot deel van het handelsverkeer van de Kempen naar 't stad 

passeerde. Nu nog kennen de meeste mensen de baan het best in haar hoedanigheid van grote 

verkeersader. De straat is constant in beweging, het komen en gaan van de stromen mensen staat er 

nooit stil – behalve tijdens de spits. In haar hoedanigheid van stedelijke verkeersas is de baan echter 

vooral een lange, monotone weg van buitenaf naar het Antwerpse centrum waar men het liefst zo snel 

mogelijk voorbij wil geraken. 

 

De Turnhoutsebaan is ook de hoofdstraat van Borgerhout. De geschiedenis van het district hangt nauw 

samen met de geschiedenis van de baan. Het was hier dat de eerste kleinere huisjes van het district –

toen nog dorp onder Deurne- opgetrokken werden. Deze huisjes vormden, op enkele hoeves, een 

burcht en een abdij na, de oudste bewoning van Borgerhout. Het was langs de baan dat straten, pleinen 

en wijken ontstonden. De Turnhoutsebaan verdeelt Borgerhout intra muros – Oud-Borgerhout of het 

deel van Borgerhout binnen de negentiende-eeuwse stadsomwalling, nu vervangen door de singel en 

Ring – onherroepelijk in twee wijken. Noord- en Zuid-Borgerhout strekken zich uit langs weerszijden 

van hun hoofdstraat en ontwikkelden door de jaren heen elk hun eigen karakter. Toch is het ook op 

deze baan waar de twee kanten samenkomen en elkaar ontmoeten. Voor beide delen was -en is- de 

Turnhoutsebaan een centrale plaats waar winkels, horeca,  diensten en sociaal contact beschikbaar 

waren. Als levensader van Oud-Borgerhout voorziet de baan haar buurtbewoners van dagelijkse 

boodschappen, onderwijs, geldautomaten, kappersbezoeken, openbaar vervoer, alle soorten kleding, 

geneeskundige zorgen, snelle snacks, en nog veel meer. 

Toch zijn de winkels op de baan achteruit gegaan in omvang, aantal en kwaliteit en spreken velen 

vandaag van een 'verloedering' van hun baan. Vele oudere bewoners denken met enige nostalgie terug 

aan “hun” baan zoals ze vroeger was. “Vroeger kon je hier op één namiddag u hele huis bij elkaar 

kopen, van tafels tot gordijnen en de inhoud van uw kleerkast,” weet mijn oma wel eens te zegen.  Op 

de baan liggen ook nu nog wel wat meubel-, tapijten-, kleding-, of huisraadwinkels, maar de stijl, 

kwaliteit en het doelpubliek zijn  veranderd. Waar de mensen vroeger en masse van buitenaf naar de 

baan kwamen om te gaan shoppen in de mooie grote winkelzaken, passeren ze er nu vooral langs. 

Sommigen schrijven deze achteruitgang van het commerciële elan van de baan toe aan de vele 

allochtonen, anderen wijzen de opkomst van de supermarkten en het Wijnegem Shopping Center aan 

als de doodsteek voor de Antwerpse voorstedelijke winkelstraten. In elk geval vormt de 

Turnhoutsebaan een interessante casestudy voor de recente urbanistische en commerciële 

ontwikkelingen in de verhouding tussen centrum en periferie in een grootstad, de invloed van deze 
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processen op een kleinere zelfstandige middenstand en de omgang van haar bewoners en gebruikers 

met de snelle historische veranderingen in hun directe omgeving. 

Omdat de Turnhoutsebaan voor vele passanten van buiten het district het enige stukje Borgerhout is 

dat ze te zien krijgen, is ze bepalend voor de beeldvorming en de identiteit van het district. “Gaat het 

goed met de baan, dan gaat het goed met Borgerhout.
1
” Deze in de volksmond erg geliefde uitspraak 

gaat echter al lang niet meer op. Borgerhout heeft de afgelopen halve eeuw een bijzondere evolutie 

meegemaakt, met de stadsvlucht van jonge autochtone gezinnen naar verder gelegen, rustiger 

buitenwijken, de leegstand en verkrotting van gebouwen, de inwijking van de armere gastarbeiders  in 

de leegstaande volkse huisjes en een algemene ‘verloedering’ van het district tot gevolg. Maar 

Borgerhout is al jarenlang aan een heropleving bezig. De recente intrek van hoogopgeleide gezinnen 

met kinderen, de initiatieven van het district en de buurten zelf tot een verhoging van de leefbaarheid 

en het steeds hippere en culturele imago van Borgerhout bij de jongere generatie Antwerpenaars 

maken van het district een progressieve, multiculturele woonwijk en beloven het misschien wel een 

toekomst als het ‘nieuwe Zurenborg’. De Turnhoutsebaan is echter niet even snel mee met deze 

evolutie. Terwijl het district links en rechts van de baan bloeit, raakt de straat zelf maar moeilijk uit 

haar toestand van verloedering, leegstand en lelijkheid. Wat ooit de trots voor het imago van 

Borgerhout was, is nu de nagel aan haar doodskist, des te meer omdat net deze baan voor vele 

buitenstaanders het beeld van Borgerhout intra muros nog steeds in grote mate bepaalt. Terwijl het 

district met rasse schreden vooruit beweegt, stond de baan lange tijd stil. Toch valt er de laatste tien 

jaar een ommekeer in positieve zin te bemerken, met enkele recente aanwinsten als de Roma, het 

Ecohuis en de Atlas op de grens met de Carnotstraat die als triggers fungeren om ook andere 

initiatieven aan te trekken in hun zone. Beloven dezen de baan een hernieuwde toekomst toe? 

Heel belangrijk voor de geschiedenis van de Turnhoutsebaan is natuurlijk ook de Maghrebijnse 

immigratie in België, Antwerpen en Borgerhout vanaf de jaren 1960 en vooral '70. De baan draagt de 

sporen van deze vrij recente migratiegolf. Die zijn het meest zichtbaar in haar hoedanigheid van 

winkelstraat. Met haar talrijke Marokkaanse bakkers, viswinkels, kebabzaken, meubelwinkels, 

theehuizen, stoffenwinkels, supermarktjes,... is de Turnhoutsebaan langzaamaan het symbool 

geworden van ‘Borgerokko’. Hoewel het niet aan de baan zelf was waar de allereerste immigranten 

zich vestigden of hun winkels openden, herbergt zij vanaf de jaren '90 wel een grote en zichtbare 

concentratie aan buitenlandse handelszaken. Heden ten dage zijn het echter niet meer enkel 

Marokkanen en enkele Turken die daar winkel houden, maar eveneens Pakistanen, Indiërs, Oost-

Europeanen, Sub-Sahariaanse Afrikanen,... Tezamen met de “blanke” winkels die daar al sinds jaar en 

dag gevestigd zijn trekt deze verscheidenheid aan handelszaakjes een zeer diverse klandizie van 

voornamelijk buurtbewoners aan. Het is ook in de winkels waar de grenzen van de nationaliteiten 

                                                 
1
 Kitty Haine, Turnhoutsebaan. Ontwerptekst. Module strategische ruimtelijke ingrepen oktober 2001 

(Antwerpen: 2001), 5. 
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overbrugd worden. Waar  verschillende nationaliteiten elkaar vooral passeren op straat, vormt het 

veilige interieur van de vele verschillende winkels een plaats van ontmoeting tussen twee of meer 

culturen. De Turnhoutsebaan als winkelstraat staat dan ook symbool voor de -soms moeilijke- 

evenwichtsoefening van de multiculturele stedelijke samenleving. 

 

Het wordt duidelijk dat er wel honderd verschillende manieren zijn om de geschiedenis van de 

Turnhoutsebaan te vertellen, afhankelijk van de invalshoek die men kiest. Schrijf je het verleden van 

de hoofdstraat van Borgerhout? Van een radar in het verkeersnetwerk van Antwerpen? Van de 

achteruitgang van de decentrale stedelijke winkelstraten? Van de veranderende stedelijke mentaliteit? 

Vertel je vanuit het oogpunt van een oude buurtbewoner, een allochtone nieuwkomer, een winkelier of 

een beleidsmaker? Het verhaal zal ongetwijfeld steeds weer helemaal anders vorm krijgen. De 

Turnhoutsebaan herbergt talrijke herinneringen, geschiedenissen en culturen. Het is een 

kristallisatiepunt waar deze  verschillende herinneringen samenkomen, zich er aan hechten en het 

verleden en heden elk op hun eigen manier vormgeven.  Dat maakt van de Turnhoutsebaan een lieu de 

mémoire , een plaats waarrond zich verschillende herinneringen concentreren. Een heel interessante 

plaats van herinnering, bovendien, ten eerste omdat de baan in het leven van vele mensen – bewoners, 

bezoekers, handelaars en pendelaars - een centrale plaats inneemt, en ten tweede omdat op de baan 

tegengestelde belangen – Antwerpen en Borgerhout, allochtoon en autochtoon, verkeersas, 

winkelstraat, woonplaats en hoofdstraat – elke dag opnieuw met elkaar geconfronteerd worden en 

moeten leren zich te verzoenen.  

De baan is een plaats van nostalgie wanneer in september de Reuskens dansen in de stoet, en een 

plaats van conflict wanneer hardnekkige voetbalfans de boel afbreken. Het is een plek waar mooi en 

lelijk samenkomen wanneer de prachtig gerestaureerde Roma zijn deuren opent naast de bergen afval 

dat de winkeliers op woensdagavond buiten zetten. Het is een plaats waar een goedverdienende jonge 

ambtenaar snel even een pakje sigaretten gaat kopen bij de arme Pakistaanse nachtwinkel, waar jonge 

meisjes met hoofddoek naar de Belgische kapper gaan om zichzelf een modern kapsel aan te meten en 

daarna hun haar weer te bedekken. Het is een plaats die bijeengehouden wordt door contradicties die 

haar vorm geven en in mijn ogen zijn het net die contradicties die de baan zo interessant maken. 

 

Beknopte vraagstelling 

Het is mijn bedoeling de Turnhoutsebaan te benaderen als een plaats met een geheugen, een plek van 

herinnering, en tegelijkertijd haar algemene geschiedenis in kaart te brengen. Met haar geschiedenis 

bedoel ik de feitelijke of algemeen aangenomen ontwikkelingen die de baan vooral de afgelopen halve 

eeuw heeft doorgemaakt. Deze staan vanzelfsprekend in nauw verband met de evolutie van 

Borgerhout. Het onderzoek naar de baan als lieu de mémoire is het onderzoek naar de verschillende 

herinneringen, verhalen en betekenissen in verleden en heden die zich kristalliseren rondom deze plek, 

maar niet beperkt blijven tot de baan zelf. Het is interessant om te zien hoe deze op elkaar inwerken, 
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veranderen doorheen de tijd, elkaar aanvullen of verdringen en zo de wijze bepalen waarop de visie op 

het verleden gestalte krijgt op één concrete plaats met zo veel verschillende identiteiten en 

belangenconflicten. De centrale vraag is hoe een voornamelijk autochtone groep gebruikers van de 

baan omgaat met het compleet veranderde heden aan de hand van hun beeld van het verleden. Dat 

beeld wordt gevormd in hun eigen herinnering en in het collectieve geheugen van de baan. Sterke 

herinneringen kunnen zowel verdelend werken als de sociale samenhang op een plek versterken. Zeker 

op een plek met zulke grote symbolische en emotionele waarde die bovendien op korte tijd zo sterk 

veranderd is heeft het geheugen een grote invloed op het beeld van het heden. De Turnhoutsebaan kan 

hierbij dienen als casestudy naar de constructie van het verleden rond een symbolische plaats in de 

multiculturele stedelijke samenleving. Aan de hand van dit beeld van het verleden geven mensen ook 

het heden en de toekomst vorm – een heden en toekomst die onzeker zijn en wat betreft de 

Turnhoutsebaan verschillende invullingen kennen. 

Enkele vragen komen daarbij spontaan naar voren. Bestaat er een gemeenschappelijk verleden van de 

Turnhoutsebaan? Wat waren daarin de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste 50 jaar? Welke 

herinneringen halen de overhand? Hoe verschillen deze voor verschillende generaties? Hoe bepalen 

deze herinneringen mee de identiteit van de baan, van het district Borgerhout en van de stad 

Antwerpen? Hoe leunen deze aan bij een globaler geheel van de omgang met herinnering in de 

multiculturele stedelijke samenleving? Welke implicaties heeft dit voor het toekomstbeeld? In functie 

van het onderzoek zal ik me toespitsen op de meest recente geschiedenis van de Turnhoutsebaan: 

gedurende de periode van ongeveer de laatste vijftig jaar, vanaf de jaren '60 tot heden. Aan deze 

periode bestaan namelijk nog talrijke herinneringen. Het is ook de periode waarin de Turnhoutsebaan -

net zoals Borgerhout en Antwerpen- op vrij korte tijd een enorme metamorfose doormaakte. 

Vanzelfsprekend zal ik toch geregeld teruggaan naar vroegere tijden wanneer eerdere gebeurtenissen 

nodig of exemplarisch zijn om de meer recente ontwikkelingen te verklaren. 

 

‘De baan doen’2: methode en opbouw van het onderzoek 

Het is verfrissend en soms oneindig interessant te werken rond een bepaalde plaats en niet rond een 

bepaald thema. Interessant omdat je zo veel kanten op kunt, zo veel aspecten kunt onderscheiden in 

een onderzoek en zo veel verschillende visies te zien krijgt. Oneindig, om ongeveer dezelfde redenen. 

Zoals herinneringen rond een bepaalde plek uitwaaieren naar alle richtingen waaiert ook mijn 

onderzoek soms uit: naar de zijstraten in het hart van Borgerhout, naar het stadhuis van Antwerpen 

waar beslissingen gemaakt werden, naar vroegere tijden die geen mens zich nog persoonlijk kan 

herinneren. Langs de andere kant blijft de focus toch steeds liggen op de hedendaagse geschiedenis 

van de Turnhoutsebaan en enkele direct gerelateerde thema's zoals de Maghrebijnse immigratie of de 

recente veranderingen in de stedelijke structuren en mentaliteit. Hoewel enige achtergrondinformatie 

                                                 
2
 ‘De baan doen’ is een oude Borgerhoutse uitdrukking die verwijst naar het winkelen op de Turnhoutsebaan. 

Haine, Turnhoutsebaan, 7. 
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soms nodig is bij deze verschillende invalshoeken worden ze uiteindelijk toch altijd toegepast op de 

baan. 

Het bijzondere aan dit micro-historisch onderzoek is ook dat het vaak heel persoonlijk is. Naast 

secundaire theoretische literatuur en geschreven bronnen zoals krantenartikelen, tijdschriften, romans 

en andere boeken werkte ik ook met diepte-interviews. De geïnterviewde personen hadden meestal een 

persoonlijke band met de baan. Dit leverde enkele zeer mooie verhalen en interessante nieuwe 

invalshoeken op over het verleden van de baan en over de wijze waarop mensen kijken naar ‘hun’ 

straat. Ik nam zelf 13 interviews af met in totaal 16 personen. De lengte van de interviews varieerde 

tussen zo’n drie kwartier en twee uur lang. De meeste contactpersonen zijn (voormalige) lokale 

middenstanders op de baan, maar ook een paar (ex-)buurtbewoners die actief waren in het sociale 

leven of werk in Oud-Borgerhout. Het overgrote merendeel is ouder dan veertig en is al langere tijd 

aan de baan verbonden. Bijna alle contactpersonen zijn daarom van autochtone afkomst, omdat deze 

groep over het algemeen reeds langer aanwezig is op de baan dan de allochtone ondernemers en er 

meer herinneringen aan overhoudt.  Daarnaast verkoos ik, omwille van de beperkte omvang van een 

thesis, toe te spitsen op een vrij homogene groep (die op zichzelf toch al zeer heterogeen is) van 

respondenten met sterke herinneringen aan de baan. De diepere studie van meerdere groepen met een 

zeer verschillend cultureel geheugen en een andere identiteitsconstructie zouden me te ver drijven, ook 

omwille van mijn eigen beperkte culturele kennis van bijvoorbeeld de moslimgemeenschap. Natuurlijk 

komt deze groep wel voor in deze geschiedenis van de Turnhoutsebaan. Eén interview en één 

getuigenis die ik bijwoonde leverden persoonlijke verhalen op van mensen van allochtone afkomst. 

Over de integratie van migranten in de stedelijke samenleving op lokaal niveau is al veel geschreven. 

Op de baan leek het me net interessant, door de combinatie van het geschiedenis- en het 

geheugenaspect, om de (her)integratie van ook die andere groep te bestuderen:  de wijze waarop de 

groep autochtone ‘overlevers’, zoals ze zichzelf noemen, omgaat met veranderingen in haar 

wereldbeeld, hoe zij herinnering gebruikt om zich in het heden te handhaven en hoe deze 

herinneringen hen aansporen of ontmoedigen zich blijvend te (her)integreren in de nieuwe, 

multiculturele samenleving. 

 

Deze thesis is opgedeeld in drie grote luiken. Het eerste luik van de thesis behandelt het vraagstuk 

over geschiedenis, geheugen en plaatsgebonden herinnering in de stedelijke samenleving. Dit gedeelte 

is opgevat als een theoretisch kader om deze thesis te situeren binnen enkele grotere vraagstukken 

over geschiedenis en geheugen en om de vraagstelling te onderbouwen. In het tweede luik wordt de 

geschiedenis van de baan en Oud-Borgerhout ‘vanaf de vroegste tijden’ tot heden uiteengezet. Tot aan 

de Tweede Wereldoorlog wordt deze geschiedenis verteld in snelle vogelvlucht, vanaf 1945 wordt er 

meer stilgestaan bij enkele belangrijke brede historische processen die hun invloed hadden op 

Borgerhout en de Turnhoutsebaan. De Marokkaanse immigratie en de visie op stedelijkheid zijn 

beiden zeer belangrijke evoluties die de baan zoals ze vandaag is haar vorm hebben gegeven. Het 
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derde luik handelt over identiteiten en betekenisverlening op en aan de baan. Hierin onderzoek ik de 

visie van mensen op het verleden en de invloed die dit heeft op hun houding in het heden. Dit gedeelte 

verhaalt ook het onderzoek naar herinnering als verdelend en als samenbrengend of integrerend 

element in de multiculturele samenleving. Tenslotte wordt in dit luik aandacht besteed aan de manier 

waarop verschillende mensen betekenis geven aan het veranderende verleden en heden van hun baan 

en zo het geheugen van deze plaats inkleuren. 
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           LUIK I

Geschiedenis, geheugen en plaats 

 Een theoretische beschouwing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISS PRISM: Memory, my dear Cecily, is the diary we all carry about with us. 

CECILY: Yes, but it usually chronicles the things that have never happenend, and couldn't 

possibly have happened. I believe that Memory is responsible for nearly all the three-volume 

novels that Mudie sends us. 

 

Oscar Wilde, The importance of being Earnest, 29 
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HOOFDSTUK I: OVER GESCHIEDENIS EN GEHEUGEN 

1.1. Geschiedenis en geheugen 

  

“On ne parle tant de mémoire que parce qu’il n’y en a plus.
3
” 

 

Er wordt zo veel over geheugen gesproken, omdat er zo weinig van over is, om het met Pierre Nora te 

zeggen. De befaamde Franse vader van het lieux de mémoire-concept ziet in de jaren ’80 al met lede 

ogen de vermeende teloorgang van ‘het geheugen’ aan – het geheugen van onze samenleving, wel te 

verstaan. Waar het alomvattende geheugen verdwijnt uit onze maatschappij, hechten herinneringen 

zich aan zogenaamde plaatsen van herinnering, de laatste ankerpunten in een samenleving die haar 

band met het verleden is kwijtgeraakt. De vraag of er van het collectieve geheugen werkelijk nog zo 

weinig overblijft, kan ik hier niet eenduidig beantwoorden. Zeker is wel dat er sinds de jaren ’80 

exponentieel veel geschreven is over geheugen en herinnering. Hier lag het startpunt van de 

zogenaamde memory boom die een groot deel van de geschiedschrijving van onze tijd kenmerkt en die 

het leven heeft geschonken aan nieuwe disciplines als (collectieve) memory studies. 

Er is echter een probleem met die hele recente evolutie waarbij de focus bij de studie van het verleden 

verschuift van ‘geschiedenis’ naar ‘geheugen’. Hoe meer we om de oren geslagen worden met 

begrippen als memory studies, geheugen, herinnering, collectieve geheugen en lieux de mémoire, hoe 

moeilijker het soms lijkt vat te krijgen op deze termen en hun concrete betekenis. Want wat is het 

verschil tussen geschiedenis en geheugen? Worden dezen trouwens niet al te vaak door elkaar 

gebruikt? De verwarring komt enerzijds voort uit het gebrek aan een systematische theoretische 

onderbouw in het veld van de memory studies - zoals Aleida Assmann opmerkt in een artikel over het 

collectieve geheugen
4
 - en anderzijds is ze te wijten aan het overmatige, soms commerciële gebruik 

van deze termen - omdat de modewoorden geheugen en herinnering vandaag de dag nu eenmaal beter 

klinken dan het droge ‘geschiedenis’, of omdat het tot de verbeelding sprekende concept lieu de 

mémoire een betere (toeristische) bijklank heeft gekregen dan het bombastische ‘monument’ of droge 

‘historische plaats’. Precies omwille van die verwarring vind ik het dan ook nodig om in het kader van 

deze thesis, waarin ik onderzoek doe naar zowel het geheugen als de geschiedenis van de 

Turnhoutsebaan, te reflecteren over de betekenis, relatie en implicaties van deze vaak vage termen uit 

het gebied van de memory studies alvorens de baan zelf te behandelen. Want wat is het ‘geheugen’ van 

een straat, als een straat er al één kan hebben, en wat houdt het onderzoek daarnaar dan in?   

 

                                                 
3
 Pierre Nora, “Entre Mémoire et Histoire. Le problématique des lieux,” in Les lieux de mémoires I: La 

République, ed. Pierre Nora (Paris: Gallimard, 1984),  XVII. 
4
 Aleida Assman, “Re-framing memory. Between individual and collective forms of constructing the past,” in 

Performing the past. Memory, history and identiy in modern Europa,  ed. Karin Tilmans (Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2010), 35. 
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Memory in plaats van history: de opkomst van een concept 

De aandacht van historici voor het geheugen en herinneringen (beiden aangeduid met het Engelse 

memory en het Franse mémoire) kwam er sinds de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, onder invloed 

van het proces van externe en interne dekolonisatie dat vooral plaatsgreep in het Zuiden, maar ook bij 

ons. Onderdrukte groepen en minderheden kwamen plots op de proppen met hun eigen herinneringen 

als reactie tegen de algemeen gangbare geschiedenis waarin zij niet of foutief ingeschreven waren.
5
 De 

plotse aandacht voor de teruggevonden herinneringen van hen die steeds uit de boot van de 

geschiedenis waren gevallen, ging samen met een democratisering van de historische discipline in het 

algemeen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de opkomst van de mondelinge geschiedenis met de 

getuigenis van de ‘kleine man’ als legitieme onderzoeksmethode en een groeiende aandacht voor 

lokale en sociale geschiedenis.  Het was echter pas in de jaren ’80 en vooral ‘90 dat de obsessie met 

geheugen echt goed en wel zou doorbreken en de zogenaamde memory boom in gang zou zetten. 

Een sleutelmoment in de opmars van memory was het verschijnen van Pierre Nora’s lijvige serie Les 

lieux de mémoire, waarin Nora niet enkel een nieuw en intussen immens populair concept introduceert 

maar eveneens zijn reflecties op het spanningsveld tussen geschiedenis en geheugen meedeelt en zo 

een hele discussie aanwakkert die voortduurt tot de dag van vandaag. Nora stelt dat geheugen tot 

daarvóór door historici niet als een probleem beschouwd werd maar deel uitmaakte van de historische 

bezigheid zelf. In feite viel het collectieve geheugen volgens hem grotendeels samen met de 

geschiedenis die geschreven werd binnen het kader van de natiestaat. De natie functioneerde als een 

‘heilig fundament’ voor het geheugen van de samenleving.
6
 Met de afbraak van het idee van de natie 

in de tweede helft van de twintigste eeuw (en de afbraak van het idee van collectieve identiteiten in het 

algemeen) versnipperde het collectieve geheugen in een oneindig aantal verschillende ‘geheugens’ of 

herinneringen aan het verleden.  Daarbij verdween de eenheid tussen geschiedenis (die universaliteit 

claimt) en geheugen (fragmentarisch en bestaande uit persoonlijke herinneringen).   

Chris Lorenz onderschrijft deze stelling in een analytisch artikel dat de opmars van het memory-

concept behandelt. Het collectieve geheugen, uitgedrukt als “de levende verbeelding van de 

historische actoren van het verleden,
7
” was voor historici in de sociale- en mentaliteitsgeschiedenis 

het hoofddoel van historisch begrip. Zij zochten met andere woorden naar de manier waarop de wereld 

in het verleden gezien werd. Geschiedenis was voor hen nog geen tegengestelde  van de herinnering, 

zoals voor Nora, maar net een “voorstelling van de inzichten van het geheugen (an evocation of 

memory’s insight.)
8
” Het  geheugen was instrument én streefdoel van de geschiedschrijving. Tot de 

jaren 1980 gingen de twee hand in hand, zonder dat er vragen bij gesteld werden. Het is pas rond 

Nora’s tijd dat de breuk tussen beiden duidelijk zichtbaar werd en het geheugen langzaamaan 
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problematisch werd. 

Eén van de belangrijkste symptomen van deze breuk is volgens Nora het ontstaan van een zogenaamd 

‘historiografisch bewustzijn’. Dit wil zeggen dat historici de geschiedenis van de geschiedschrijving 

begonnen uit te pluizen. Bij dat werk stuitten ze onherroepelijk op de ontdekking van externe 

invloeden die de geschiedschrijving en het historisch discours van vorige en tegenwoordige tijden 

beïnvloedden. Op dit moment, zegt Nora, stond de geschiedenis voor de ontdekking dat ze “het 

slachtoffer is van herinneringen die ze geprobeerd heeft te beheersen.
9
” Met andere woorden, de 

geschiedschrijvers die altijd gedacht hadden dat zij herinneringen naar hun hand zetten in hun 

historische teksten, kwamen tot het besef dat deze herinneringen de geschiedschrijving zelf in grote 

mate bepaald hadden. Alle geschiedschrijving bleek dus niet objectief te zijn, zoals ze steeds geclaimd 

had, maar onderhevig aan de inzichten en ideologieën van haar eigen tijd. Dit besef heeft er tezamen 

met de deconstructie van de natiestaat voor gezorgd dat de breuk tussen geschiedenis en geheugen 

steeds groter werd, tot de twee begrippen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Lorenz wijst in 

dit verband op het sleutelmoment 1989, wanneer met de val van de Berlijnse muur ook het oude 

wereldbeeld en de bestaande machtsverhoudingen instortten. De al lang op gang gekomen collapse of 

the nation werd nu aangevuld met de collapse of the future, die ons beeld van het verleden en het 

heden drastisch zou veranderen. De shift van ‘geschiedenis’ naar ‘geheugen’ is dan een symptoom of 

kenmerk van de intrede van een nieuw ‘historiciteitsregime’, een visie op historische tijd waarbij het 

heden alomtegenwoordig is en zowel het verleden als de toekomst uit beeld verdwijnen.
10

 

Zoals de Nederlandse professor Willem Frijhof het uitdrukt: “De behoefte om te herinneren 

transformeert onze cultuur.
11

” De memory boom heeft zeker en vast enkele niet te onderschatten 

gevolgen teweeg gebracht voor de geschiedschrijving en voor onze omgang met het verleden in het 

algemeen, inderdaad een belangrijk aspect van onze cultuur. Het vervagen van de band met het 

verleden en de obsessie met herinnering maakt de angst om te vergeten des te groter. Voor historici, 

maar ook voor individuen. De over-archivering die vandaag plaatsvindt is daar een gevolg van. Nog 

nooit werd er zoveel archief opgeslagen, zoveel documenten bewaard. Dit fenomeen manifesteert zich 

op het niveau van de staat, de traditionele bewaarder van haar archieven en zodoende haar geheugen, 

op het niveau van allerlei instellingen, bedrijven en privé-organisaties, en tenslotte ook op het 

individuele niveau van elke mens afzonderlijk. Het probleem is dat we tegenwoordig met zoveel 

materiaal zitten dat het nooit allemaal gebruikt kan worden. De drang om maar niet te vergeten leidt 

tot de drang om een geheugen te creëren. Maar deze archieven vormen slechts wat Nora een 

‘secundair geheugen’ noemt, een slapend archief-geheugen ontdaan van haar fundamentele 

eigenschappen zoals spontaniteit en verandering die haar tot echt geheugen maken.
12

 Ook het 
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verzamelen van getuigenissen ‘van de gewone mens’ in de nieuwe discipline van de mondelinge 

geschiedenis – wat ook ik doe in deze thesis – valt in zekere zin te plaatsen onder die drang het ons 

ontglippend geheugen van de samenleving te bewaren . Hetzelfde geldt voor de toenemende 

historische interesse in sociale geschiedenis en het dagelijkse leven in het verleden. De 

democratisering van de geschiedenis gaat hand in hand met de focus op herinnering, aangezien elke 

mens, belangrijk of onbeduidend, een drager van herinnering is.
13

 Geschiedenis houdt zich vandaag de 

dag niet enkel bezig met de grote gebeurtenissen en alomvattende verhalen, maar richt zich op de 

veelvuldige en diverse realiteiten van het dagdagelijkse verleden. Tegelijkertijd is ze zich bewust van 

de afstand tot dat verleden en van haar eigen onmogelijkheid dat ooit te kunnen vatten.  Hier neemt het 

persoonlijke, gevoelige memory de plaats in van afstandelijke geschiedenis, in een (vergeefse) poging 

de afstand tot het verdwenen verleden te kunnen overbruggen en in een snel veranderende, onzekere 

wereld de banden met dat verleden in stand te houden. 

 

 

Het problematische onderscheid tussen geschiedenis en geheugen 

“Dès qu’il y a trace, distance, médiation, on n’est plus dans la mémoire vraie, mais dans l’histoire.
14

” 

 

Maar wat ís het verschil tussen geschiedenis en geheugen, en hoe staan die twee met elkaar in 

verband? Geheugen en herinnering zijn begrippen die vrij simpel te vatten zijn op individueel niveau, 

maar onduidelijker blijken wanneer we  spreken over het geheugen van de samenleving, een groep of 

een plaats. Hier moeten we de sprong maken van de psychologie, die het menselijke geheugen 

behandelt, naar de geschiedenis en de sociale wetenschappen die zich bezighouden met het 

zogenaamde collectieve geheugen. Pierre Nora plaatst de twee begrippen geschiedenis en 

maatschappelijk geheugen –althans in onze huidige omgang met het verleden - radicaal tegenover 

elkaar. Geheugen is levend, altijd in evolutie, staat open voor herinneren en vergeten en kan plotseling 

heropleven. Geschiedenis daarentegen is “de reconstructie, altijd problematisch en incompleet, van 

wat niet langer is.
15

” “Geheugen is een voortdurend actueel fenomeen, een band die ons aan de 

eeuwige tegenwoordigheid vastbindt, geschiedenis is een representatie van het verleden.
16

” Waar 

geschiedenis optreedt wordt geheugen onherroepelijk uitgewist, geïntegreerd in een statisch, 

universalistisch systeem, en bijgevolg vernietigd. Sterker nog, geschiedenis maakt gebruik van 

herinneringen om het verleden te reconstrueren, maar is er tegelijkertijd altijd bewust op uit om deze 

herinneringen te vernietigen.
17

 

Deze distinctie blijft echter ambigu. Lorenz wijst erop dat het onderscheid  dat Nora maakt in grote 
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mate geïnspireerd is door het idee van geschiedenis als ‘nationale geschiedenis’, geschiedenis die in 

dienst staat van de natie en het nationale bewustzijn.
18

 Maar geschiedenis is méér dan enkel nationale, 

onderdrukkende geschiedenis, en net daarom slaagt Nora er niet echt in om een werkbaar onderscheid 

te maken tussen geschiedenis en geheugen. Want wat met sociale geschiedschrijving, 

mentaliteitsgeschiedenis of historische antropologie? Bovendien legt Nora sterk de nadruk op 

geschiedenis als (slechts) een vorm van representatie van het verleden. Vanuit psychologisch oogpunt 

zijn herinneringen, die het collectieve geheugen construeren, echter ook niet méér dan de 

representaties van het verleden die enkel in het heden bestaan. “Herinneren is, vanuit de claim op een 

reële band met het verleden, een andere werkelijkheid voorstellen met de middelen van het nu.
19

” 

Vervang in voorgaande definitie ‘herinneren’ door ‘geschiedenis’ en de stelling klopt nog steeds 

helemaal. Geschiedenis en geheugen hebben naar mijn mening nog steeds meer met elkaar gemeen 

dan Nora ons wil doen geloven. Verre van tegengestelden te zijn, vullen ze elkaar aan als twee 

manieren om het verleden te herscheppen in het heden. 

Het verschil tussen geschiedenis en geheugen ligt bijgevolg in de wijze van representatie van het 

verleden – het eerste is universalistisch en zoekt naar alomvattende, wetenschappelijke verklaringen 

om het verleden in te schrijven; het tweede is persoons- of groepsgebonden, fragmentarisch en 

emotioneel geladen, zonder een universele waarheid te claimen. Frijhof heeft het verder over ‘toe-

eigening’ om het verschil aan te duiden tussen (collectieve) herinnering en geschiedenis. Geschiedenis 

eigent zich persoonlijke of gemeenschappelijke herinneringen toe en geeft hen een maatschappelijke 

inbedding.
20

 Dit onderscheid is concreter en meer werkbaar dan de theorieën van Nora. Nora’s 

algemene problematisering van ‘het geheugen’ leidt tot interessante theoretische reflecties op de 

geschiedenis, maar reikt weinig bruikbare concepten aan om verder aan historisch onderzoek te doen. 

In het kader van deze thesis beschouw ik het geheugen van de Turnhoutsebaan grotendeels als de 

verschillende en veelzijdige herinneringen van haar in- en omwoners. Deze herinneringen zijn 

veranderlijk, uiteenlopend en persoonlijk, maar wel afhankelijk van de vroegere en actuele context 

waarin ze plaatsgrijpen. Zij hebben de Turnhoutsebaan als gemeenschappelijk element, waardoor ze 

allen samen een ‘collectief geheugen’ construeren. De geschiedenis van de baan bestaat dan uit het 

algemenere verhaal van het verleden van de baan, ingebed in de grotere context van de geschiedenis 

van Borgerhout, Antwerpen en de stedelijke ontwikkelingen van de tweede helft van de 20
ste

 eeuw. De 

Turnhoutsebaan maakt deel uit van deze geschiedenis. Toch blijft het onderscheid tussen de twee soms 

moeilijk te maken, aangezien ook in dit onderzoek sommige herinneringen geïntegreerd worden in een 

historisch verhaal en zo, althans volgens Nora, binnen het kader van deze thesis ophouden 

herinneringen te zijn maar deel beginnen uitmaken van de geschiedenis. 
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De omgang met historische tijd 

“The past attracts more than history.
21

” 

 

De alomtegenwoordigheid van het memory-concept gaat hand in hand met een verschuiving in ons 

tijdsbeeld, dat wil zeggen: onze perceptie van heden, verleden en toekomst. Onze huidige benadering 

van het verleden bedient zich sinds de jaren ’90 steeds meer van concepten als discontinuïteit, 

breukmomenten, verandering en afstand. Lorenz spreekt van een shift van een modern naar een 

presentistisch historiciteitsregime (een historiciteitsregime is de dominante vorm van omgang met 

historische tijd in een samenleving), ofwel de “omnipresence of the present,” de alomtegenwoordig-

heid van het heden.
22

 Met de ondergang van de natie en de teloorgang van ons gevestigde wereld- en 

toekomstbeeld verliest de samenleving haar gevoel voor continuïteit met verleden en toekomst. De 

focus verschuift naar discontinuïteit en desintegratie. Dit gevoel gaat gepaard met een mentale breuk 

met verleden en toekomst: geschiedenis wordt zich ervan bewust dat onze relatie tot het verleden 

onvermijdelijk gevormd is door onze huidige wijze van representatie.
23

 De toekomst is onzichtbaar, 

onvoorspelbaar geworden, en ook het verleden is overgegaan van zichtbaar naar onzichtbaar.
24

 De 

mens komt tot het besef dat hij geen deel meer uitmaakt van het verleden waarvan hij wel afhankelijk 

is voor wie hij nu is geworden. Het verleden, vroeger een deel van het leven, bestaat niet meer. 

Intussen weten we dat geschiedenis slechts een eigentijdse, beperkte en afstandelijke representatie is 

van een ongrijpbaar verleden, en trachten we die afstand te overbruggen door middel van directere, 

emotionelere herinneringen. De behoefte aan geheugen neemt exponentieel toe. “De memory boom 

reflecteert een algemeen verlangen om het verleden terug te winnen als een onmisbaar deel van het 

heden, en om het [verleden] te herbeschouwen, te herwaarderen en te herbeoordelen als een 

belangrijke dimensie van [onze] individuele biografieën en historisch bewustzijn.
25

” 
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1.2. Het menselijke geheugen: een introductie tot herinneren 

 

“Het geheugen is de essentie van ons bestaan.
26

” 

 

Zonder geheugen zouden we niemand zijn, nergens staan, geen eigen identiteit hebben. Ons geheugen 

en onze herinneringen zijn van cruciaal belang voor de constructie van ons identiteitsbegrip. De 

mogelijkheid ons te herinneren wat we vroeger ervaren en geleerd hebben, maakt ons tot wie we nu 

zijn. Dit geldt zowel op persoonlijk vlak, voor individuen, als op collectief niveau, voor de 

samenleving. “Zonder geheugen zouden we vegeteren zonder persoonlijke identiteit, onwetend over 

het verleden, onbekend met het heden en zonder te kunnen anticiperen op de toekomst.
27

” Het 

geheugen werkt met herinneringen van momenten uit het verleden, maar dient voornamelijk voor het 

heden en de toekomst: de mogelijkheid te anticiperen op herkenbare situaties is van primordiaal 

belang in het leven en vergroot onze overlevingskansen. Cruciaal voor ons identiteitsbegrip is het 

kunnen plaatsen van losse herinneringen in een groter verhaal dat de verschillende gebeurtenissen uit 

ons verleden structureert en met elkaar in verband brengt. Op die wijze construeert elke mens zijn 

eigen narratief, het verhaal van haar eigen leven, en zodoende een identiteit die hem onderscheidt van 

al de rest. In feite doen wij allen met persoonlijke herinneringen vrijwel hetzelfde wat historici met de 

geschiedenis doen:  feiten en gebeurtenissen inpassen in een samenhangend geheel dat er betekenis 

aan geeft. 

Er bestaan ruwweg twee manieren om naar herinnering te kijken: individueel, het terrein van 

psychologen en psychoanalytici, en cultuurhistorisch.
28

 De cultuurhistorische benadering bestudeert de 

herinneringscultuur van mensen als sociale wezens, groepen en samenlevingen. Sociale 

wetenschappers, antropologen en historici houden zich bezig met het onderzoek naar deze vorm van 

geheugen, vaak het ‘collectieve geheugen’ genoemd. In deze thesis zoek ik naar dit cultuurhistorische 

geheugen van de Turnhoutsebaan. In een volgend hoofdstuk beschouw ik het begrip ‘collectieve 

geheugen’ verder. Aangezien dit (ten dele) geconstrueerd wordt door individuele herinneringen, die ik 

verzamel aan de hand van diepte-interviews, volgt eerst een korte toelichting bij de werking van het 

individuele geheugen en de wijze waarop herinneringen gestalte krijgen. 

 

Hoe wij herinneren 

Het psychologische geheugen wordt omschreven als “het vermogen om bewustzijnsverschijnselen vast 

te leggen, te bewaren en te reproduceren; herinneringsvermogen.
29

” Het geheugen stelt ons met 

andere woorden in staat om te herinneren. Herinneringen zijn de representaties in onze geest (of ons 
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geheugen) van vroegere bewustzijnsverschijnselen. Herinneringen zijn niet statisch, maar voortdurend 

in beweging; als “een proces van onophoudelijke herinschrijving en reconstructie in een altijd 

veranderend heden.
30

” Het proces dat plaatsgrijpt tijdens het herinneren wordt door psychologen als 

volgt omschreven: “Herinneren bestaat er uit dat toegang wordt verkregen tot de code, de set van 

elementen, die gezamenlijk de representatie vormen van een gebeurtenis. Omdat deze elementen met 

elkaar verbonden zijn, leidt het activeren van sommige ertoe dat ook de andere geactiveerd worden. 

Lukt het activeren in voldoende mate dan wordt de gebeurtenis herinnerd, lukt dat niet in voldoende 

mate dan wordt het niet herinnerd en is er sprake van het 'vergeten'.
31

”Uit deze definitie kunnen we 

drie belangrijke zaken afleiden. 

Ten eerste is er opnieuw sprake van representatie. Herinneringen zijn geen kopieën van de 

werkelijkheid maar interpretaties en reconstructies die op verschillende momenten vorm krijgen. “Het 

waarnemingsbeeld wordt gevormd in de werkelijkheid, het herinneringsbeeld is een representatie van 

wat vroeger concreet aanwezig was.
32

” De eerste keer gebeurt dat bij het waarnemen van 

gebeurtenissen, waarbij we nooit álle info uit de omgeving (bewust) opnemen. De tweede vervorming 

vindt plaats op het moment dat de opgenomen info geselecteerd en in ons geheugen geprent wordt, en 

de derde bij het 'terug ophalen' van de herinnering. Dit is de reconstructie, waarbij vaak niet alles 

onthouden werd maar waarbij wij de “zwarte vlekken” tussen de herinnerde hoofdlijnen opvullen met 

info die overeenkomt met ons verwachtingspatroon.
33

 

Ten tweede zijn herinneringen onderling met elkaar verbonden. Zo vormen ze een keten van 

herinneren die op haar beurt een verhaal gestalte geeft. Wanneer we ons bijvoorbeeld plotseling één 

beeld, uitspraak of gebeurtenis herinneren, staat deze in ons geheugen ingeschreven in een context die 

een nieuwe stroom van gelinkte herinneringen op gang brengt. Soms kan één kleine trigger volstaan 

om deze op te halen. Het kan gaan om een concrete vraag, maar ook om een beeld, een geur, een 

indruk of een bepaald gevoel. We spreken dan van 'herkenning'.
34

 Deze triggers zijn tegelijkertijd de 

kapstokjes waaraan wij grote delen van ons geheugen ophangen. In zekere zin kunnen lieux de 

mémoire beschouwd worden als zulke kapstokken voor het geheugen. 

Ten derde is herinneren onlosmakelijk verbonden met vergeten: de onmogelijkheid om herinneringen 

op te roepen. Herinneren en vergeten is een tweeledig proces, waarbij vergeten net zo belangrijk is als 

herinneren voor het voortbestaan van een individu of een samenleving.
35

 'Vergeten' kan bestaan uit het 

filteren van onbelangrijke informatie uit gebeurtenissen en situaties, die niet of niet meer opgeslagen 

wordt in ons geheugen omdat ze simpelweg van geen belang is. In de psychoanalyse spreekt men 
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graag van verdrongen (meestal traumatische) herinneringen, die bewust 'vergeten' zijn totdat ze 

opgehaald worden door een zeer sterke trigger. Deze theorie blijft echter omstreden. Wel is het 

duidelijk dat het langzame vergeten van onaangename gebeurtenissen of details een helende werking 

heeft op een individu of maatschappij. Er kan ook sprake zijn van het plotse terugvinden van 

herinneringen die al jaren vergeten leken, maar dit gaat meestal niet om belangrijke of traumatische 

herinneringen.
36

 Over het algemeen blijken mensen de neiging te hebben de herinneringen die niet in 

hun eigen wereldbeeld en hun persoonlijk narratief passen sneller te vergeten of in elk geval uit hun 

actieve geheugen te filteren. Wij passen onze herinneringen aan aan onze eigen kijk op het verleden. 

Een fenomeen dat daaruit voortkomt is de nostalgie: een vorm van selectieve amnesie waarbij op 

emotionele gronden de slechte kanten van vroegere situaties uit het geheugen gefilterd  geraken en de 

mooie kanten overdreven belicht worden. Hierdoor ontstaat een onjuiste balans tussen goede en kwade 

herinneringen, met een over-idealisering van het verleden tot gevolg.
37 

   

 

Herinnering en representatie 

“Alle herinnering is heden. De herinnering elimineert de tijd.
38

” 

 

De meeste psychologen hebben geen hoge dunk van de betrouwbaarheid van het menselijke geheugen. 

In feite zeggen onze herinneringen weinig over het verleden zelf. Het verleden is immers een 

voorstelling in ons bewustzijn, maar het beeld verandert met onze staanplaats tegenover dat verleden.
39

 

Bijgevolg zijn onze herinneringen constant in beweging. Nieuwe inzichten en gebeurtenissen 

transformeren ook onze herinneringen van daarvóór. Zoals gezegd past de mens zijn herinneringen in 

in een gestructureerd geheel, een persoonlijk narratief. Wanneer zijn leven een andere loop neemt dan 

hij verwachtte – en dat gebeurt meestal – krijgen ook de gebeurtenissen uit het verleden een andere 

betekenis in het licht van dat nieuwe heden. “Een belevenis of impressie is niet vastgespijkerd aan het 

moment van het verschijnen. (...) De transformatie na afloop is wezenlijk.
40

” Bovendien is het 

bewezen dat het vrij makkelijk is mensen door middel van suggestie valse  herinneringen op te 

dringen. Het kan gaan om delen van de herinnering die bij de reconstructie (het ophalen) niet meer 

helemaal onthouden werden en zodoende opgevuld worden met info die logisch lijkt of door een ander 

gesuggereerd werd. Diegene die de valse herinnering ‘ophaalt’ is dan vaak zelfs zeer overtuigd van de 

echtheid ervan. Het kan ook gaan om een extern opgedrongen ‘herinnering’ aan een gebeurtenis die 

nooit heeft plaatsgevonden, maar die de persoon in kwestie zich plots wel lijkt te herinneren.
41 

De 
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grens tussen herinnering en verbeelding is in zo'n geval zeer klein tot onbestaande. Maar is het 

verleden zelf voor ons ook niet slechts altijd een imaginaire werkelijkheid, met herinnering en 

geschiedenis als haar verbeeldingsvormen? 

De moderne psychologie heeft met haar nadruk op herinneringen als representaties en reconstructies 

een zeer pessimistisch beeld opgehangen over de mogelijkheid om ons ons eigen verleden te kennen. 

Wat het postmodernisme voor de geschiedenis was, is de psychologie voor het menselijk geheugen. 

Dit geheugen blijkt heel wat van de fouten en gebreken te bezitten die ook de geschiedenis vaak 

worden verweten. Herinnering en geschiedenis zijn beiden een representatie en reconstructie van het 

verleden in het heden; gegoten in een narratief, bevooroordeeld tegenover dat verleden, beïnvloed 

door het heden en de verwachtingen over de toekomst, gelinkt aan verbeelding, niet losstaand van 

subjectieve waardeoordelen en ideologie. Het grote verschil tussen de constructie van herinnering en 

die van geschiedenis ligt in de wijze waarop deze representaties gebeuren: herinneringen worden 

onbewust ge(re)construeerd, zijn dynamisch, veranderlijk, persoonlijk, emotioneel en gevoelsmatig; 

geschiedenis wordt bewust geschreven door middel van wetenschappelijk onderzoek, heeft als doel 

analytisch, afstandelijk en objectief te zijn (althans de meeste geschiedenis), wil een universeel verhaal 

vertellen en is, eens vastgelegd in tekst, minder dynamisch dan de herinnering. Beiden vullen elkaar 

aan als verschillende maar complementaire representatiemodi van een verdwenen want vervlogen 

verleden. 

 

De overdracht van herinnering 

“A person may be said to share but never to own another person's memories.
42

” 

 

Persoonlijke herinneringen hoeven niet per se persoonlijk te blijven. Ze kunnen gedeeld worden door 

middel van een doeltreffend collectief medium: taal. Doorheen de gemeenschappelijke taal worden 

verschillende visies op het verleden (herinneringen) geëxterioriseerd en zijn ze in staat met elkaar te 

interageren, elkaar te beïnvloeden en te integreren in het eigen geheugen. Psychologen maken het 

onderscheid tussen twee verschillende vormen van geheugen. Wij beschikken over het semantisch 

geheugen, dat instaat voor het actief leren en van buiten leren van wat wij collectief aangeleerd 

krijgen, bijvoorbeeld taal. Dit geheugen staat ook in voor onze (collectieve) communicatie en is 

perfect overdraagbaar van de ene naar de andere persoon. Daarnaast hebben wij een episodisch 

geheugen, dat persoonsgebonden en autobiografisch is en aldus niet transfereerbaar in zijn 

oorspronkelijke vorm. We kunnen een persoonlijke belevenis vertellen en een ander kan die onthouden 

en verder vertellen, maar zal er nooit de oorspronkelijke context van vatten of er hetzelfde gevoel en 

dezelfde beelden bij krijgen. Toch kunnen en zullen mensen hun herinneringen in bepaalde mate delen 

in zo verre zij die onderling uitwisselen en communiceren. Elke nieuwe herinnering kan de eigen oude 
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herinneringen beïnvloeden. Zo bijvoorbeeld nemen kinderen herinneringen van ouders en grootouders 

makkelijk over, ze onthouden vaak gehoorde verhalen van familieleden zo goed alsof ze er zelf bij 

waren geweest. Op die wijze komt een ‘familiegeheugen’ tot stand: het geheugen van een selecte 

groep mensen die voor een deel dezelfde herinneringen delen (meestal de herinneringen aan 

bijzondere gebeurtenissen die een stukje van de ‘familiemythes’ construeren). 

Het delen van herinneringen geldt als voorwaarde voor iedere vorm van collectief geheugen van 

een groep of samenleving. Dit collectieve geheugen geeft vorm aan gemeenschappelijke identiteiten 

en het groepsbesef.
43

 Met het delen van herinnering wordt de eerste overstap gemaakt van het 

individuele naar het gemeenschappelijke geheugen, en van de psychologische naar de socio-

historische benadering. 
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1.3. Het collectieve geheugen 

 

“There are as many memories as there are groups.” (Maurice Halbwachs)
44

 

 

Het “collectieve geheugen” is één van de meest gebruikte concepten in de discipline van de memory 

studies. Het begrip werd geïntroduceerd door de Franse socioloog Maurice Halbwachs in 1925. Voor 

Halbwachs heeft iedere sociale groep een eigen collectief geheugen, een gemeenschappelijk reservoir 

van herinneringen waarop de groep haar identiteit baseert. Dit geheugen is eigen aan en verschillend 

voor elke groep, veelzijdig en toch specifiek, collectief en toch persoonlijk.
45

 Halbwachs lag ook aan 

de basis van het concept ‘sociale kaders’ (social frames). Deze kaders worden geschapen door de 

normen en waarden van een maatschappij en vormen de context van het geheugen, de randen 

waarbinnen herinneringen onthouden en doorgegeven worden. Herinneringen die niet passen binnen 

deze social frames, aldus Halbwachs, worden automatisch naar de achtergrond gedrukt en vergeten. 

Dit zou zowel voor collectieve als voor persoonlijke herinneringen gelden.
46 

De sociale kaders vormen 

de randvoorwaarden waarbinnen herinneringen vrij kunnen opereren zonder de maatschappelijke 

samenhang te bedreigen. 

Daartegenover staan de sceptici die het bestaan van elke vorm van een collectief geheugen ontkennen. 

Zij benaderen het geheugen vanuit psychologisch-wetenschappelijk standpunt en stellen vast dat dit 

onlosmakelijk verbonden is met individuele personen. Wanneer we het geheugen benaderen als 

fysische entiteit valt daar inderdaad niet veel tegenin te brengen. Assman wijst er echter op dat deze 

sceptici een belangrijk punt vergeten. Het geheugen is niet enkel een fysisch, maar eveneens een 

sociaal en communicatief fenomeen. Het omvat meerdere dimensies die de sceptici over het hoofd 

zien. Ten eerste zijn herinneringen onderling aan elkaar gelinkt, net omdat we ze kunnen 

communiceren door middel van de taal. Ten tweede vinden persoonlijke herinneringen eveneens een 

uitingsvorm in andere media, waardoor ze veruiterlijkt én verspreid worden: foto's, film, teksten,... 

kunnen dragers van herinnering zijn. Deze dragers zijn verschillende representatievormen van het 

geheugen: representaties van representaties van het verleden dus. Zo worden individuele herinneringen 

opgenomen in een communicatief circuit van herinneringen die samen bijdragen tot de constructie van 

een geheugen dat het individuele overschrijdt.
47
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Niveau's van herinnering 

“What we “remember” depends not on personal experience but on oral traditions, cultural 

transmissions or own motivation to do the detective work in discovering the past.
48

” 

 

We zouden onze herinneringen, die ons beeld van het verleden bepalen, kunnen indelen op 

verschillende niveaus. Het is duidelijk dat het niet enkel onze eigen, ‘echte’ herinneringen zijn die ons 

geheugen en ons eigen verleden vormgeven. Naast een beperkt aantal gebeurtenissen die we zelf 

meemaakten (het episodische geheugen) bereikt het overgrote deel van onze kennis ons via anderen. 

Er zijn de verhalen van de belevenissen van vrienden, kennissen en familie, de verhalen via-via die 

bijna tot legenden geworden zijn, en de bewuste collectieve instructie over het verleden door bepaalde 

groepen of de geïnstitutionaliseerde geschiedenis. In feite is er weinig van wat wij ons ‘herinneren’ dat 

we ons écht zelf herinneren. De meeste van onze geheugeninhouden zijn overgenomen van anderen. 

Aleida Assmann maakt een indeling van de verschillende aspecten van het (collectieve) geheugen in 

functie van de wijze waarop het tot stand komt. 

Ze maakt een onderscheid tussen het individuele geheugen en verder drie soorten collectief geheugen: 

sociaal, politiek en cultureel. Het individuele geheugen heb ik al uitvoerig besproken. Het sociale 

geheugen van een samenleving leunt hier het dichtst bij aan. Dit bestaat uit herinneringen die 

overgedragen worden binnen een sociale groep. Het is een geheugen dat vorm krijgt van onderuit 

(bottom-up), dat constant in beweging is en op organische wijze tot stand wordt gebracht door mensen 

en hun interacties. Bovendien is het generatiegebonden: het sociale geheugen verandert volgens 

Assman niet geleidelijk maar plotseling, wanneer een nieuwe generatie de belangrijke posities in de 

maatschappij inneemt (ca. elke 30 jaar). 

Het politieke geheugen daarentegen is een vorm van geïnstitutionaliseerde herinnering. Het wordt van 

bovenaf geconstrueerd en opgelegd (top-down) met de bedoeling quasi onveranderd te blijven 

doorheen de jaren. Het is dit geheugen dat aan de basis ligt van onder andere nationale mythevorming 

en politieke identiteiten. Het zou ook dit politieke geheugen zijn dat, althans volgens Nora, lange tijd 

hand in hand is gegaan met nationale geschiedenis, waarbij het onderscheid tussen beide 

geïnstitutionaliseerde vormen moeilijk te maken valt. 

Het laatste niveau, het culturele geheugen, is de verzameling van alle min of meer gemeenschappelijke 

culturele, ethische en esthetische herinneringen binnen een samenleving. Ook dit geheugen wordt van 

bovenaf tot stand gebracht, hoewel individuele interesse en inzet onontbeerlijk is om bepaalde van 

deze herinneringen mee te krijgen: lezen, schrijven, enz. Het culturele geheugen wordt gevormd door 

canon en archief. Canon is de verzameling van de algemeen bekende culturele symbolen die circuleren 

in de maatschappij en die voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn. Archief is het passieve, slapende 

deel van het culturele geheugen: informatie uit het verleden waar enkel specialisten toegang tot 
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hebben. Herinneringen kunnen echter overgaan van archief naar canon en omgekeerd, waardoor het 

culturele geheugen, hoewel vrij permanent, constant in beweging is.
49

 Uitgaande van Assmanns 

indeling zal ik in deze thesis voornamelijk onderzoek doen naar het individuele en het sociale 

geheugen, met eveneens aspecten van het culturele geheugen – die wederom aanleunen bij de 

geschiedenis. Het politieke geheugen is in deze context minder relevant. 

Assmann vertelt ons min of meer hoe deze verschillende vormen van collectief geheugen tot stand 

komen. Net omwille van het verschil in oorsprong vind ik haar indeling bijzonder interessant. Ze 

vermeldt en beschrijft twee verschillende processen waarop het collectieve geheugen tot stand komt: 

bottom-up en top-down. Top-down processen scheppen het politieke en in iets mindere mate ook het 

culturele geheugen. Collectieve herinneringen worden van bovenaf opgelegd aan de bevolking en in 

stand gehouden door middel van herdenkingen, verhalen, symbolen, beelden,... waardoor elk lid van 

een bepaalde groep deze externe herinneringen interioriseert en ze gebruikt voor de constructie van 

zijn eigen (politieke of culturele) identiteit.
50

 

“Geheugeninhouden worden gevormd door officiële ideologieën die doorgegeven worden door de 

media, geschiedenislessen op school en de schoolboeken, circulerende legenden en liedjes, 

architecturale en stedelijke sporen, familieverhalen, en tenslotte door ontelbare psychologische 

factoren die nieuwsgierigheid vergemakkelijken en tenslotte de interesse stimuleren in de geschiedenis 

van de woonplaats.
51

” Opvallend is de grote rol die de geschiedenis – en dan voornamelijk 

publieksgeschiedenis: lessen, schoolboeken, maar ook musea, films en historische romans – speelt bij 

het in stand houden van bepaalde geheugeninhouden. We zagen al dat geschiedenis zich bedient van 

het geheugen voor haar onderzoek, maar ook het geheugen bedient zich blijkbaar van de geschiedenis 

voor de bewuste verspreiding van herinneringen. 

Opnieuw is het verschil tussen collectief geheugen en geschiedenis eerder vaag – want kunnen we nog 

wel spreken van een geheugen wanneer dit reeds geïnstitutionaliseerd is? En wat is het verschil tussen 

het opleggen van politiek getinte 'herinneringen' en het opleggen van een ideologisch geïnspireerde 

'geschiedenis'?  Deze bedenkingen hebben enkele sceptici ertoe gedreven het collectieve geheugen 

gelijk te stellen aan een ideologie. Volgens hen bestaat er niet zoiets als collectieve herinneringen, en is 

deze term een eufemisme voor een ideologisch geïnspireerde geschiedenis die een bepaald idee wil 

legitimeren aan de hand van het verleden.
52

 

Inderdaad zijn geschiedenis en het politieke geheugen vaak twee handen op één buik, soms zodanig 

dat ze niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.  Daarom moeten we het collectieve geheugen dat via 

een top-down proces geconstrueerd wordt ook net zo benaderen als de geschiedenis: met een flinke 

korrel zout en een kritische blik, steeds bedacht op verborgen ideologische inhouden en discours, 

bewust van de subjectieve opvattingen en als louter één vorm van representatie van een verdwenen 
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verleden. 

Een tweede manier waarop collectieve geheugeninhouden tot stand komen is door middel van bottom-

up processen. Deze processen van onderuit construeren wat Assman het sociale geheugen noemt, en in 

mindere mate ook elementen van het zogenaamde culturele geheugen. Deze herinneringen worden niet 

opgelegd vanuit een hogere instantie noch vastgelegd in statische rituelen of teksten. Ze zijn 

persoonlijker, constant in beweging en veranderen met de tijd. Volgens Assman vindt er elke 30 jaar, 

de tijdspanne van een generatie, een min of meer abrupte ommekeer plaats in het sociale geheugen van 

een groep. Herinneringen van de nieuwe generatie nemen de bovenhand op die van de oudere 

generatie, waarbij onherroepelijk een stukje geheugen verloren gaat maar er ook weer nieuwe 

herinneringen bijkomen, aangepast aan de eigentijdse noden en bezigheden van de jongere generatie. 

De communicatie van herinneringen is inter-generationeel: de ene generatie geeft wel 

geheugeninhouden door aan de volgende, maar deze gebruikt die op haar eigen manier. 

Het sociale geheugen mag én moet echter altijd in beweging zijn. Het is organisch en niet, zoals het 

politieke geheugen (of ideologieën), geconstrueerd met het oog op een lange, zo niet eeuwige, 

levensduur. Op deze manier construeren sociale groepen en generaties binnen die groepen hun eigen 

sociale identiteit eveneens van onderuit. Want de (collectieve) herinnering schept en ondersteunt 

(collectieve) identiteit. Bijgevolg is de collectieve sociale identiteit van een groep mensen, in 

tegenstelling tot de politieke, veelzijdig en veranderlijk, dynamisch, open voor wijzigingen en 

persoonlijke impulsen.
53

 

 

Herinnering en identiteit 

De belangrijkste functie van maatschappelijke herinnering is dat ze aan de basis ligt van collectieve 

identiteiten. Identiteiten ordenen op hun beurt ons menselijke universum, waarin elke persoon zijn 

plaats vindt op basis van zijn eigen aangemeten identiteit. Een gebrek aan geheugen leidt tot een 

gebrek aan identiteit, een gebrek aan orde of indeling en zodoende tot een gevoel van 

maatschappelijke onrust. Wij construeren elke individuele identiteit aan de hand van culturele, sociale, 

politieke en persoonlijke herinneringen. Sommige identiteiten zijn voor ons bepaald en worden ons 

met de paplepel ingegoten (ik ben vrouw, man, Belg, allochtoon, blank, zwart,…), anderen kiezen we 

in bepaalde mate zelf (ik ben religieus, atheïst, socialist, liberaal, historica, econoom,…). Bovendien 

zijn identiteiten veranderlijk (als kind was ik katholiek zoals mijn familie, tegenwoordig ben ik atheïst, 

moslim,…) en kiezen we zelf op welk aspect van onze identiteit we de nadruk willen leggen, tot welke 

groep we graag duidelijk behoren.  Groepsidentiteit en persoonlijke identiteit, beiden gebaseerd op een 

vorm van geheugen, vullen elkaar in deze naadloos aan. Vandaar dat het zo belangrijk is voor mensen 

om zowel zelf tot een groep te behoren, als anderen in een andere of zelfde groep te kunnen plaatsen. 

Een conflict tussen het collectieve geheugen van de groep en de persoonlijke herinnering kan leiden 

                                                 
53

 Assman, op. cit., 44. 



 

39 

 

tot een identiteitsconflict bij individuen. Uit zo’n conflict ontstaan vaak maatschappelijke spanningen. 

Dit gebeurt frequent bij bijvoorbeeld sociale groepen waarvan de eigen herinneringen onderdrukt 

worden door de officiële geschiedenis en media, vaak tijdens of na conflictsituaties. Maar het gebeurt 

ook bij mensen die tussen verschillende groepen en identiteiten in staan, nergens bij horen en zich in 

geen enkele collectieve herinnering kunnen herkennen. Dit zien we onder andere bij de tweede en 

derde generatie allochtone jongeren,  die in hun geboorteland België vaak nog steeds als vreemdeling 

worden beschouwd maar ook met het land waar hun familiale roots liggen geen hechte band meer 

hebben. De tandem identiteit-geheugen is van primordiaal belang voor ons goed-voelen, ons beeld van 

de wereld, onszelf en anderen. De schepping van identiteit is een onophoudelijk proces waarin de 

driehoeksverhouding tussen mens, groep en verleden (herinnering)  centraal staat.
54

 

Herinneringen scheppen identiteit, identiteit zorgt voor maatschappelijke orde en samenhang. Geen 

wonder dat herinneringen vaak ‘plots’ naar boven komen op momenten van crisis of conflict in de 

samenleving. Wanneer de maatschappelijke samenhang bedreigd wordt, neemt ‘nieuwe’ of ‘oude’ 

herinnering vaak de overhand.
55

 In tijden van crisis is de verwijzing naar de band met het verleden 

vaak een mooi trucje achter de hand om de aandacht af te leiden van de huidige situatie, het 

groepsgevoel te versterken of te ‘illustreren’ hoe het allemaal wel weer goed komt, net zoals vroeger. 

Ook zogenaamde vergeten, vaak traumatische herinneringen kunnen op sleutelmomenten weer 

opduiken om een conflict op te lossen of juist te legitimeren en aan te wakkeren. Toch is het ook na 

zulke traumatische gebeurtenissen belangrijk voor de maatschappelijke samenhang dat er een 

gemeenschappelijk, coherent beeld van het verleden blijft bestaan onder de bevolking. Uiteenlopende 

visies op het verleden leiden tot conflict en verdeeldheid binnen de samenleving, terwijl een 

gemeenschappelijke herinnering en geschiedenis de constructie van een collectieve identiteit in de 

hand werkt en een (nieuw) samenhorigheidsgevoel opbouwt. 

Herinneringen komen niet enkel naar voren bij plotselinge breukmomenten of traumatische conflicten. 

Een gevoel van verstoring van de continuïteit tussen verleden en heden is al genoeg om het geheugen 

te doen opflakkeren. Een verstoring in het continuïteitsgevoel is het gevolg van een plotselinge 

ommekeer in het toekomstbeeld, niét zozeer van een verstoring van het beeld van het verleden. De 

mens die geconfronteerd wordt met de collapse of the future ziet zijn bekende leefwereld instorten en 

krijgt de neiging terug te vallen op de geïdealiseerde herinnering. Hij staat voor de opgave het 

verleden te herschrijven in het licht van de nieuwe toekomst, maar slaagt er niet in deze twee met 

elkaar te verzoenen. Dit leidt tot een breuk tussen verleden, heden en toekomst, maar niet tot een breuk 

binnen dat verleden. “Door het verrassende verlies van het te verwachten morgen vraagt men zich af 

'Waar sta ik? Waar moet ik staan?' Op zo'n ogenblik ook kan het verleden pas als continuïteit worden 

ervaren omdat die nu is afgebroken.
56
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Toen de Marokkaanse nieuwkomers zich in steeds grotere getale in Borgerhout gingen vestigen, was 

dat voor de oudere bewoners een complete verandering in het eigen wereldbeeld. Wanneer de lokale 

middenstand achteruitging en de mooie Turnhoutsebaan verloederde, herkenden ze hun eigen 

winkelstraat niet meer. Een typisch neveneffect van zo'n verstoring is een opbloei van nostalgie naar 

een verleden dat eenvoudig, mooi en continu leek. Nostalgie is een fenomeen waar onze hedendaagse 

samenleving, net bij gebrek aan een rooskleurig toekomstbeeld (economische crisis, 

klimaatsopwarming, migratieproblemen, overbevolking, …) zeer veel last van heeft – denk alleen al 

aan de hele retro-trend in mode, muziek, interieur, films,… die kortstondig de aangename aspecten van 

het verleden doet herleven. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de nostalgie vaak zal 

bovendrijven in mijn interviews en in rekening genomen moet worden als een aspect dat het verleden 

af en toe wel eens rozer zal afschilderen dan het eigenlijk was. 

 

Verbeelde herinnering 

“Herinnering hoeft beslist niet op realiteit te berusten; ze kan vals zijn, ingebeeld, of een invented 

tradition.
57

” 

 

Net zoals persoonlijke herinneringen kunnen collectieve herinneringen gemakkelijk gemanipuleerd, 

verdraaid of geheel verzonnen worden. Ook op het collectieve niveau is de grens tussen herinnering en 

verbeelding of mythevorming soms heel moeilijk te trekken. Wanneer een groep of samenleving 

verwrongen herinneringen voor waar aanneemt, zitten ze opgescheept met de erfenis van een verleden 

dat nooit heeft plaatsgevonden, maar wel een verregaande -positieve of negatieve- invloed kan 

uitoefenen op het heden. Een geheel verkeerd beeld van het verleden zal de herinnering, identiteit en 

bijgevolg de huidige handelingen, tradities, rituelen, beslissingen en mentaliteit domineren. Dit kan 

verregaande gevolgen hebben wanneer valse herinneringen van bovenaf, maar ook van onderuit, de 

wereld in gestuurd worden om bijvoorbeeld een gewapend conflict, repressie tegen andere groepen of 

verregaand racisme te legitimeren. Maar het kan ook onschuldig, wanneer gecreëerde of 

gemodificeerde herinneringen ‘tradities’ uitvinden die tot uiting komen in toeristische of commerciële 

evenementen of plaatsen. Zelfs wanneer de geschiedenis aantoont dat bepaalde tradities op valse 

herinneringen en een nooit-gebeurd verleden berusten, kunnen ze enorm populair blijven voor 

toeristische, religieuze, politieke, commerciële of eender welke andere doeleinden.
58

 

Misschien denken sommige historici en sociale wetenschappers daarom hetzelfde over het collectieve 

geheugen als wat de psychologen over het persoonlijke geheugen vinden: onbetrouwbaar, 

manipuleerbaar en manipulatief tegelijkertijd, slechts in geringe mate representatief voor het verleden, 

zonder het vermogen duidelijk te maken wat er vroeger werkelijk gebeurd is. Maar net zoals onze 

persoonlijke herinneringen essentieel zijn om ons te maken tot wie we zijn, is het collectieve geheugen 
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in elke vorm broodnodig voor ons identiteitsbewustzijn. Vanaf het moment waarop een valse 

herinnering voldoende geïntegreerd is in de samenleving, gaat ook zij deel uitmaken van het 

collectieve geheugen. Dat is de essentie van het geheugen: (collectieve) herinneringen draaien niet om 

de weergave van gebeurtenissen uit het verleden, maar om de constructie van identiteiten in het heden. 

 

Herinneren en vergeten 

Wij zijn geobsedeerd door het recht om te herinneren, en vergeten het recht om te vergeten. Waar het 

‘recht om vergeten te worden’ onlangs nog in de media kwam inzake persoonlijke privacyschending 

en het internet, die oneindige opslagbron van informatie, kunnen we dit doortrekken  tot  de gehele 

samenleving. In onze maatschappij waarin zoveel documentatie, archief, erfgoed en andere sporen uit 

het verleden bijgehouden worden om ze te redden van de vergetelheid, dreigt het vergeten zelf over 

het hoofd gezien te worden. Toch is vergeten zeer praktisch (minder opslag van materiaal), en 

bovendien ook nodig voor de samenleving. Collectieve vergetelheid is onontbeerlijk voor de 

maatschappelijke samenhang en wordt daarom vaak op grote schaal georganiseerd. Traumatische of 

conflictueuze herinneringen worden vaak bewust uitgewist door de overwinnaars om de sociale 

cohesie te versterken.
59

 Daarnaast doet vergetelheid geleidelijk haar intrede wanneer herinneringen 

niet meer relevant zijn voor het heden. Halbwachs was één van de eersten om dit selectieve proces van 

vergeten te analyseren. Volgens hem bestaan er géén herinneringen die niet binnen het social frame, de 

maatschappelijke context passen. Subversieve herinneringen zouden automatisch sneller vergeten 

worden.
60

 

Het  grote probleem met vergetelheid is dat het zo moeilijk te onderzoeken is: herinneringen die 

definitief vergeten zijn, bestaan niet meer, en kunnen bijgevolg niet meer onderzocht worden. Vanaf 

het moment dat een vergeten herinnering (in feite al een contradictio in terminis) blootgesteld kan 

worden aan onderzoek, is ze al niet meer vergeten. Hoewel we alles wat vergeten is niet kunnen 

bestuderen buiten het speculatieve om, kunnen we wel het proces van vergeten zelf bestuderen – wat 

psychologen doen bij het menselijke geheugen en wat sociale wetenschappers doen op 

maatschappelijk gebied. Wat evenwel onderzocht kan worden, zijn ‘vergeten’ herinneringen die 

plotseling terug opduiken, de zogenaamde memory recall. Het gaat dan om versies van het verleden 

die verder leefden in bepaalde sociale groepen maar door de officiële geschiedenis (of het officiële 

geheugen, zo men wil) onderdrukt werden en die plotseling opduiken om hun plaats in de samenleving 

en hun beeld van het verleden op te eisen.
61

 

Desondanks kunnen we herinnering niet los zien van vergeten. De al dan niet bewuste keuze om te 

vergeten is even belangrijk als de keuze om te herinneren. Vergeten is, zoals herinnering, niet neutraal 

en niet vrij van (ideologische) oordelen. Bovendien werkt vergeten helend, voor individuen en voor de 
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samenleving. De vergetelheid is een zegen voor ons menselijke en sociale voortbestaan: als we ons 

álles zouden herinneren, zouden we net zo min in staat zijn onze identiteit op te bouwen als wanneer 

we alles zouden vergeten. Een mens en een maatschappij hebben het recht én de plicht om bepaalde 

zaken te vergeten. Het belangrijkste in dit tweeledig proces herinneren-vergeten is de selectie en de 

manier waarop deze gebeurt. Op basis van deze selectie kan het proces van vergeten onderzocht 

worden. Maar in tegenstelling tot herinnering is vergeten – een totaal vergeten – veel meer 

onherroepelijk. In dit onderzoek is wat definitief vergeten is, zoals in de meeste historische 

onderzoeken, daarom van weinig praktisch nut – het is er niet meer en kan dus ook niet meer 

neergeschreven worden. Het blijft echter belangrijk te beseffen dat voor elke herinnering van het 

verleden een ander deel van datzelfde verleden vergeten is. Het vergeten ligt achter de herinnering als 

de donkere zijde van de maan, even reëel en belangrijk als de zichtbare zijde, maar onmogelijk te 

kennen. 
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HOOFDSTUK II: OVER GEHEUGEN EN PLAATS 

1.1. Het geheugen in de stedelijke context 

 

“The past is everywhere, and it is nowhere.
62

” 

  

De stad is een verzameling van verschillende elementen die stammen uit een ver of recent verleden. In 

gebouwen, straten, wegen, monumenten en infrastructuur vinden we de sporen van het verleden van 

de stad.  Hun bouwstijl, grootte en functie zeggen iets over degenen die hen gebouwd of ontworpen 

hebben en het tijdperk waarin ze opgetrokken zijn. Voor stedelijke planners is het vaak een moeilijke 

evenwichtsoefening  tussen verleden, heden en toekomst in de ruimte van de stad. Tussen vooruitgang 

en terugblik. Tussen de preservatie van het verleden en de ontwikkeling van een stedelijk gebied. De 

manier van omgaan met de sporen uit het verleden is namelijk fundamenteel voor de identiteit, 

uitstraling en gevoelswaarde van de stad. 

Vroeger leek de omgang met het stedelijke verleden geen probleem. De bruikbare elementen uit het 

verleden bleven overeind en werden opnieuw aangepast aan het heden. Een doelbewuste preservatie 

van  de historische sporen bestond niet: oude gebouwen werd een nieuwe functie toegeschreven of ze 

werden opgesmukt met elementen uit de eigen tijd. Er bestond een grote mate van organische, 

vanzelfsprekende integratie tussen verleden en heden, conform met een cyclische visie op tijd. In de 

19
de

 eeuw ontstond de stedelijke planning. Stadsbesturen begonnen meer aandacht te schenken aan de 

indeling van de stad, een tendens die parallel liep met een grotere aandacht voor hygiëne. In de 

hoogdagen van deze nieuwe stedelijke planning, het urbanisme, werden nieuwe stadswallen gebouwd, 

grote lanen aangelegd op oude volkswijken, en parken en pleinen aangelegd op plaatsen waar vroeger 

kerkelijke bezittingen lagen. Het was ook tijdens dit nieuwe urbanisme dat grote nationale 

monumenten opgericht werden: bewuste symbolen van het verleden die de roemrijke geschiedenis van 

de natie of stad levend moesten houden. De aanleg van zulke monumenten staat symbool voor een 

interessante ommekeer in de omgang met het verleden in de stad. Op dit moment, waarop het verleden 

opzettelijk geconserveerd werd in symbolische monumenten, werd het stadsgeheugen als het ware 

‘zelf-spiegelend’ – de stad kijkt bewust terug op haar verleden net door middel van deze monumenten. 

Ze vormen een belangrijk deel van een  geïnstitutionaliseerde geschiedenis en geheugen. Vandaar dat 

monumenten ook in grote mate afhankelijk zijn van de officiële geschiedenis: wanneer deze 

herschreven wordt, bijvoorbeeld bij een plotse ommekeer in regime of ideologie, worden de 

monumenten die de oude visie op het verleden uitdragen vaak onherroepelijk afgebroken.63 

Na de hoogdagen van het urbanisme kende de stedelijke planning een periode waarin het zogenaamde 

modernisme hoogtij vierde. Modernisme in de stedelijke context wordt gekenmerkt door de obsessie 
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met de toekomst en ontwikkeling. Die brengt aak een breuk met het verleden en zelfs het volledig 

uitwissen van dat verleden met zich mee. De stedelijke planning staat in zo’n gedachtegang in het 

teken van vooruitgang en heropbouw,  waarbij al wat niet voldoet aan de vooruitgangsnormen 

afgebroken moet worden.64 In Borgerhout begon dit modernisme (opnieuw) vorm te krijgen in de 

periode van de heropbouw na de Tweede Wereldoorlog, om vervolgens hoogtij te vieren tijdens de 

zogenaamde afbraakwoede van de jaren '60 en ’70. In deze periode plande het gemeentebestuur de 

afbraak van een groot aantal minderwaardige panden voor de aanleg van parken, pleinen en 

nieuwbouw. Tijdens protestacties, bijvoorbeeld in de Erasmussteeg, stond het gemeentebestuur vaak 

lijnrecht tegenover demonstranten die de identiteit van oude woningen en straten wilden bewaren. We 

kunnen dit zien als een strijd tussen de voorstanders van de vooruitziende  toekomst en de aanhangers 

van het nostalgische verleden, maar ook als een strijd tussen de voortdaverende bulldozer van het 

vergeten en het recht op de herinnering aan het eigen verleden.    

Tegenwoordig bevinden we ons in de tijd van het overheersende postmoderne urbanisme of post-

urbanisme. In deze visie op stedelijkheid selecteert men zorgvuldig wat te behouden en wat niet. 

Zowel totale afbraak als totale conservatie worden door de meesten als negatief beschouwd. Het gaat 

hier om het selectieve uitwissen van sporen van het verleden, maar meer nog om een bewuste 

conservatie – op grote schaal – van deze sporen die deel uitmaken van het geheugen van de stad.
65

 De 

explosie van de erfgoedsector is op stedelijk en ruimtelijk vlak wat de over-archivering voor de 

klassieke geschiedenis is. Beiden zijn symptomen van eenzelfde omgang met het verleden, eenzelfde 

historiciteitsregime waarin het heden het verleden overheerst en waarin ter compensatie zoveel 

mogelijk bewaard en herinnerd moet worden. Het probleem is dat deze sporen van het stedelijke 

verleden, wanneer ze geïsoleerd en geconserveerd worden, vaak uit hun oorspronkelijke context 

gerukt zijn en hun werkelijke betekenis verliezen – zoals schilderijen en gebruiksvoorwerpen in een 

museum ten dele aan betekenis inboeten. Crinson stelt daarom, in een boek over het stedelijke 

geheugen, dat het posturbanisme het symbool geworden is van een haunting absence van het 

verleden.
66

 Dit valt dan weer terug te leiden naar het heersende presentisme in onze tijdsconceptie, met 

zijn memory boom en nostalgie, persoonlijke herinneringen, archivering en erfgoedbeheer: allen 

symptomen van deze alomtegenwoordige afwezigheid,  een eeuwig bewustzijn van het verlies van ons 

geheugen dat ons alleen maar meer doet hunkeren naar een ongrijpbaar verleden.   
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2.2. Concepten ontleend aan de psychologie en de collective memory studies 

 

 Urban memory en place memory 

Waarover hebben we het nu precies wanneer we over het ‘geheugen van de stad’ en ‘sporen uit het 

verleden’ spreken? In de (Engelstalige) literatuur worden deze twee centrale begrippen die te maken 

hebben met het stedelijke verleden aangeduid als urban memory en urban reminders. Urban memory, 

het stadsgeheugen, kunnen we op twee manieren interpreteren. Ten eerste als een antropomorfisme (de 

stad als een levend organisme heeft een geheugen), ten tweede, en belangrijker, als de verzameling van 

alle objecten in de fysieke ruimte van de stad die de reconstructie van het verleden mogelijk maken – 

de sporen uit het verleden dus.
67 

Parallel met urban memory bestaat het begrip place memory, wanneer 

het gaat over lokale entiteiten die anders (en meestal kleiner) zijn dan de stad. Zo kunnen we spreken 

over het geheugen van een wijk, straat, plein,... De Poolse psychologe Lewicka is gespecialiseerd in 

het onderzoek naar plaats en geheugen. Ze deed onder andere onderzoek naar hoe residenten van 

steden die een populatieverandering ondergingen zich voelen in hun woonplaats en hoe zij het 

verleden construeren van hun stad, district en plaats. Ze definieert place memory  in een dubbele 

betekenis: als de inhoud van het geheugen van personen die betrekking heeft op een plaats (met andere 

woorden, de verzameling van individuele herinneringen die te maken hebben met de plaats) en als het 

geheugen van de plaats zelf. Zij stelt dat plaatsen ‘herinneren’ en ‘doen herinneren’ aan de hand van 

monumenten, gebouwen, straten enzovoort; de sporen uit het verleden dus.
68

 

 

Urban reminders en place identity 

 De verzameling van alle sporen komt in beide definities voor als een belangrijk element van het 

plaatsgebonden (stedelijke, lokale,...) geheugen. Deze worden aangeduid als urban reminders, “de 

bewaarde fysieke elementen van een plaats (the preserved physical features of places).
69

” Het gaat om 

stedelijke restanten uit een vroeger tijdperk die ons direct of indirect inzicht bieden in het verleden van 

de stad. Ze functioneren als mnemonische hulpmiddelen voor ons geheugen, als triggers voor onze 

herinneringen aan een bepaalde plaats, zoals een foto een stroom van herinneringn aan een vorige 

vakantie of gebeurtenis kan oproepen.
70

 

Ook voor het stedelijke geheugen geldt dat herinneringen de identiteit van de stad vormgeven. Zonder 

urban reminders, de hulpmiddelen én inhouden van het stedelijke geheugen, raakt een stad haar eigen 

unieke identiteit kwijt omdat ze haar verleden verliest.
71

 Urban reminders zijn een belangrijk 

onderdeel van place memory, place memory schept place identity of de identiteit van een plek. De 
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stedelijke ‘sporen’ zijn voor de stad of plaats wat persoonlijke herinneringen voor elke mens zijn: 

zonder herinnering verliezen beiden hun identiteit en de essentie van hun eigen individuele bestaan. 

 

Place attachment 

Er bestaan enkele andere belangrijke begrippen in de sociologie die betrekking hebben op plaats, 

identiteit en place memory. Een plaats (place) is een fysiek begrensde ruimte (space) waaraan een 

betekenis (meaning) wordt toegeschreven. Betekenis is dus een centraal begrip bij de (historische) 

studie van een bepaalde plaats. Eén space kan verschillende betekenissen hebben in de ogen van 

verschillende mensen, en dus meerdere places omvatten.
72

 In de studie van de Turnhoutsebaan, 

bijvoorbeeld, kan ik de baan als puur fysieke ruimte vrij eenduidig bestuderen, maar zal het ook 

duidelijk worden dat deze ene straat veel verschillende  ‘plaatsen’ begrenst omdat haar door 

verschillende groepen een heel andere functie, waarde en beoordeling wordt toegeschreven. Het 

ontsluieren van die verschillende (historische en functionele) plaatsen in één fysieke ruimte, één straat, 

is dan ook een kernpunt in dit onderzoek. 

Een centraal concept in de studie naar plaats en betekenis is place attachment. Omwille van de 

betekenis die aan een plaats verleend wordt, ontwikkelen mensen een bepaalde positieve band met hun 

omgeving (place attachment). Die band tussen mens en plaats is belangrijk voor het zich goed en 

veilig voelen in de omgeving. Ze is afhankelijk van demografische en sociale factoren van de persoon 

in kwestie (hoe lang hij daar woont, of zij daar veel sociale contacten heeft), de fysieke kenmerken 

van de plaats en tenslotte van het sociale en psychologische proces waarbij door een individu 

symbolische betekenis aan een plaats wordt toegeschreven op basis van de vorige elementen.
73

 Om de 

ontwikkeling van place attachment mogelijk te maken zijn er twee dingen heel belangrijk: enerzijds de 

positieve persoonlijke ervaring met de plaats en anderzijds de uiterlijke kenmerken van de plaats zelf. 

Het eerste vertrekt vanuit de mens, het tweede vanuit de plaats, en beide componenten bepalen de 

relatie tussen de twee. De belangrijkste  persoonlijke ervaringen van een individu met een plaats 

weerspiegelen zich in het heden als de herinneringen die die persoon aan de plaats overhoudt. Hoe 

positiever en sterker de herinneringen, hoe groter de mate van place attachment waarschijnlijk zal zijn. 

Plaatsen waar mensen hun kindertijd hebben doorgebracht, of plaatsen die daarop lijken, worden 

meestal positief gewaardeerd en brengen vaak een hoge mate van place attachment teweeg.
74

 Deze 

component van place attachment is rechtstreeks gelinkt aan de herinneringen die een mens aan een 

plaats overhoudt, en staat bijgevolg in direct verband met Lewicka’s eerste interpretatie van place 

memory (het geheugen van een plaats als de verzameling van de herinneringen aan die plaats).   

Maar ook de fysieke omgeving speelt een grote rol. Richard Stedman wijdde een artikel aan dit topic, 
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waarin hij aanklaagt dat de fysieke omgeving onderbelicht wordt in het onderzoek naar place 

attachment en het bijbehorende sense of place (de eigenheid en betekenis van een plaats die place 

attachment mogelijk maken; place identity). Hij toont aan dat de uiterlijke kenmerken van een plaats 

wel degelijk een niet te onderschatten invloed hebben op de band die mensen met hun omgeving 

ontwikkelen. De relatie tussen fysieke kenmerken en place attachment verloopt echter niet 

rechtstreeks maar indirect. Op basis van uiterlijke kenmerken schrijven mensen een betekenis of 

associatie toe aan een plek, en op basis van deze betekenis zullen ze de plek positief of negatief 

beoordelen en al dan niet een band met de plaats ontwikkelen.
75 

Een gevolg van dit belang van 

uiterlijke kenmerken is dat plaatselijke ‘mythen’ niet eeuwig zijn. Een plaats kan zijn vroegere 

betekenis verliezen omdat de fysieke omgeving zich er totaal niet meer toe leent, zoals de 

Turnhoutsebaan haar betekenis van ‘Meir van Borgerhout’ en chique winkelstraat verloren is. Ook de 

afbraak van bepaalde belangrijke gebouwen, tradities of monumenten die een speciale functie 

vervulden op die plek kan ervoor zorgen dat de plaats haar betekenis verliest. De identificatie tussen 

de mens en zijn gekende fysieke omgeving is dan zoek, waardoor ook associaties verdwijnen.
76

 Het is 

echter wel mogelijk dat sommige betekenissen of associaties nog enkele jaren verder leven in de 

herinnering wanneer de fysieke realiteit al veranderd is en deze betekenissen in feite dus niet meer van 

toepassing zijn.
77

 In dit geval loopt de betekenis die aan de plaats gegeven wordt achter op de 

werkelijke realiteit; omdat het uiterlijk van een plek nu eenmaal sneller verandert dan de associaties 

die ze oproept bij hen die haar kennen.   

 

Place attachment en place memory 

Tussen place attachment, place memory en place history bestaat een directe link. Ten eerste is er het  

belang van persoonlijke herinneringen, ten tweede van de fysieke omgeving. Een belangrijk onderdeel 

van die uiterlijke omgeving, de urban reminders, versterken het gevoel van continuïteit met het 

verleden. Dit gevoel van continuïteit bevordert op haar beurt het goed-aanvoelen van de plaats in 

kwestie en leidt tot een betere perceptie van de plaats, wat de kans op place attachment verhoogt. 

Zoals eerder gezegd spelen de sporen uit het verleden ook een grote rol in het verlenen van identiteit 

aan een plaats. Hoe specifieker de identiteit van een plek, hoe unieker de plek wordt in de ogen van 

mensen en hoe hechter de band die ze ermee kunnen ontwikkelen. Bovendien wakkert een hogere 

mate van place attachment bij veel mensen ook een grotere interesse in de geschiedenis van de plek 

aan. Hierdoor gaan mensen sneller op zoek naar het geheugen van de plaats.
78

 Place attachment en 

place memory houden elkaar dus in stand; het één bevordert het andere in een niet-eindigende cirkel. 

Vandaar dat veel belangrijke historische plaatsen zo’n grote aantrekkingskracht hebben: ze zijn 
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beladen met herinneringen en emoties gelinkt aan het verleden. Op die manier krijgt een plaats een 

sterkere identiteit en een diepere betekenis die op hun beurt de ontwikkeling van een emotionele band 

met de plek bevorderen, ook al heeft iemand (nog) geen eigen herinneringen aan de plaats. 

Zo krijgen plaatsen aan de hand van (de herinnering aan) hun verleden een geheel eigen identiteit. Al 

staat hun lokale geschiedenis in direct verband met de grotere geschiedenis van entiteiten van hogere 

orde (de stad, de natie, de wereld) en bestaan er honderd ‘soortgelijke’ plaatsen in de ogen van de 

generaliserende geschiedenis, “toch hebben plaatsen hun eigen identiteit, onafhankelijk van elke groep 

van bewoners.
79

” Verschillende groepen die op een plaats leven, hun verschillende belevenissen, 

herinneringen en interacties dragen allen bij aan het unieke karakter van een plaats, en vormen samen 

het geheel van place identity en place memory. De Turnhoutsebaan is een prachtig voorbeeld van zo’n 

plaats waarvan de geschiedenis duidelijk verbonden is met een geschiedenis van hogere orde, en die 

zoals vele andere straten slachtoffer werd van verkeer en verloedering, maar waar verschillende 

groepen allen samen haar unieke identiteit construeren en haar een geheel eigen karakter geven. En zo 

zijn we van place attachment en place memory weer bijna aanbeland bij het concept van lieux de 

mémoire, en van de sociologie en psychologie weer in de geschiedenis.   
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2. 3. Les Lieux de mémoire 

 

“Moments of history torn away from the movement of history, then returned; no longer quite life, not 

yet death, like shells on the shore when the sea of living memory has receded.
80

” 

 

Als schelpen op het strand wanneer de zee van levende herinnering zich heeft teruggetrokken, zo 

blijven de lieux de mémoire overeind als de laatste sporen van het verleden in onze samenleving waar 

het geheugen al is uitgewist. De lieux de mémoire, de plaatsen van herinnering, zijn de ankerpunten, de 

laatste reddingsboeien van het vervagende maatschappelijke (bij Nora: nationale) geheugen. Als 

bakens en tegelijkertijd triggers van herinnering vormen deze plaatsen uiteindelijk onze enige poorten 

naar het verdwenen verleden. Dit is althans de theorie die de Franse historicus Pierre Nora naar voren 

schoof toen hij in 1984 met zijn concept en de lijvige reeks Les lieux de mémoire op de proppen 

kwam. Sindsdien is het begrip immens populair geworden en kende het een grote verspreiding over de 

rest van Europa en de wereld – niet enkel bij geleerde historici, maar eveneens bij het grote publiek. 

Nora kreeg navolgers in onder andere Italië, Nederland, België,... die zijn werk rond de lieux de 

mémoire nog eens overdeden in eigen land. In navolging van het Franse voorbeeld zochten en 

beschreven zij plaatsen van herinnering binnen het eigen nationale kader. Maar buiten het nationale 

kader om kan het begrip ook op lokale of juist internationale schaal toegepast worden. Want waar 

Nora het concept zo'n dertig jaar geleden een eigen invulling gaf die nog sterk verbonden bleef aan het 

idee van de natiestaat, hebben veel historici en anderen sindsdien gereflecteerd op het idee en hebben 

dit aangepast, herzien of naar hun hand gezet. 

Tegenwoordig wordt het begrip lieu de mémoire echter zo vaak gebruikt in zoveel verschillende 

betekenissen, dat de verwarring er rond steeds groter wordt. Want wat is het verschil tussen een plaats 

van herinnering en een historisch belangrijke plaats? Wie bepaalt wat als een geheugenplek 

beschouwd kan worden en wat niet? In het volgende deel probeer ik een antwoord te geven op die 

vragen, door een lieu de mémoire helder te definiëren met Nora en andere historici, te wijzen op het 

belang en de functies van deze plaatsen, en de historische term lieux de mémoire in verband te brengen 

met eerder geziene begrippen ontleend aan de psychologie als place memory en place identity. Daarna 

zal duidelijk worden waarom de Turnhoutsebaan volgens mij beschouwd kan worden als een 

belangrijke en bijzondere lieu de mémoire in zowel het lokale als het bovenlokale verleden. 

 

Lieux de mémoire 

Het begrip lieu de mémoire wordt vaak geassocieerd met Pierre Nora, maar in feite dateert de term uit 

veel vroegere tijden. De oude Grieken en Romeinen, waaronder de redenaar Cicero, bedienden zich 

van de term loci memoriae om een bepaalde herinneringstechniek aan te duiden. Het ging om een 
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mnemotechniek, ontleend aan een Griekse mythe, die hielp om redevoeringen uit het hoofd te leren 

door woorden en zinnen te linken aan bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld de locaties waar de redenaar in 

kwestie elke dag voorbijliep. De loci memoriae zoals de Romeinen ze beschouwden, functioneerden 

voor hen al als triggers van het geheugen, maar ook niet meer dan dat. In de mnemotechniek dienen 

deze plaatsen als louter technische geheugensteuntjes waaraan één mens een idee kan linken, zonder 

dat dit idee (de zin, het woord uit de redevoering), ook maar iets te maken heeft met de plaats. In 

Nora's visie behouden lieux de mémoire hun functie als triggers van het geheugen, maar dan wel als de 

plaatsen die collectieve herinneringen opwekken die bovendien bijna onlosmakelijk verbonden zijn 

met de plek zelf.  Nora blies het klassieke concept nieuw leven in door er een extra, in essentie 

historische, dimensie aan toe te kennen: de verwijzing van de lieu de mémoire naar de collectieve 

herinnering aan een gemeenschappelijk element, namelijk een verondersteld, zij het verdwenen, 

verleden. 

Pierre Nora's taalgebruik over het geheugen en de lieux de mémoire is niet altijd even gemakkelijk te 

vatten. Het lijkt wel alsof hij, conform met zijn opvattingen over het geheugen, veeleer lyrisch en vaag 

blijft in plaats van heldere definities en structuren te geven, met omschrijvingen als pakweg  

“moments of history torn away from the movement of history, then returned
81

” of “lieux de mémoire, 

where memory crystallizes and secretes itself.
82

” Samengevat is een lieu de mémoire volgens Nora een 

plaats of een symbool waarin delen van het geheugen bewaard worden. Een plaats van herinnering 

hoeft dus niet per se een geografische locatie te hebben, maar kan eveneens een symbool, een tekst of 

een ritueel zijn. Aan deze lieu de mémoire, deze handeling, plaats of object, hechten wij bepaalde 

geheugeninhouden. Soms zijn dat algemeen aanvaarde en van bovenaf opgelegde (bv. nationale) 

herinneringen, in andere gevallen gaat het om de herinneringen van minderheidsgroepen die verder 

kunnen blijven leven in de lieux.
83

 Wij verankeren onze herinneringen, en bijgevolg onze identiteit, in 

zulke plaatsen van herinnering om hen te behoeden voor de teloorgang van het geheugen die de 

vergetelheid, en meer nog, de geschiedenis teweeg zouden brengen. 

Een belangrijk element hierbij is dat de lieu de mémoire, die een toegang biedt tot het verleden, 

ontstaan is uit de intentie om bewust iets te herinneren. Hierin zit het verschil tussen een lieu de 

mémoire en lieu d'histoire. Bij de eerste gaat het er ook niet om hoe belangrijk deze plaats of de 

gebeurtenis die er plaatsgreep nu echt was vanuit historisch oogpunt. Het gaat er wél om welke 

symbolische lading deze lieu de mémoire op dat moment en later meegekregen heeft, welke betekenis 

eraan toegeschreven werd en telkens opnieuw aan gegeven wordt.
84

 Terwijl een lieu d'histoire (een 

historische plaats of object) altijd blijft refereren naar de historische context, verwijst een lieu de 

mémoire enkel naar zichzelf, ofwel naar de herinnering aan een verleden tijd in plaats van naar het 
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historische verleden.
85

 De betekenis van lieu de mémoire schuift zo verder en verder op van het plaats-

element naar het herinnerings-element. Daarbij behorend neemt ook de verbeelding steeds meer de 

overhand: de verbeelding die nodig is om herinneringen te herscheppen, de verbeelding die nodig is 

om deze herinneringen toe te schrijven aan een plaats, de verbeelding die nodig is om een plaats te 

zien als een drager van het geheugen. Frijhof ziet een lieu de mémoire dan ook als een symbolische 

entiteit die voortkomt uit de verbeelding eerder dan uit de herinnering: “een aanhechtingspunt van de 

verbeelding, een uitkristallisering van een visie op het verleden.
86

” 

 

Lieux de mémoire en de teloorgang van het maatschappelijke geheugen 

De opmars en ‘cultus’ van de lieux de mémoire staat volgens Nora paradoxaal genoeg in direct 

verband met de teloorgang van het geheugen. “Er zijn lieux de mémoire omdat er geen milieux de 

mémoire meer zijn.
87

” Deze fameuze uitspraak vat het idee samen dat we ons massaal op plaatsen van 

herinnering focussen omdat onze traditie van herinnering afgebroken is. Het verlies van onze band met 

het verleden gaat hand in hand met het verlies van ons maatschappelijke (of bij Nora: nationale) 

geheugen, onze traditie en onze (collectieve) identiteit. In plaats van terug te vallen op één grote 

maatschappelijke context van herinnering moeten we ons verleden fragmentarisch gaan terugzoeken in 

allerlei verschillende plaatsen die er nog sporen van bevatten, de zorgvuldig bewaarde bastions van 

ons geheugen. 

Nora omschrijft twee bewegingen die ons massaal naar de lieux de mémoire hebben geduwd. Ten 

eerste het einde van de traditie van herinneren, het verdwijnen van de milieux de mémoire, en ten 

tweede het wegvallen van de zekerheden die de nationale geschiedenis ons bood.
88

 Vandaar dat onze 

herinneringen zich noodgedwongen hechten aan de meest symbolische objecten van het geheugen, de 

sterkste triggers van onze herinnering. Een lieu de mémoire is voor een groep wat een intentioneel 

genomen vakantiefoto aan zee is voor onszelf: zoals we de foto bewaren en dateren om ons later net 

dát moment te herinneren en aan de hand daarvan een bijna vergeten vakantie te reconstrueren, zo 

dient ook de plaats van herinnering om ons een blik in het verleden te gunnen en ons geheugen te 

prikkelen. Zij heeft dan ook hetzelfde haast fotografische doel: “de tijd te stoppen, het werk van de 

vergetelheid af te remmen, een staat van de dingen te bewerkstelligen, de dood onsterfelijk te maken, 

het immateriële gestalte te geven.
89

” 

In tegenstelling tot een foto zijn plaatsen echter onderhevig aan een grotere mate van fysieke 

verandering. Deze fysieke verandering kan ook een verandering teweeg brengen in de betekenis die 

gelinkt is aan de plaats. Maar ook zonder duidelijke fysieke metamorfose kunnen lieux de mémoire te 

maken krijgen met een grote betekenisverschuiving. Het is net deze constante evolutie in de betekenis 
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en de herinnering die aan de plaats gebonden zijn die lieux de mémoire typeert. Hun capaciteit tot 

metamorfose en heruitvinding van zichzelf onderscheidt hen van loutere lieux d'histoire die verwijzen 

naar een statisch verleden. De betekenis van een plaats van herinnering wordt telkens opnieuw 

opgenomen in de ‘cirkels van het geheugen’, de nieuwe visie op het verleden in het licht van het heden 

die plaatsen en symbolen op hun beurt een nieuwe betekenis geeft.
90

 De dynamiek van het geheugen 

uit zich in haar ankerpunten: daar waar het geheugen bewaard wordt, zit het niet opgesloten in haar 

stille zelf, maar is het constant in beweging omwille van interne en externe dynamieken, en 

transformeert het de herinneringen die aan haar verbonden zijn. 

 

Lieux de mémoire, place memory en place identity 

In deze paragraaf zal ik het lieu de mémoire-concept, in elk geval voor de geografisch bepaalde 

geheugenplaatsen, linken aan de begrippen uit de collective memory studies, de psychologie en de 

sociologie die in het tweede hoofdstuk aan bod kwamen. Voornamelijk place memory, het geheugen 

van een plaats, staat in rechtstreeks verband met de lieux de mémoire.  Place memory is enerzijds de 

verzameling van alle herinneringen die met een plaats te maken hebben, en anderzijds het geheugen 

van de plaats dat tot uiting komt in de “sporen” uit het verleden die de plaats bevat.
91

 Lieux de 

mémoire zijn plaatsen die onderhevig zijn aan een sterke en bijzondere vorm van place memory en 

tenminste één of meer van deze sporen uit het verleden bevatten. Place memory kunnen we op haar 

beurt definiëren als die herinneringen die zich hechten aan een plaats waar ze het geheugen in stand 

houden en waarbij ze deze plek een bijzondere betekenis verlenen. 

“De herinnering geeft structuur aan identiteit,” zegt Frijhof in een lezing over de lieux de mémoire.
92

 

Zoals eerder geargumenteerd staat ook place memory in direct verband met place identity, wat deze 

stelling onderschrijft. We kunnen hieruit afleiden dat lieux de mémoire, plaatsen die een hoge 

concentratie aan herinneringen aan zich binden, bijgevolg een sterke eigen uitstraling en een 

bijzondere identiteit moeten bezitten. Dit gaat in elk geval op voor Nora's definitie die stelt dat 

herinneringen ‘vluchten’ naar de sterkste symbolische ankerpunten van het verleden, de plaatsen met 

een sterke identiteit. Identiteit en herinnering gaan ook hier hand in hand. Dat wil niet zeggen dat een 

plaats slechts één identiteit kan hebben, integendeel. Verschillende herinneringen van verschillende 

groepen mensen bepalen allen mede de identiteit van een plek, maken deze plek tot een interessantere, 

want complexere lieu de mémoire, en geven vorm aan de betekenis die de plaats voor hen heeft in 

verleden en heden. Het opeisen of cultiveren van een plek door één groep kan bijgevolg de identiteit 

van die groep versterken, maar ook protest opwekken bij andere groepen die een andere betekenis 

toeschrijven aan de plaats.
93

 Dit onderlijnt nogmaals het belang van een symbolische plek voor 

collectieve identiteiten. Het is ook vandaaruit dat de conflicten rond bepaalde religieuze plaatsen te 
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verklaren zijn, rond belangrijke nationale plaatsen of rond openbare gebouwen die van de ene 

gemeenschap overgaan op de andere, rond straten die afgebroken worden, winkels die overgenomen 

worden, een cinemazaal die gered wordt van de vergetelheid,... Het gaat telkens weer over de strijd om 

de verdediging van de identiteit gelinkt aan die van een plaats. Ook in Borgerhout komen deze 

conflicten rond plaats, herinnering en identiteit meermaals bovendrijven. Het is in dat licht dat 

bijvoorbeeld de afkeer van sommige autochtone Belgen van allochtone handelaars op 'hun' 

Turnhoutsebaan begrepen kan worden: voor de ouderen was de baan een plek van belangrijke 

economische, sociale en culturele contacten, die in grote mate overgenomen is door een nieuwe 

bevolkingsgroep. 

Er blijft een belangrijk verschil bestaan tussen de twee theoretische benaderingen van plaats en 

herinnering: waar we place memory en place identity op elke plek kunnen toepassen, gaat dat niet op 

voor lieux de mémoire. Een plaats met een hoge concentratie aan place memory is enkel ook een échte 

plaats van herinnering, in Nora's betekenis van het idee, wanneer de intentie bestaat deze place 

memory op te wekken, te bewaren, en wanneer haar betekenis telkens weer verandert en zichzelf 

herschept in de cycli van haar geheugen. Maar in de praktijk blijft het moeilijk te bepalen of een plaats 

een geheugenplaats is. Ten eerste omdat in feite álle plaatsen onderhevig zijn aan 

betekenisverschuivingen. In het tweede hoofdstuk argumenteer ik met Stedman dat plaatsgebonden 

betekenis nooit eeuwig is, maar afhankelijk van fysieke veranderingen.
94 

Daarnaast staan plaatsen niet 

los van hun eigen historische context en de mentaliteit van hun tijd. Ook deze zorgen voor 

betekenisverschuivingen, zowel in de perceptie van de plaats als in de herinneringen die eraan 

verbonden zijn. Volgens dit criterium zouden we elke historische plaats als een lieu de mémoire 

kunnen beschouwen. 

Nora's tweede criterium is de wil om te herinneren. Maar wie wil er herinneren? Gaat het om 

geïnstitutionaliseerde, opgelegde herinneringen, collectieve herinneringen van grote groepen mensen, 

of eveneens over de herinneringen van kleine groepen, families, individuen? Voor de meeste plaatsen 

die op de één of andere manier naar het verleden verwijzen, kan wel een groep mensen gevonden 

worden die hun herinneringen aan die plaats verbinden en deze in stand willen houden. Het gaat er 

misschien niet om welke plaatsen nu effectief lieux de mémoire zijn, maar wel welke plaatsen 

interessant zijn om te onderzoeken binnen de studie naar een bepaald deel van het geheugen. Voor 

Nora was dat het nationale geheugen, voor anderen is dat het religieuze geheugen, voor mij het lokale 

geheugen, maar ook het geheugen dat op zoek gaat naar de roots van de multiculturele samenleving. 

Vandaar dat universeel toepasbare begrippen als place memory, place identity en place history nuttige 

concrete kaders aanreiken om het concept van de lieux de mémoire aan te vullen. 
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2.4. De Turnhoutsebaan als lieu de mémoire 

 

“Volgens deze Franse historicus [Nora] zijn lieux de mémoire geen herinneringen, maar knooppunten 

waaromheen hele waaiers van herinneringen zijn gekristalliseerd, die betekenis geven aan een plaats. 

Betekenissen veranderen echter wanneer het aangezicht van een plaats wijzigt. Een dergelijke 

dynamiek typeert elke plaats. Verschillende mensen of groepen denken op eenzelfde moment anders 

over een bepaalde locatie, maar de inhoud van die gedachten wisselt ook in de loop van de tijd. Nooit 

is de constructie van een plaats 'af', letterlijk of figuurlijk.
95

” 

 

In bovenstaand citaat geeft de Borgerhoutenaar Walter Lotens een mooie samenvatting van wat we 

kunnen verstaan onder een lieu de mémoire. Lotens woont aan het Krugerpark in Oud-Borgerhout en 

hield zijn belevenissen en het reilen en zeilen van de wijk bij in een soort dagboek. Samen met enkele 

analytische stukjes over de geschiedenis van Borgerhout en over de multiculturele samenleving, de 

stedelijke mentaliteit en wereldburgerschap bundelde hij deze dagboekfragmenten in een boek, 

Groeten uit Borgerhout! Dagboek van een buurtbewoner. Lotens wil vooral aantonen dat het leven in 

Borgerhout heus niet zo slecht was (en is) als sommige media het wilden voorstellen in de jaren 1990 

en 2000. Tegelijkertijd benadert hij in zijn inleidend hoofdstuk het Krugerpark, een parkje rechts van 

de Turnhoutsebaan waar hij woont, als een lieu de mémoire. Hij geeft daarvoor vrijwel dezelfde 

argumenten als dewelke ook voor de Turnhoutsebaan – en bij uitbreiding voor heel Borgerhout - 

gelden. Lotens haalt de zeer uiteenlopende betekenisgeving die verschillende maatschappelijke 

groepen aan de plaats geven aan als een belangrijke reden om een plek als lieu de mémoire te 

beschouwen. Inderdaad heeft heel Borgerhout te maken met dit enorme verschil in betekenisgeving 

aan het district of de buurt vanuit verschillende hoeken: nieuwe inwijkelingen, oudere autochtonen, de 

tweede en derde generatie van allochtone afkomst,  jonge autochtone gezinnen,... Zij hebben allen een 

verschillend idee over hun woonplaats, en ook binnen deze groepen bestaan er immense verschillen. 

Ook nemen alle bewoners hun eigen herinneringen en bijgevolg verwachtingen mee aan het district. 

Die herinneringen hechten zich aan de bijzondere symbolische plaatsen waarop ze betrekking hebben, 

en creëren zo lieux de mémoire met verscheidene betekenislagen.
96

 

Volgens Lotens' argumentatie zou echter héél Oud-Borgerhout een lieu de mémoire zijn. Daar valt wat 

voor te zeggen en het zou misschien mogelijk zijn het gehele district intra muros te onderzoeken als 

een plaats van herinnering. Binnen Oud-Borgerhout zijn er echter enkele plaatsen die meer dan andere 

plaatsen herinnering aanwakkeren en in zich concentreren. Het Krugerpark waar Lotens het over heeft, 

heeft wel vele verschillende en veranderende betekenislagen, maar heeft een veel kleinere historische 

uitstraling en toont ons minder sporen van het geheugen omwille van een gebrek aan urban reminders 
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dan pakweg het Moorkensplein of het Laar. Bovendien, volgens Nora's definitie tenminste, zou er 

altijd de intentie om het verleden te herinneren moeten zijn vooraleer een plek tot een lieux de 

mémoire wordt: een intentie die zich uit in de plaats zelf. Het is echter problematisch om te beslissen 

wanneer die wil tot herinneren er is. Als een bewoner een boek schrijft over de geschiedenis en de 

herinneringen van en aan een plein, is die wil tot herinneren er dan al niet? Natuurlijk is de intentie om 

het geheugen te bewaren duidelijker wanneer zij ook materieel tot stand komt op de plek zelf. Het 

bewust in ere houden van traditionele handelingen, zoals de Reuskensstoet, of de conversatie en 

restauratie van oude gebouwen, zoals de Roma of de kerk op het Laar, zijn acties die de herinnering 

cultiveren en daarom de plaats, handeling of object tot een duidelijke lieu de mémoire maken. Maar ik 

ben het met Lotens eens dat ook plaatsen waar de herinnering op een veel subtielere manier tot stand 

komt – in de mentaliteit, het gebruik van de openbare ruimte, de opinie over anderen – als 

geheugenplaatsen beschouwd kunnen worden. 

 

De vele gezichten van de Turnhoutsebaan 

De Turnhoutsebaan is volgens mij een bijzondere lieu de mémoire. Deze baan, die heel Oud-

Borgerhout doorsnijdt, bevat enkele duidelijke materiële sporen van de intentie tot herinneren: de 

Roma, het Reuzenhuis (in mindere  mate) of de jaarlijkse Reuzenstoet die over de baan gaat. 

Tegelijkertijd werden vele sporen uitgewist en wordt door sommige groepen vaak aan de bestaande 

sporen voorbij gegaan. Toch krijgen de verschillende herinneringen aan de baan gestalte in 

verscheidene ideeën over het gebruik van de openbare ruimte, in het gedrag van de om- en inwoners, 

in de betekenis die mensen geven aan de baan in het heden, in hun band met de baan, in de nostalgie 

en in een bepaalde toekomstvisie. (Zoals duidelijk zal worden in de rest van de thesis, met 

voorbeelden uit de interviews.) Net zoals het district waaraan zij onlosmakelijk verbonden is, is de 

baan een plaats waar vele verschillende betekenissen, visies en opvattingen samenkomen en naast 

elkaar bestaan. Dit leidt soms tot spanningen en conflicten, maar eveneens tot interessante 

ontmoetingen en nieuwe ideeën. 

De baan is een herinneringsplaats van tweedracht,  conflict en van crisis, maar eveneens van 

ontmoeting en samenkomst. Ze is enorm belangrijk voor de geschiedenis van geheel Oud-Borgerhout, 

dat ontstaan is rond de baan. Tegelijkertijd is ze voor vele ouderen nog steeds een plek van enorme 

nostalgie. We kunnen dus niet één stempel op de baan zetten, ook niet wanneer we haar willen indelen 

bij een bepaald type lieux de mémoire.
97 

Net dit maakt haar zo interessant: als lieu de mémoire draagt 

de baan niet alleen zeer diverse herinneringen in zich, maar ook verschillende plaatsen van 

herinnering. 

De Turnhoutsebaan is niet alleen één of meerdere lieux de mémoire, een plaats met een veelzijdig 
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geheugen, ze is evenveel een lieu d'histoire, een plaats met een rijke geschiedenis. Daarnaast is ze 

space, in de louter fysieke ruimte die ze inneemt, en place, in de betekenis(sen) die deze ruimte 

gekregen heeft. Het is mogelijk de baan te benaderen via elk van deze vier concepten. In deze zin is 

lieu de mémoire geen stempel meer voor een bepaald soort plaats, maar een manier om naar een plek 

te kijken, een symbolische benaderingswijze van een fysieke ruimte. Net zoals Lotens het Krugerplein 

wil bekijken als een lieu de mémoire, kan ik de Turnhoutsebaan op die manier analyseren als ik op 

zoek ben naar de herinneringen die haar omgeven, maar ik kan haar evengoed benaderen als 

historische plaats wanneer ik haar geschiedenis uitzoek, of zelfs als louter space wanneer ik de kaart 

van Borgerhout zou tekenen. Wanneer ik de baan zou benaderen als functionele place – space met 

betekenis – kan ik haar dan weer bekijken als zowel hoofdstraat van Borgerhout, winkelstraat, 

vekeersader en woonstraat. Deze ene fysieke plaats omhelst zoveel verschillende mentale plaatsen die 

allemaal met elkaar in verband  staan en elkaar soms tegenwerken, maar ook vooruit helpen. Wat ik 

hier wil bestuderen, is de interactie van deze verschillende plaatsen, betekenissen, herinneringen en 

identiteiten in één beperkte fysieke ruimte. 

De vraag blijft wat de historische – of andere -  waarde is van het onderzoeken van één bepaalde 

plaats, oftewel wat het onderzoek naar een lieu de mémoire of zelfs lieu d'histoire bij kan brengen aan 

zowel de geschiedschrijving als het geheugen. Natuurlijk kan een onderzoek naar zeer lokale 

geschiedenis en herinnering zowel historische als mentaliteitshistorische, antropologische of 

sociologische kennis verschaffen op lokaal gebied. Plaatselijke geschiedenis overstijgt echter dikwijls 

het lokale niveau. Het in rekening nemen van de verhouding van een plaats – een lieu de mémoire of 

d'histoire – tot haar historische context is belangrijk voor zowel het onderzoek naar die plaats als voor 

de inschatting van de mogelijkheden om sommige onderzoeksresultaten toe te passen op gelijkaardige 

plaatsen. Er bestaat dus een enorme wisselwerking tussen het lokale en het bovenlokale niveau. Dit 

betekent dat de Turnhoutsebaan, zoals elke plaats, in grote mate onderhevig is aan bovenlokale 

historische ontwikkelingen – op nationaal niveau, zoals de fiscale aanmoediging om te leven buiten de 

stad of de wetten op immigratie, maar eveneens op internationaal niveau, zoals de oliecrisis van de 

jaren ’70 of de economische of politieke situatie in het vroegere Marokko, het huidige Polen of Zwart-

Afrika die stromen migranten op gang brengen.  

Tegelijkertijd is de baan een goed voorbeeld voor andere gelijksoortige straten. De veranderingen die 

de Turnhoutsebaan de laatste vijftig jaar ondergaan heeft met de inwijking van allochtone 

gastarbeiders, de groei van deze gemeenschap, het verdwijnen van de lokale gegoede middenstand, de 

toename van verkeer, een opkomende onvrede en racisme maar eveneens groeiende initiatieven vanuit 

de stedelijke bevolking zelf, zijn kenmerkend voor de geschiedenis van zowat alle grootsteden 

gedurende de voorbije halve eeuw, maar ook in een verder verleden en -waarschijnlijk- ook in de 

toekomst. “Wat er in Oud-Borgerhout gebeurde, is een zeer lokaal verhaal, maar heeft ongetwijfeld 

ook een universeel karakter. In het Westen zijn nieuwkomers uit alle windstreken buren geworden van 
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stadsbewoners, die het zich niet konden veroorloven om naar buiten te trekken.
98

” De Turnhoutsebaan, 

als hoofdstraat van Borgerhout, is niet enkel vele plaatsen verbonden aan één fysieke plaats, maar staat 

symbool voor een betekenis en verleden verbonden aan vele plaatsen overal te Antwerpen, België, 

Europa en de wereld. 
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HOOFDSTUK III: ONDERZOEKSIMPLICATIES 

4.1. De belangrijkste conclusies voor het onderzoek 

 

Deze hele theoretische beschouwing is enkel van nut voor deze thesis als ze ook toegepast kan worden 

in de praktijk. Vanuit dit luik zal ik de vraagstelling verder uitdiepen in het licht van de theorieën die 

haar onderbouwen. Verder reikt de behandelde theorie enkele methoden aan om onderzoek te doen 

naar het geheugen van een plaats en het onderscheid te maken met de geschiedenis. Eerst en vooral zet 

ik echter nog even de voor deze verhandeling belangrijkste conclusies van dit luik op een rijtje. Hier 

worden deze bevindingen meteen concreet toegepast op de Turnhoutsebaan. 

 

Geschiedenis en het collectieve geheugen van de samenleving 

Het werd duidelijk dat er tussen geschiedenis en geheugen, de twee hoofdaspecten van dit onderzoek, 

geen duidelijke lijn bestaat. Een consensus over het grote verschil tussen de twee is nog niet 

gevonden: afhankelijk van de situatie waarin beiden zich voordoen kan gesproken worden over 

geschiedenis of geheugen, of over allebei. In ons huidige tijdperk waarin geschiedenis zich focust op 

mentaliteiten en lokale geschiedenis en zich bewust is van haar eigen relativiteit, is het moeilijk beide 

begrippen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te plaatsen zoals bijvoorbeeld Nora doet wanneer hij 

het onderscheid wil aangeven. De meest bruikbare indeling tussen geschiedenis en geheugen is in dit 

geval deze die de geschiedenis beschouwt als het geïnstitutionaliseerde, algemene verhaal dat de link 

legt met andere geschiedenissen en ontwikkelingen op bovenlokaal niveau: de stedelijke geschiedenis, 

de nationale geschiedenis, de (stedelijke) mentaliteitsgeschiedenis van de laatste vijftig jaar en de 

migratiegeschiedenis. Het geheugen is dan de verzameling van persoonlijke, emotioneel geladen en 

sterk subjectieve herinneringen en percepties van mensen op deze historische ontwikkelingen die als 

het ware boven hun hoofd uitstijgen, en de manier waarop mensen door middel van de interactie van 

die herinneringen het verleden percipiëren als sociale groep. Wanneer ik zal spreken over het 

‘collectieve geheugen’ zal het vooral over Assmanns concept van het ‘sociale geheugen’ en in mindere 

mate het ‘culturele geheugen’ gaan. Deze twee vormen leunen het dichtste aan bij het effectieve 

herinneren ‘van onderuit’. Zeker het sociale geheugen werkt met de persoonlijke herinneringen van 

mensen die deze doorgeven binnen hun eigen netwerk. Ik hou ook rekening met de theorie dat dit 

geheugen generatiegebonden is en zal kijken of dit het geval is op de baan. Dat zou willen zeggen dat 

ook bij het onderzoek naar (historische) mentaliteiten deze zowat elke dertig jaar plots een verandering 

ondergaan hebben. Het politieke geheugen, het geïnstitutionaliseerde geheugen van de maatschappij, 

leunt al veel dichter aan bij de geschiedenis en is er moeilijker van te onderscheiden. 

De grens tussen geschiedenis en geheugen zal nog vaak vaag blijven. In het eerste hoofdstuk werd 

duidelijk dat beiden slechts representatiewijzen zijn die het verleden opnieuw vorm geven in het 

heden. Herinneringen zijn persoonlijk, veranderlijk, emotioneel en subjectief, zo klinkt het. 
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Geschiedenis is echter ook, zij het meestal in mindere mate, persoonlijk, veranderlijk, emotioneel en 

subjectief. Een historicus is altijd een persoon die zijn eigen visie in zijn geschiedschrijving zal 

leggen. Bovendien is geschiedschrijving niet zelden gebaseerd op persoonlijke getuigenissen. 

Geschiedenis is minder veranderlijk dan herinnering, omdat ze op boek gesteld wordt, maar wordt 

toch nog steeds elke dag herschreven in het licht van het nieuwe heden. Ze is emotioneel en subjectief, 

omdat ze onderhevig is aan de idealen, ideeën en gevoelens van haar tijd, natie of schrijver. 

Geschiedenis bedient zich van herinneringen die ze integreert in een historisch narratief. Maar ook 

herinneringen bedienen zich van de geschiedenis om zichzelf op te dringen en te verankeren in de 

maatschappij, en integreren sommige episoden uit de geschiedenis opnieuw in het collectieve 

geheugen van de samenleving. De twee zijn dus in constante wisselwerking. 

Daar komt nog eens bij dat volgens Nora herinnering ophoudt herinnering te zijn vanaf het moment 

dat de geschiedschrijving haar gaat aanwenden. (Dès qu'il y a trace, médiation,...) In dat geval zou ik 

hier dus niets kunnen zeggen over het echte geheugen van de Turnhoutsebaan, aangezien deze thesis 

dan gewoon een opzet zou zijn om dat geheugen te vernietigen door middel van de geschiedenis. Maar 

met zo'n radicale, bijna postmodernistische stellingen komen we helaas niet veel verder in een 

onderzoek. Wat mij interesseert is ook niet per se het exacte onderscheid tussen geschiedenis en 

geheugen, wel de wisselwerking tussen beide. En vooral de manier waarop mensen invulling geven 

aan het heden in het licht van hun eigen herinneringen aan het verleden, die beïnvloed worden door 

zowel het collectieve geheugen als de geschiedenis. Want aangezien het, na het postmodernisme, al 

lang onmogelijk gebleken is het verleden an sich te onderzoeken betekent dit niet dat we de zoektocht 

naar dat verleden moeten staken, maar dat we net op zoek moeten gaan naar hoe de twee belangrijke 

representatiemodi van dat verleden, de geschiedenis en het geheugen, dit aanwenden in het heden en 

in het gecreëerde beeld van de toekomst. 

  

Sociale en psychologische factoren die de herinnering beïnvloeden 

Een groot deel van mijn onderzoek voor deze thesis bestond uit de afname van diepte-interviews met 

mensen die iets te maken hebben met de Turnhoutsebaan. In deze diepte-interviews peilde ik naar hun 

gevoel bij de baan nu, maar vooral naar hun verleden op en rond de baan. Met andere woorden, in de 

interviews komen verschillende herinneringen bovendrijven. Daarom zal ik nog eens overlopen welke 

interne (psychologische) en externe (socio-historische) factoren invloed hebben op de herinneringen 

waarmee ik werk. De vervorming van herinneringen en het vergeten kwamen uitgebreid aan bod in het 

tweede deel van hoofdstuk I. Een fenomeen dat in dit geval vaak aan de oppervlakte komt kijken is de 

nostalgie naar vroegere tijden. Nostalgie is een vorm van selectief vergeten van slechte zaken 

waardoor goede zaken overbelicht worden. Inderdaad is het beeld dat naar voren komt van de 

Turnhoutsebaan anno 1950 tot minstens 1980 zeer rooskleurig. Dat de straat toen ook echt meer 

uitstraling en aantrekkingskracht had staat buiten kijf, maar we mogen niet vergeten dat onze 

herinnering de neiging heeft mooie zaken uit het verleden te overdrijven. 
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Verder is het belangrijk de rol van het collectieve geheugen en Halbwachs social frames in het 

achterhoofd te houden. Halbwachs stelling dat mensen herinneringen die niet passen binnen de 

gekende sociale context sneller gaan vergeten bevat zeker een grond van waarheid. Herinneringen zijn 

in voortdurende interactie met elkaar. Externe persoonlijk of collectieve herinneringen gaan het eigen 

geheugen beïnvloeden en deel uitmaken van de inhoud ervan. Verder worden herinneringen nu 

eenmaal beter onthouden binnen een overkoepelend en samenhangend verhaal waaruit 

tegenstrijdigheden gefilterd moeten worden én dat moet stroken met het totaalbeeld van verleden, 

heden en toekomst. Daar komt nog eens bij dat personen ook hun eigen levensverhaal baseren op een 

selectie van herinneringen en de anderen vergeten. En ‘ongepaste’ herinneringen die niet vergeten 

werden, zullen ze in elk geval veel minder makkelijk vertellen. We moeten er dus altijd rekening mee 

houden dat mensen vaak herinneringen meedelen die in hun kraam passen: het hen bekende verhaal 

van verleden en heden, dat strookt met de collectieve herinneringen van de sociale groep waartoe zij 

behoren én met hun eigen levensverhaal. 

Een laatste belangrijke punt is de visie op tijd in ons presentistisch historiciteitsregime en het gevoel 

van discontinuïteit tussen verleden en heden dat daarmee gepaard gaat. Op de Turnhoutsebaan is dit – 

zeker bij de oudere generatie – duidelijk het geval. Het verleden, ‘toen het nog goed ging’, en het 

heden worden vaak niet op één doorlopende lijn geplaatst, maar recht tegenover elkaar als twee 

verschillende tijdperken waartussen ergens een breukmoment zat. Dit breukmoment wordt wel als een 

min of meer geleidelijke verloedering (enkele jaren) beschreven, maar kan door de meeste mensen niet 

met zekerheid gesitueerd worden in de tijd. Wel hebben mensen het gevoel dat wat daarvoor lag en 

daarna ligt duidelijk anders is. Bovendien wordt het verleden ervaren als definitief ‘weg’ en ook niet 

meer terug te winnen, al blijven er in feite wel enkele sporen van dat verleden overeind op de baan. 

Voor de mensen die een grote breuk met dat nostalgische verleden ervaren is de toekomst ook 

moeilijk(er) los te zien van het heden dat het verleden heeft uitgewist: zij hebben weinig hoop op een 

verbetering van de situatie. In aanmerking genomen dat een verstoring van het continuïteitsgevoel niet 

op een verstoring van het beeld van het verleden, maar op de teloorgang van het toekomstbeeld rust, is 

het aannemelijk dat de mensen met een pessimistisch of helemaal geen beeld van de toekomst een 

gevoel van breuk in hun wereldbeeld ervaren hebben, of dat zij voor wie de immigranten en de 

multiculturele samenleving als een shock kwamen, ook niet meer in staat zijn zich een psychologische 

voorstelling te maken van de toekomst, en zich daarom terugplooien tot de gedachten aan een 

nostalgisch en eenvoudig (want vertrouwd) verleden. Een gevoel van vervreemding in het heden 

brengt niet zelden ook een gevoel van vervreemding van het verleden en de toekomst met zich mee. 

 

Herinnering en plaats 

In dit onderzoek zal ik, zoals gezegd, de Turnhoutsebaan benaderen als  space, place, lieux d'histoire 

en lieux de mémoire, met de focus op de twee laatste – want historisch interessante – benaderingen. De 

begrippen uit het tweede hoofdstuk rijken handige hulmiddelen aan voor deze benaderingen. Lewicka 
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geeft in haar artikel enkele aanzetten voor het onderzoek naar place memory, place identity en place 

attachment. Place memory wordt gemeten aan de hand van de aanwezigheid van urban reminders, de 

sporen die direct herinneren aan het verleden en de nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van een 

plaats doen toenemen. Place memory komt ook tot uiting in de herinneringen die mensen aan een plek 

hebben: hoe meer ze weten over het verleden van een stad, district of straat, hoe hoger de place 

memory. Andere factoren, zoals de interesse van de mensen in de geschiedenis van hun plaats of de 

tijd dat ze er wonen, zijn ook van belang.
99

 In de interviews komt naar voren dat de Turnhoutsebaan 

een plaats met een vrij hoge mate van place memory is – in elk geval bij haar omwoners – omdat de 

meeste mensen vrij veel herinneringen aan en interesse in het verleden van de straat tonen. 

Tegelijkertijd mist ze echter voldoende toegankelijke sporen uit het verleden waaraan die 

herinneringen zich kunnen hechten. 

Place memory en zichtbare urban reminders bevorderen place identity, de eigen uitstraling van een 

plaats. Het zijn de historische sporen en het rijke geheugen die een plek haar identiteit geven. De 

gerenoveerde Roma is een belangrijk voorbeeld van het eerste, die als culturele trekpleister én 

historisch monument in elk geval een deel van de baan een nieuwe impuls gaf. De herinneringen en 

betekenis die de Borgerhoutenaren aan de baan hechten  maken deze voor hen dan weer veel méér dan 

de vervelende doorgangsweg die de baan voor de gemiddelde buitenstaander op weg naar Antwerpen-

centrum is. Het is wel zo dat de identiteit of betekenis van een plaats mee ten onder kan gaan met haar 

fysieke kenmerken.
100

  Zij die nooit de gloriedagen van de baan als gegoede winkelstraat hebben 

meegemaakt, zullen er waarschijnlijk nooit die associatie aan gaan  hechten, tenzij sterke 

herinneringen aan dat verleden doorgegeven worden in het sociale geheugen van de baan. Dat is 

bijvoorbeeld wel het geval tussen sommige jongere en oudere autochtone winkeliers of generaties. 

Zelfs voor mensen die de baan wel zo hebben gekend is ze echter haar betekenis als trots uithangbord 

van Borgerhout verloren. 

Place identity en place memory zijn verbonden aan place attachment. Sterkere herinneringen aan een 

plaats bevorderen de mate waarin mensen gehecht zijn aan die plek en omgekeerd. Place attachment 

komt tot uiting in affectieve en cognitieve banden en gedrag. Affectieve banden zijn gevoelsmatig en 

worden gepeild door de vraag naar hoe graag mensen ergens wonen of komen, of hoe gehecht ze zijn 

aan een plek. Cognitieve banden staan in direct verband met place memory en bestaan uit de kennis 

die mensen hebben over de plaats in kwestie. Ook gedrag is een manier om place attachment vast te 

stellen: hoe en hoeveel gebruiken mensen de plaats, welke sociale banden onderhouden ze daar, hoe 

lang wonen of komen ze er al.
101

 Met betrekking tot de Turnhoutsebaan is het nuttig de huidige band 

van mensen met deze straat vast te stellen om te kijken of deze al dan niet een invloed heeft op hun 

herinneringen en hun omgang met het verleden, of omgekeerd.   
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 Het is wel zo dat Lewicka kwantitatief onderzoek verricht en ik kwalitatief te werk ga, waardoor ik haar 

methoden (bv. indexering in cijfers en statistieken) niet kan overnemen. Lewicka, “Place attachment,” 217.   
100

 Stedman, "Is It Really Just a Social Construction,” 682. 
101

 Lewicka, “Place attachment,” 211. 
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Interviews 

Mijn eigen onderzoek is gebaseerd op 13 diepte-interviews met 16 personen die allemaal een speciale 

band hebben met (het verleden van) de baan of Borgerhout. 10 contactpersonen hebben of hadden een 

eigen zaak op de Turnhoutsebaan. 2 daarvan zitten momenteel in het bestuur van de winkeliers-

vereniging VZW Voorstad. 3 personen waren actief in het opbouwwerk met de eerste Marokkanen of 

buurtbewoners. 1 persoon was volksvertegenwoordiger in Borgerhout, 1 persoon werkte mee aan de 

heropening van de Roma op het coördinerende niveau. 2 personen zijn buurtbewoners die actief waren 

in de parochie van het Laar en de Reuzenpoort. Van alle personen hebben er 4 een tijdlang op de baan 

gewoond of doen ze dat nog. Allen behalve 1 zijn van autochtone afkomst. 

Naast gerichte vragen over specifieke activiteiten of kennis van de diverse contactpersonen die 

belangrijke historische informatie inhielden kwamen in de interviews ook in sterke mate specifieke 

herinneringen en visies bovendrijven. Om deze niet te veel in een richting te sturen probeerde ik 

mensen zoveel mogelijk vrij te laten praten over de baan aan de hand van algemene vragen. Zaken die 

steeds terug kwamen en vrij veel emoties of herinneringen losweekten waren het verkeersaspect van 

de baan en de winkels. De baan ontleent haar identiteit in sterke mate aan deze zaken. Jammer genoeg 

is die niet altijd positief. Sommige interviews getuigden van zeer veel nostalgie en heel sterke 

herinneringen aan het verleden, bijvoorbeeld aan welke winkels zich op de baan waren.  De baan 

kwam in bepaalde interviews naar voren als een plek met een hoge place memory die dan bijna altijd 

gepaard ging met de implicatie dat het vroeger beter was. De visie op het verleden wordt aangevuld 

met de vraag naar het heden (is er verbetering?) en het toekomstbeeld (komt het goed?). Om een 

verder beeld te krijgen van de place attachment peilde ik naar mensen hun gevoel bij de huidige baan 

(zit je hier graag? Wat moet er veranderen?), hun gebruik van de openbare ruimte en hun band of 

specifieke associaties met de baan. Toch was het heel interessant om te zien hoe elk interview 

compleet anders was, hoe mensen snel eigen klemtonen en accenten legden naargelang hun visie en 

hoe er tegelijkertijd toch verschillende parallellen zichtbaar waren tussen alle interviews die natuurlijk 

een belangrijk element gemeenschappelijk hebben: de Turnhoutsebaan te Borgerhout. 
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4.2. Uitwerking van de vraagstelling 

 

De voornaamste vraagstelling waarrond deze thesis is opgebouwd, is de dubbele vraag naar de 

geschiedenis en het geheugen van de Turnhoutsebaan. De relatie en wisselwerking tussen de twee is 

hiervan een fundamenteel onderdeel: de manier waarop (collectieve) herinneringen de geschiedenis 

beïnvloeden en de geschiedenis inwerkt op het geheugen, maar vooral, hoe beiden samen het verleden 

van een specifieke plaats gestalte geven in het heden. Een bijkomend belangrijk aspect dat ik wil 

onderzoeken is hoe de visie op het verleden van een bepaalde persoon of groep de perceptie van het 

heden en de toekomst beïnvloedt. Na dit theoretische luik zal ik in de volgende delen deze vragen 

concreter uitwerken aan de hand van literatuur en historische bronnen zoals beleidsplannen, krantjes, 

propaganda en diepte-interviews.   

Het onderzoek naar de geschiedenis van de Turnhoutsebaan bestaat uit het uitdiepen van ten eerste de 

ontwikkelingen die de baan zelf heeft meegemaakt gedurende de laatste halve eeuw, zowel ruimtelijk 

als functioneel. De belangrijkste elementen in de ruimtelijke evolutie van de baan zijn de rechttrekking 

en verbreding van de jaren '60, de aanleg van de premetro, de aanleg van de Ring en Singel voor het 

deel aan de Turnhoutsepoort en de herprofilering van de baan in de jaren '90. De functionele evolutie 

draait vooral om de bloei en ondergang van de lokale middenstand, de leegstand en latere toename van 

allochtone winkels. Maar ook het verkeersinfarct, de evolutie in de woningen en het sociale en 

culturele gebruik van de baan behoren tot deze categorie. Daarnaast is ook de recente geschiedenis van 

Borgerhout (en Antwerpen) van belang. Ten derde steunt het onderzoek op algemene 

wetenschappelijke (historische en sociologische) bevindingen en theorieën over stedelijkheid, 

migratiegeschiedenis en de integratieproblematiek.   

Om het geheugen van de baan te onderzoeken benader ik deze als een lieu de mémoire, een plaats 

waar herinneringen zich concentreren en een plaats die ook zelf ‘herinnert’ door middel van haar 

tradities en sporen uit het verleden. Enkele van deze belangrijke sporen – de baan telt er niet bijster 

veel - zijn de Roma, de Reuzenpoort en de Reuskensstoet. Maar ook enkele winkels of horeca-zaken 

die al sinds jaren op de baan gevestigd zijn vormen, soms zelfs tezamen met hun uitbaters, nog 

duidelijk tastbare herinneringen aan het verleden. Naast deze urban reminders, soms heuse lieux de 

mémoire op zichzelf, zijn ook de herinneringen van de mensen aan de baan belangrijk. De interviews 

en persoonlijke, subjectieve publicaties zoals boeken en krantjes geven een beeld van deze sociale 

herinneringen aan de baan. Ook bepaalde propaganda of historische teksten van de gemeente geven 

een beeld op de (opgelegde) visie op verleden, heden en toekomst die herinneringen beïnvloed(d)en, 

vroeger en nu. 

Geschiedenis en geheugen construeren tezamen een consistent beeld van het verleden, zowel collectief 

als voor elk individu apart. Heel interessant is het nu om te kijken of en hoe dit beeld van het verleden 

invloed uitoefent op de betekenis die aan het heden en de toekomst gegeven wordt. Aangezien het de 
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herinnering is die identiteit schept, is het logisch dat het geheugen wel degelijk betekenis verleent aan 

het heden  (place memory leidt tot een verhoogde place identity en place meaning). Sterkere 

herinneringen kunnen ook samen gaan met een sterkere band met een plaats (place attachment). Maar 

ook het heden plaatst het verleden in een nieuw (nostalgisch) licht. Als we dan ook nog eens rekening 

houden met het breukmoment en vervreemdingsgevoel dat veel oudere Borgerhoutenaren ervaren 

omwille van de snelle immigratie kunnen we verwachten dat ook dit een grotere afstand en verlangen 

creëert naar de continuïteit van dat verleden in plaats van de discontinuïteit van de toekomst. 

Een laatste vraag is dan of verschillende mensen uit de verschillende gemeenschappen dezelfde 

herinneringen delen aan de Turnhoutsebaan, dewelke en hoeveel. Van het delen van herinneringen, 

cruciaal voor het identiteitsbesef, kan verwacht worden dat het de harmonie en integratie binnen een 

wijk, district of straat bevordert. Tegelijkertijd zou meer integratie tot een gelijkere visie op verleden 

en heden moeten leiden. Een andere vraag die hieruit voortkomt is dan of het restaureren en in stand 

houden van belangrijke sporen uit het verleden of tradities (denk aan de Roma en de Reuskensstoet) 

samenbrengend of net verdelend werkt binnen een multiculturele wijk. Versterken deze de identiteit 

van één groep ten koste van de anderen, of integreren ze zowel de ouderen als de nieuwkomers 

(opnieuw) in Borgerhout en op de baan? Leidt een sterke herinnering op een plek die zo veranderd is 

tot meer identificatie of net tot vervreemding? En in welke lieux de mémoire worden deze 

herinneringen herschapen, gecultiveerd en een nieuwe betekenis gegeven die ook een boodschap heeft 

voor het heden? Het onderzoek naar herinnering in de stedelijke context op de micro-schaal van de 

Turnhoutsebaan kan zo hopelijk iets bijdragen aan de vraag hoe herinnering aangewend kan worden 

tot de versterking van inclusieve identiteiten, identificatie en (her)integratie in een zeer diverse 

samenleving.
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HOOFDSTUK  I: 

PRELUDE: DE TURNHOUTSEBAAN EN BORGERHOUT VANAF HUN ONTSTAAN TOT WERELDOORLOG II 

 

1.1. Borgerhout onder Deurne 

 

De geschiedenis van Borgerhout is een geschiedenis van mensen. Het zijn bovenal de inwoners van dit 

bijzondere district die, meer dan de lokale overheid, door de eeuwen heen het speciale karakter van 

Borgerhout hebben vormgegeven. Of het nu gaat om de twisten tussen het gehucht Borgerhout en het 

moederdorp Deurne, om de relatie met de metropool Antwerpen, om de strijd van de bevolking tegen het 

afbraakbeleid van het lokale gemeentebestuur zelf, om het ontstaan van het opbouwwerk met Marokkanen of 

de ideeën voor de verbetering van de eigen buurt: in al deze historisch belangrijke zaken hebben de 'gewone' 

Borgerhoutenaren vaak een grotere rol gespeeld dan het bestuur van het district of de stad. Ook in deze 

geschiedenis van de Turnhoutsebaan, de hoofdstraat van Borgerhout, staan de mensen centraal. Omdat de 

baan echter zo belangrijk is voor zowel de stad als het district en de vroegere gemeente, is zij  meer dan 

andere straten onderwerp geweest van beleidsplannen en discussies op bestuursniveau, niet zelden met 

twisten met de lokale bevolking tot gevolg. In het volgende luik neem ik jullie mee doorheen de geschiedenis 

van de Turnhoutsebaan en Borgerhout op beide niveaus: het beleidsniveau, af te leiden uit historische 

literatuur en documenten zoals BPA's, bestuursakkoorden, wijkontwikkelingsplannen en wetenschappelijke 

studies, en ‘van onderuit’, uit de interviews en uitgaven van bewonersgroepen of organisaties uit het 

maatschappelijke middenveld. Het zal al snel duidelijk worden dat de grens tussen geschiedenis en geheugen 

bij deze benadering ‘van onderuit’ bij momenten zal vervagen en dat de herinneringen van sommige 

inwoners ook hun bijdrage kunnen leveren aan de reconstructie van de eigenaardige geschiedenis van district 

en straat. 

Over de middeleeuwse, vroegmoderne en moderne geschiedenis van Borgerhout zijn enkele 

standaardwerken beschikbaar. Het oudste boek dat ik gebruikte dateert van 1900 en werd geschreven door de 

Borgerhoutse archivaris J.B. Stockmans. Een ander heel bekend werk is de Geschiedenis van Borgerhout, 

geschreven in 1936 door de Antwerpse archivaris Floris Prims in opdracht van het gemeentebestuur, ter 

gelegenheid van de honderdste verjaardag van Borgerhout als onafhankelijke gemeente. Tenslotte was de 

recentere synthese van Oscar Verschroeven ook zeer bruikbaar voor dit hoofdstuk. Zijn boek, getiteld 

Borgerhout onder Deurne, werd uitgegeven in 1989 ter ere van het honderdjarig bestaan van het 

gemeentehuis van Borgerhout. Jammer genoeg behandelt Verschroeven de 20ste eeuw niet meer in de  

geschiedschrijving van zijn gemeente. Deze monumentale historische werken vertellen echter niet alleen iets 

over de geschiedenis die zij beschrijven. Ze fungeren ook als bron om de mentaliteit en het historisch 

bewustzijn in de periode waarin zij geschreven zijn te onderzoeken. Zo is Stockmans' werk uit 1900 nogal 
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conservatief en katholiek – gekant tegen het socialisme –  en verdedigt het de Vlaamse beweging en taal in 

de verheerlijking van het verleden van het ‘Vlaamsche volk’. Dit geeft een beeld op de mentaliteit van een 

deel van de gegoede Borgerhoutse bevolking rond de eeuwwisseling en verschaft inzicht over het ontstaan 

van de Vlaamse beweging in de gemeente. Floris Prims kijkt gedurende het interbellum dan weer met 

nostalgie terug naar de tijd dat Borgerhout een zuiver dorp was dat nog niet was ‘aangetast’ door de 

stedelijke gewoontes – nostalgie is in Borgerhout van alle tijden. En Verschroeven beperkt zich tot de 

geschiedschrijving tot en met de 19de eeuw, omdat hij niet in de problemen wil komen met een politiek 

getinte recentere geschiedenis.
102

 Elke tijd heeft zijn eigen visie op het verleden die tussen de regels door te 

vinden is in de historische werken die ze aflevert. Deze literatuur krijgt daardoor een dubbele functie voor dit 

onderzoek. 

 

Karakteristieken van de geschiedenis van Borgerhout 

“Ziedaar hoe de geschiedenis van Borgerhout sociologisch gezien zich voordoet: ze staat schier geheel en al 

in het teeken van ‘stad-en-land’, in het teeken hunner wisselwerking. Wie dit voor ogen houdt zal aan de 

geschiedenis onzer gemeente een boeiend verhaal hebben.
103

” 

 Borgerhout is ontstaan rond de Turnhoutsebaan als gehucht van het huidige Antwerpse district Deurne. In 

die tijd was Deurne nog een landelijk dorp met haar centrum op ongeveer een kwartiertje lopen van de kern 

van Borgerhout. Tot 1836 was het gehucht administratief en parochiaal afhankelijk van Deurne. Maar 

Borgerhout was in realiteit altijd veel sterker georiënteerd op Antwerpen dan op haar eigen moederdorp. De 

nabijheid van de stad speelt een belangrijke rol in de gehele ontwikkeling van Borgerhout tot het huidige 

district. Op economisch vlak heeft de projectie op Antwerpen altijd al een bloeiende beroeps- en 

handelsactiviteit doen ontstaan langs de Turnhoutsebaan. Drukke wegen nabij grote steden trekken als 

vanzelf allerlei commerciële activiteiten aan. Dat was vroeger niet anders dan vandaag. Daarbij gold en geldt 

de regel dat de winkels net buiten de stadscentra meestal goedkoper zijn dan de handelszaken midden in de 

stedelijke kern. Terwijl het verder afgelegen Deurne nog lang een agrarisch dorp bleef dat bijna uitsluitend 

uit landbouwers bestond, concurreerden de Borgerhoutenaren van de Turnhoutsebaan met de Antwerpse 

ambachten in allerlei (goedkopere) afgewerkte producten, vroeger voornamelijk bier en vlees, in de 20
ste

 

eeuw kleding, meubels en allerlei andere zaken, en vandaag een heel assortiment aan exotische etenswaren 

en andere (nog steeds goedkopere) gebruiksartikelen. 

Ook in de demografische geschiedenis van de gemeente kunnen we een duidelijke, continue lijn ontdekken. 

De positie van Borgerhout tussen stad en dorp trok een mengelmoes van bevolking van buitenaf aan. 

Borgerhout intra muros heeft altijd bestaan uit een zeer diverse bevolking waarvan het merendeel niet in de 

gemeente zelf geboren was. Tot het begin van de twintigste eeuw waren het vooral jonge immigranten vanuit 
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het omringende platteland en met name de Kempen die nieuwe economische mogelijkheden opzochten in de 

nabijheid van de havenstad. Een groot deel van hen kwam in het goedkopere en meer landelijke Borgerhout 

terecht waar ze zich vestigden in de schaduw van Antwerpen.
104

 Later zouden de migranten van overal 

komen; in de jaren '60 vooral uit Marokko en voor een deel uit Turkije, en vanaf de jaren '90 ook uit het 

voormalige Oostblok en zwart-Afrika. Al deze verschillende migranten hebben doorheen haar bestaan een 

groot deel van de geschiedenis van Borgerhout mee vormgegeven.   

Ook de ‘stedelijke zeden’ drongen blijkbaar sterk door tot Borgerhout, zoals Floris Prims tijdens het 

interbellum met pijn in het hart vaststelt.
105

 Dit was volgens de auteur slechts recentelijk het geval, met de 

immigratie van de Antwerpenaren naar de randgemeente. “Nu ziet het jonge gezin uit de overbevolkte 

grootstad uit naar het eens gesmade Borgerhout.
106

” Toch heeft Borgerhout steeds haar eigen identiteit 

bewaard tegenover de metropool waar zij zo vaak mee in aanraking kwam de identiteit van de ‘voorstad’, 

zoals Prims het noemde: “Zoo min den uitersten van den rijkdom als de uitersten van de ellenden uit de 

kapitalistische periode heeft men in de voorsteden van Antwerpen aangetroffen: daar overheerschte een 

middenstandsgeest.
107

” Sinds 1936 is er natuurlijk  wat veranderd in de gemeente  waar toch veel armere 

sociale groepen kwamen wonen, maar de middenstandsgeest is er nog steeds terug te vinden in de vele kleine 

zelfstandige winkels. 

Vaak wordt bij de voorsteden ook het 'dorps' karakter aangehaald dat - ondanks de opslorping van het district 

in de stedelijke agglomeratie - lang is blijven doorleven in Borgerhout en volgens sommigen nog altijd leeft. 

De geschiedenis van Borgerhout is er in feite één van de omzetting van een dorpsgemeenschap naar een 

voorstedelijke dichte bewoningskern. Daarnaast is Borgerhout lange tijd een typisch 'Vlaams dorp' geweest 

dat zich volgens Stockmans, tenminste aan het begin van de 20
ste

 eeuw, afzette tegen de verfransing van de 

grootstad.
108

 Het is inderdaad ten dele in Borgerhout, waar de Vlaamse beweging veel impact heeft gehad, 

dat uit deze Vlaamse mentaliteit het Vlaams Blok en Vlaams Belang zijn ontstaan. Langs de andere kant is 

het ook hier dat nieuwe partijen als Agalev of het eerste opbouw- en integratiewerk het licht hebben gezien. 

Borgerhout is, met haar kosmopolitische mengelmoes aan bevolking en talen, al lang geen typisch Vlaams 

dorp meer te noemen, maar de 'dorpse' mentaliteit komt nog steeds tot uiting in wijkinitiatieven, buurtfeesten 

en een lokaal gerichte, kleinere middenstand. 

 

Het ontstaan van Borgerhout aan de Ayendijk 

De allereerste traceerbare bewoning van Borgerhout dateert waarschijnlijk uit de Frankische tijd. Op de  

moerassige gronden van het Laar en de Kattenberg, aan de Noordzijde van de Turnhoutsebaan, zouden toen 

al enkele hoeves gestaan hebben.  De naam ‘Borgerholt’ duikt echter pas voor het eerst op in een charter uit 
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1214.
109

 Het is niet helemaal duidelijk vanwaar deze naam komt. Men neemt aan dat ze te maken heeft met 

het bos (‘hout’) dat vroeger de gronden ter hoogte van de huidige Kattenberg bedekte. De 19
de

-eeuwse 

historicus Stockmans spreekt van een bos op gemeenschappelijke gronden waar de burgers of ‘borgers’ (van 

Antwerpen of Deurne) hout mochten komen rapen.
110

 Een andere verklaring is dat het woord ‘borger’ van 

‘borg’ of ‘burcht’ komt. Borgerhout zou dan verwijzen naar het bos nabij de ‘burcht’, de stad Antwerpen.
111

 

Verschroeven stelt dan weer dat ‘Borgerhout’ een Frankische benaming is voor een type bos met laag hout 

waar de bevolking een veilig onderkomen kon vinden in tijden van oorlog. Borger zou komen van ‘borgen’ 

of ‘bergen’, dat zich verschuilen betekent.
112

 In elk geval raakte de benaming Borgerhout vanaf de 13
de

 eeuw 

meer en meer in gebruik om het deel van Deurne aan te duiden waar langzamerhand een bescheiden 

bewoning ontstond in de valleien van de riviertjes de Potvliet en het Schijn. De Potvliet of ‘Vuilbeek’ 

bakende de grens met Antwerpen af in het oosten, terwijl aan de westzijde het Schijn het gehucht van haar 

moederdorp Deurne scheidde. In het zuiden stroomde de Herentalsevaart ter hoogte van de huidige 

Plantijnlei, die de grens vormde met Antwerpen en Deurne. Borgerhout intra muros lag als een driehoek 

ingesloten tussen deze waterlopen. 

De legende luidt dat er tijdens de Frankische tijd te Deurne een Benedictijnenklooster gelegen was. De 

monniken van dit klooster zouden niet alleen de kerstening van het dorp op zich hebben genomen, volgens 

het verhaal hebben zij ook een groots infrastructuurwerk opgezet. De Benedictijnen legden een lange dijk 

aan doorheen de moerassige Schijnvallei, de eerste echte weg die Deurne met de stad Antwerpen verbond. 

Dit was de Ayendijk, Eyendijk of Waterdijk, die aan de basis ligt van de Turnhoutsebaan en waarrond het 

gehucht Borgerhout zich spoedig zou ontwikkelen; in 1988 in de historische gids voor Antwerpen nog steeds 

aangeduid als “de meest belopen verkeersas van het oude en nieuwe Antwerpen, van 987 tot 1988.
113

” Vanaf 

de Munsterbrug over de Vuilbeek tot aan de Deurnebrug op het Schijn werd de dijk aangelegd op de iets 

hoger gelegen gronden van het moerassige Borgerhout en volgt mooi de vijf-meter hoogtecurve. De bochten 

van deze lijn vinden we vandaag nog steeds terug in de structuur van de Turnhoutsebaan. De Ayendijk wordt 

al vermeld in een charter van 726, lang vóór er sprake was van Borgerhout, en komt frequenter voor in 

documenten vanaf 1213, meestal  in verband met het tolgeld dat op deze weg geheven werd.
114

 Omdat de 

Ayendijk lange tijd de enige baan was die Antwerpen met Deurne en de achtergelegen Kempen verbond, 

brachten de tolrechten op deze weg veel op en wilde iedereen ze in handen hebben. In de 13
de

 eeuw waren 

het nog de heren van de Sint-Michielsabdij te Deurne die de tol hieven aan reizigers en handelaars die met 

hun goederen naar de stad kwamen. ‘Die van Doerne’ waren vrijgesteld van het betalen van tolgeld. Het 

waren waarschijnlijk ook deze heren die al halfweg de 14
de

 eeuw begonnen met een stuk van de dijk te 

kasseien, waarna de stad Antwerpen de bestrating van het andere stuk van de Ayendijk op zich nam. Midden 

15
de

 eeuw kocht de stad het tolrecht van de Ayendijk op. In die tijd werden er een slagboom en een tolhuisje 

geïnstalleerd op de hoek van de huidige Bothastraat en Hoge Weg, waar de Ayendijk in twee splitste, niet zo 
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ver van waar tegenwoordig zaal Roma ligt. De dijk was toen nog gewoon een lange weg en Borgerhout bleef 

beperkt tot enkele afgelegen hoeves, maar nu zou de eerste echte bewoning aan de Ayendijk spoedig 

volgen.
115

 

Grote wegen genereren als vanzelf handel en bewoning. Het was dan ook aan de Ayendijk dat op het einde 

van de 15
de

 eeuw de eerste huisjes van Borgerhout opgetrokken werden. De eerste bewoning bestond uit een 

paar kleine getimmerde huizen, enkele bescheiden hoeves en voornamelijk herbergen waar de reizigers op 

weg naar Antwerpen even konden uitblazen. Borgerhout verwierf al snel faam met haar brouwerijen en haar 

goedkope bier. In Antwerpen moesten de brouwers cijnzen betalen, maar op ‘de buytenijen’ golden deze 

cijnsrechten van de stad niet, waardoor het bier er aan veel voordeliger prijzen te krijgen was. Het gevolg 

was dat na verloop van tijd niet enkel reizigers, maar ook vele Antwerpenaren frequent naar Borgerhout 

kwamen om hier bier te consumeren, ondanks het verbod van de stad aan haar inwoners om ‘buiten’ te gaan 

drinken.
116

 Dit bracht dan weer met zich mee dat de veiligheid op de Ayendijk achteruit ging omwille van de 

vele dronken mensen die zich er ophielden. Maar waar Antwerpen zich het meest aan stoorde was dat zij 

haar inkomsten uit de cijnzen fel naar beneden zag gaan. De twisten rond het bier zouden nog lange tijd 

aanslepen. Al verwierf de stad op de duur wel het recht om tenminste halve cijnzen op Borgerhouts bier te 

heffen, de Borgerhoutenaren bleven manieren zoeken om deze te ontwijken of aan te vechten. In dit conflict 

komt voor het eerst het bijzondere, ietwat opstandige karakter van het groeiende gehucht naar voren. Toen al 

liet Borgerhout zich door de metropool niet graag zomaar in de puur landelijke en dienstverlenende hoek 

duwen. De stedelijke houding tegenover de dorpen ‘buiten’ was er lange tijd één van milde minachting. De 

boerendorpen waren goed om de stad te onderhouden en van landbouwproducten te voorzien. Het was in de 

stad dat deze producten vervolgens afgewerkt en verkocht werden binnen de strenge regels van de 

verschillende ambachten en onder het toeziend oog van het stadsbestuur.
117

 Dat die van Borgerhout met hun 

bier zelf een stedelijke functie overnamen en zich onttrokken van de belastingen, was voor het stadsbestuur 

van Antwerpen een doorn in het oog. 

 

De bloei van Borgerhout in de 16de eeuw 

 Een kwarteeuw later, in 1526, werden er bij een soort volkstelling al 334 ‘haarden’ of huizen geteld in  

Deurne, waarvan een aanzienlijk deel in Borgerhout. Het dorp en het gehucht waren dus op korte tijd sterk 

gegroeid. Tien jaar later was de bevolking van Borgerhout zo groot geworden dat de parochie van Deurne 

zich genoodzaakt zag om in het gehucht een kleine kapel te bouwen, zodat de gelovigen dichter bij huis naar 

de mis konden gaan. Vanaf de tweede helft van de 16
de

 eeuw raakte de groei van Borgerhout pas echt in een 

enorme stroomversnelling. De stad Antwerpen kocht toen de Ayendijk en de omliggende gronden op van 

Brabant, en begon meteen weer met het in pacht geven of verkopen van de percelen langsheen de drukke 

weg, in die tijd in plaats van Ayendijk ook ‘Rechtestraat’ genoemd – ondanks het bochtige verloop van de 
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baan.
118

 Tegen haar voorlopige hoogtepunt in 1579 telde Borgerhout alleen al 504 woningen, waarvan 439, 

de overgrote meerderheid dus, gevestigd waren aan deze Rechtestraat, de huidige Turnhoutsebaan. Maar ook 

rondom het Laar en de Kattenberg begonnen in deze periode langzamerhand nieuwe straten vorm te krijgen. 

De groeiende bevolking van Borgerhout bestond voor het grootste gedeelte uit immigranten afkomstig uit de 

Kempen en de streek rond Antwerpen die in de dichte nabijheid van de stad hun geluk kwamen beproeven. 

Het merendeel van de inwoners was toen nog steeds landbouwer, maar onder de ‘bezigheden’ van de 

Borgerhoutenaren vinden we toch ook 150 ‘tappers’ en al 52 ‘vleeshouwers’. Borgerhout was met andere 

woorden uitgegroeid tot een dorp van herbergiers en beenhouwers, die bijna allemaal hun handel hadden aan 

de ene lange baan naar Antwerpen. Dit alles maakte van Borgerhout een meer verscheiden en bijzondere plek 

dan de meeste vroegmoderne dorpen. “Uiteraard was de bevolking van Borgerhout zeer verscheiden, 

verscheiden van afkomst, verscheiden van kultuur [sic] en ambachtelijke vaardigheid, misschien zelfs 

verscheiden van geloofsbelijdenis.
119

” Deze grote diversiteit zou Borgerhout tot op de dag van vandaag 

blijven kenmerken.   

Het tij keerde in de jaren '70 van de 16
de

 eeuw. De Nederlanden raakten in een oorlog verwikkeld met de 

Spaanse overheersers. In 1579 vond in Borgerhout een ware veldslag plaats, de ‘slag van Borgerhout’, waar 

het Spaanse leger onder leiding van Alexander Farnese de Noord-Nederlandse opstandelingen in hun 

winterkamp overviel. Twee derde van de huizen in Borgerhout werden platgebrand. De glorietijden waren 

over. Omdat Borgerhout zo dicht bij de Antwerpse vestigingen ligt, viel het gehucht tijdens deze en volgende 

oorlogen meermaals ten prooi aan plunderingen en verwoestingen van de legers op weg naar de  havenstad. 

Vele soldaten sloegen gedurende conflicten hun kamp op in het gehucht, waar ze de voorraden en diensten 

van de bevolking opeisten. Ondanks de blijvende aanwezigheid van soldaten begon Borgerhout na 1579 

meteen weer aan een geleidelijke heropbouw. Maar de militaire omstandigheden zorgden telkens weer voor 

verwoestingen in het dorpje. Bij de val van Antwerpen in 1583, toen de havenstad definitief werd ingenomen 

door de Spanjaarden, bleef er van Borgerhout dan ook praktisch niets meer over.
120

 

 

Borgerhout in de 17de en 18de eeuw 

Op het einde van de 16
de

 en gedurende een deel van de 17
de

 eeuw bleef Borgerhout erg klein. Zelfs na de val 

van Antwerpen en het einde van de oorlog bleef de streek geteisterd door rondzwervende legers en soldaten, 

wat de wederopbouw sterk bemoeilijkte. Tegen het einde van de 17de eeuw stabiliseerde de militaire situatie 

zich en kon Borgerhout weer groeien. Het gehucht bleef haar ambachtelijke traditie behouden, met 

voornamelijk veel slagerijen en herbergen maar ook bakkers, schoenmakers, handelaars en werklieden van 

allerlei slag. Ook nu waren bijna al deze zaken gevestigd langsheen de Ayendijk, het centrum van de 

bewoning en commerciële activiteiten van Borgerhout. Het stuk Turnhoutsebaan vanaf de huidige 

Kroonstraat-Helmstraat tot aan de Carnotstraat heette zelfs een tijdje ‘in de Beenhouwers’, omdat aan 

weerszijden van de straat zo veel slagers gevestigd waren. Net als hun collega's van de eeuwen daarvoor 
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slachtten deze slagers het vee dat vlakbij ter hoogte van de Kattenberg en Drink gehouden werd. Dit is terug 

te vinden in de naam Katten- of Cattel-berg, het oude woord voor vee, en Drink of Drenk, waar de koeien 

konden drinken. Ook nu weer probeerde het stadsbestuur van Antwerpen de groeiende nijverheid in 

Borgerhout in te perken, omdat het gehucht opnieuw enkele typisch stedelijke functies overnam. Er werden 

enkele wetten en ordonnanties uitgevaardigd die de nijverheden buiten de ambachtsverenigingen verboden, 

maar wederom misten ze hun effect. De slagers en herbergen mochten blijven bestaan.
121

 

Rond de eeuwwisseling kreeg Borgerhout haar eerste ‘moderne’  industrie, een grote blekerij die zou blijven 

bestaan tot aan de Eerste Wereldoorlog. Intussen bleef de bevolking van het gehucht aangroeien. Er 

ontstonden nieuwe straten rondom de Ayendijk, maar het was toch deze straat, door de reizigers die uit het 

oosten kwamen ‘Turnhoutsebaan’ genoemd, die het centrum van bewoning bleef. Rond die tijd was deze weg 

gezoomd met bomen en grachten en stonden er aan weerszijden verschillende pompen opgesteld waar de 

bevolking water kon gaan halen. In 1717 kreeg de baan een eerste primitief rioolsysteem. In 1756 werd het 

uitzicht van de weg ‘verbeterd’ en werden er bomen weggehaald om de veiligheid en verkeersdoorstroming 

te verhogen. De weg werd toen naast Ayendijk en Turnhoutsebaan ook ‘Groote Baan’ genoemd.
122

 Opnieuw 

was de afkomst van de Borgerhoutenaren zeer verscheiden. Meer dan de helft van de inwoners was elders 

geboren en het aantal gemengde huwelijken lag volgens de parochieregisters zeer hoog. Al deze nieuwe 

immigranten integreerden zich blijkbaar vrij snel in Borgerhout, maar hadden er geen nood aan om de 

banden met het veraf gelegen Deurne te onderhouden. In feite kwamen de Borgerhoutenaren nog zelden in 

hun moederdorp wanneer ze er niet per se heen moesten voor een doopsel of huwelijk. De tekenen van 

verwijdering tussen het landelijke Deurne en het meer commerciële Borgerhout werden steeds beter 

zichtbaar.
123

 

 

De Reuskensstoet, het symbool van Borgerhout 

Aan het begin van de 18
de

 eeuw kreeg Borgerhout er een traditie bij die symbool staat voor de onafhankelijke 

koers die het gehucht zou gaan varen ten opzicht van haar moederdorp en de grootstad. In 1712 ging de 

eerste Reuskensstoet uit in Borgerhout die nu, 300 jaar later, nog steeds symbool staat voor de Borgerhoutse 

identiteit en het verleden van het district. De eerste stoet ging nochtans gewoon door vanuit een praktische 

noodzaak. De ‘beenhouwerskapel’ van Borgerhout had  te weinig financiële middelen om haar onderhoud te 

bekostigen. Daarom besliste de parochie een grote ommegang met bijbehorende feestelijkheden te 

organiseren om geld in te zamelen.
124

 De organisatoren vaan de eerste stoet gingen de mosterd halen bij hun 

Antwerpse geburen. Daar had in de 17
de

 eeuw regelmatig een ommegang plaatsgevonden waarin ook een 

reus meeliep: reus Antigoon uit de bekende Antwerpse stadslegende.
125

 In die eerste reuzenstoet liepen een 

reus en een reuzin, een dolfijn en een klein schip mee. De daarop volgende jaren werd de stoet uitgebreid 

met allerlei nieuwe figuren. In 1716 deden twee kleine reusjes hun intrede in de stoet van Borgerhout. Vanaf 
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1722 dansten Reus, Reuzin, Dolfijn en Kinnebaba, zoals de Reuskens zijn gaan heten, elk jaar hun bekende 

menuet op een paardenwagen. De dansende Reuskens maakten een groot succes van de stoet van 

Borgerhout, de enige in die tijd waarin figuren van reuzen niet alleen werden rondgedragen maar ook zelf 

dansten. 

De reuzenpoppen hadden ook geurende het jaar een opslagplaats nodig. Die werd in 1713 gebouwd op de 

Turnhoutsebaan tegenover de beenhouwerskapel, op de plek waar zich nu het nieuwe Reuzenhuis of oud 

gemeentehuis van Borgerhout bevindt. Tien jaar later kreeg Borgerhout het echter aan de stok met de heer 

van Antwerpen. De parochianen van de naburige Sint-Laurentiusparochie (Antwerpen-Noord) klaagden dat 

de dansende Reuskens alle aandacht opeisten ten koste van hun eigen kermis, die steeds gelijktijdig met de 

Reuzen-stoet plaatsvond. Drie jaar lang mocht de stoet van Borgerhout niet doorgaan en vanaf dan moesten 

de Borgerhoutenaren toestemming vragen aan de grootstad om hun ommegang te houden. Dit was natuurlijk 

tot groot ongenoegen van de Borgerhoutenaren, die toch al geen hoog petje ophadden van die van 

Antwerpen. Later wordt de stoet nog enkele jaren verboden door Jozef II. Tijdens de Franse bezetting was ze 

echter één van de weinige processies die wél gewoon mag doorgaan, ondanks het verbod op openbare 

feestelijkheden. Ook die van Deurne konden niet echt lachen met de Borgerhoutse Reuskens. De succesvolle 

Reuskens weigerden immers naar Deurne te komen om ook daar hun danspasjes te tonen, hoewel Deurne 

administratief nog steeds het hoofddorp van Borgerhout was. Bovendien viel de Reuskensstoet ook geregeld 

samen met de kermis van Deurne. De reusjes van Borgerhout hebben zo de verwijdering tussen Deurne en 

Borgerhout verder in gang gezet en indirect de onafhankelijkheid van hun gemeente bewerkstelligd.
126

 

Doorheen de drie eeuwen van hun bestaan hebben de reusjes verschillende slechte periodes gekend waarin ze 

hun opslagplaats niet uitkwamen en bijna vergeten werden, maar telkens worden ze terug opgediept om de 

Borgerhoutse straten weer op te fleuren. Sinds 1962 hebben ze elk jaar gedanst, behalve in 2000 omdat het 

weer zo rampzalig was en de poppen niet beschadigd mogen worden. Momenteel worden de 300 jaar oude 

exemplaren in de stoet vervangen door nieuwe poppen om de originelen te sparen van verder verval.
127

 Op 

de plek van de eerste opslagplaats van de Reuskens staat sinds 1936, de Borgerhoutse onafhankelijkheid, het 

nieuwe ‘Reuzenhuis’, het voormalige gemeentehuis van Borgerhout dat ook wel eens de ‘schuur van 

Borgerhout’ genoemd werd omdat het als opslagplaats diende voor het materiaal van de brandweer en andere 

gemeentediensten. Het nieuwe gemeentehuis is gewoon ‘Reuzenhuis’ blijven heten, ter herinnering aan de 

reusjes die daar verbleven hebben, en het achterliggende gebouw heet tot de dag van vandaag nog steeds 

‘Reuzenpoort’. 

De Reusjes zijn dan ook altijd het symbool van Borgerhout gebleven. Dat uit zich in de namen van 

gebouwen of het tegenoverliggende café Reuzenhof. Het uit zich ook in de 300-jaar oude traditie van de 

reuzenstoet die tot vandaag nog steeds zeer succesvol is. Momenteel wordt die traditie in een nieuw kleedje 

gestoken en krijgen de Reuskens extra aandacht tijdens het Reuzenjaar van Borgerhout. De bedoeling is om 

deze sterke symbolen in ere te houden en een nieuwe plaats te geven in het huidige Borgerhout. “Reuzen zijn 
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dan ook zoveel meer dan louter volksvermaak. Ze vertegenwoordigen een stad, staan symbool voor deze stad 

en haar inwoners. Precies daarom dragen de Reuskens nog steeds vol trots hun oude plunje, dansen ze een 

achttiende-eeuws menuet en trekken ze met paard en kar door de stad. Als immaterieel erfgoed dragen ze 

drie eeuwen Borgerhoutse cultuur met zich mee. Dit verklaart het stijgende aantal onderzoeken naar de 

geschiedenis van de reuzenommegang. Door op zoek te gaan naar het verleden van de Borgerhoutse reuzen, 

vind je uiteindelijk de ziel van ons mooie district.
128

”  

 

De scheiding van Deurne 

De Franse overheersing van België betekende opnieuw een woelige periode voor Borgerhout. Het gehucht 

bij Antwerpen kreeg nog eens de lasten van de oorlog te verwerken. Deurne werd verplicht de Franse 

soldaten onderdak te verlenen bij haar burgers, maar de meesten van hen kwamen in Borgerhout terecht, met 

zware financiële en mentale lasten voor de bevolking tot gevolg. Intussen voerde Napoleon in elke gemeente 

administratieve hervormingen door: de moderne bureaucratie werd geboren. Deze hervormingen bleven ook 

na de overwinning op Napoleon bestaan. In 1814 werden de Fransen verslagen en vertrokken de legers. Maar 

Borgerhout kreeg niet de verwachte compensaties voor de economische en materiële schade die de gemeente 

had geleden tijdens de bezetting. De Borgerhoutenaren voelden zich onrecht aangedaan door Deurne, wat de 

kloof tussen de twee nog deed toenemen. 

In 1830, bij de geboorte van de nieuwe Belgische staat, werden de eerste ‘democratische’  verkiezingen 

ingesteld in de gemeenten. Deze verliepen volgens het systeem van cijnskiesrecht: enkel de gegoede 

mannelijke burgers die voldoende belastingen betaalden hadden het recht om te stemmen. Voor Deurne 

(inclusief Borgerhout) ging het om zo'n honderd stemgerechtigde personen. De meerderheid van hen was 

afkomstig uit Borgerhout. De handelaars en ambachtslieden daar hadden over het algemeen meer geld dan de 

bevolking van Deurne die nog steeds bijna uitsluitend uit armere landbouwers bestond. Het resultaat was dat 

Borger-hout een groot overwicht had in de uitslag van de verkiezingen en naast de meeste 

gemeenteraadsleden (7 van de 9 zetels) ineens ook de nieuwe burgemeester afleverde. In de jaren daarop 

werden plannen gesmeed om het nieuwe gemeentehuis van ‘Deurne en Borgerhout’ onder te brengen in het 

oude Reuzenhuis op de Turnhoutsebaan, ook al bestond al langer  het idee om in Deurne zelf een nieuw 

gemeentehuis te bouwen.
129

 ‘Die van Deurne’ klaagden ook dat het nieuwe bestuur zich vrijwel uitsluitend 

bezighield met het Borgerhoutse gedeelte van de gemeente en het eigenlijke dorp negeerde. Daar kwam nog 

eens bij dat de onder-pastoor van Borgerhout als een autonome parochiepastoor optrad in plaats van te rade 

te gaan bij zijn overste in Deurne, en dat de Borgerhoutenaren steevast weigerden de Reuzenstoet tot in 

Deurne te laten gaan. Voor de inwoners van Deurne was de emmer vol.  Enkelen onder hen vroegen de 

scheiding aan bij het gemeente- en stadsbestuur. In 1836 was het zover: Borgerhout en Deurne ontstonden als 

afzonderlijke gemeenten. De kerkelijke scheiding volgde het jaar daarop. Op dat moment telde Borgerhout 
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4143 inwoners, dubbel zoveel als Deurne. Met slechts 279 ha grondgebied was ze één van de kleinste 

gemeenten rondom de stad.
130
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1.2. De boom van Borgerhout 1860-1914 

 

Vanaf de jaren 1860 tot aan de Eerste Wereldoorlog kende Borgerhout, zoals de meeste randgemeenten, een 

periode van grote groei. Deze halve eeuw van groei, de boom van Borgerhout, is enorm bepalend geweest 

voor de verdere ontplooiing van de gemeente. De historische ontwikkelingen die toen plaatsgrepen, blijven 

zichtbare gevolgen hebben tot op de dag van vandaag. In deze periode steeg het bevolkingsaantal 

zienderogen, ontpopte Borgerhout zich tot één van de meest dichtbevolkte gemeenten van het land, werd ze 

bijna geheel opgenomen in de stedelijke agglomeratie, barstte het gedeelte intra muros letterlijk uit haar 

voegen, kreeg de gemeente er een nieuw gedeelte met wat groen en parken bij, bouwde het bestuur enkele 

nieuwe symbolische gebouwen, ontstonden nieuwe technologieën zoals de spoorweg en stoomtram die het 

stadsbeeld gingen bepalen, won de Vlaamse beweging aan invloed en behield Borgerhout ondanks de 

aanwezigheid van vele arbeiders toch grotendeels haar katholieke, dorpse en bescheiden 

middenstandskarakter. Het is belangrijk te weten dat al deze ontwikkelingen plaatsgrepen in het kader van 

een pas herwonnen administratieve onafhankelijkheid, waardoor Borgerhout een eigen koers kon varen die 

grotendeels bepaald werd door haar burgemeesters. Dit alles gebeurde bovendien binnen de context van de 

nieuwe omwallingen van de Brialmontvesting, die Borgerhout symbolisch opnamen binnen Groot-

Antwerpen en tegelijkertijd de gemeente in twee deelden zodat Oud- en Nieuw-Borgerhout onherroepelijk 

uit elkaar dreven.    

 

De eerste jaren van de Borgerhoutse onafhankelijkheid   

In 1836 werd Borgerhout een zelfstandige gemeente die geheel los van Deurne kon opereren. Onder de 

vleugels van de eerste burgemeester Melaerts trad het gemeentebestuur dadelijk in actie om het nieuwe 

Borgerhout ook een zelfstandige uitstraling te geven. Iedereen was het ermee eens dat de kersverse gemeente 

nood had aan een eigen kerk, temeer omdat de kapel te klein was geworden voor het aantal zielen in de 

hernieuwde parochie. De eerste parochie en kerk van Borgerhout werden vernoemd naar Onze-Lieve-Vrouw-

Ter-Sneeuw. Het Laar werd uitgekozen als de nieuwe locatie voor het bouwwerk in neogotische stijl. De 

wijding van de eerste Borgerhoutse kerk vond plaats in 1845. 

Daarnaast sloop ook de modernisering stilaan binnen in de gemeente. Onder burgemeester Melaerts kregen 

enkele Borgerhoutse straten, waaronder de Turnhoutsebaan, hun eigen gasverlichting. Zijn opvolger Marée 

was halfweg de 19
de

 eeuw verantwoordelijk voor een herziening van de inrichting van deze ‘Groote baan’. 

Hij liet nieuwe gezondheids- en rioleringswerken uitvoeren onder de baan en beviel de overgebleven bomen 

weg te halen, enkele nutteloze pompen te verwijderen, de grachten aan weerszijden te dempen en de 

uitstekende dorpels gelijk te maken om de veiligheid voor het doorgaande verkeer te verbeteren. 

Tegelijkertijd gaf hij opdracht om de overhellende daken waar de slagers hun vlees onder toonden in de 

‘Beenhouwers’ te verwijderen, zodat de reizigers op weg naar Antwerpen nog konden passeren.
131

 We 

moeten ons de baan toen voorstellen als een chaotische wirwar van allerlei soorten verkeer: reizigers te voet 
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of te paard, boeren met stootkarren, paardenkarren, vee en dieren; en dat allemaal te midden van de 

herbergen en handelaars die hun waren uitstalden onder de luifels op de baan zelf. 

 

De Brialmontvesting en de groei van Borgerhout 

In 1859 gaf de stad Antwerpen opdracht tot de bouw van een nieuwe, uitgebreide kringvesting die ook de 

randgemeenten van de stad zou omarmen. De vorige omwallingen van de stad dateerden nog vanuit de 

middeleeuwen en bevonden zich ongeveer op de plek waar nu de leien liggen. De nood aan nieuwe, 

modernere vestigingen drong zich op. De havenstad Antwerpen zag zichzelf als een mogelijk bolwerk tegen 

het opnieuw machtiger wordende Frankrijk. De haven vlakbij Groot-Brittannië zou de communicatie met de 

overzijde van het kanaal en de aanvoer van grondstoffen in geval van oorlog mogelijk maken. Om die reden 

moest Antwerpen goed verdedigbaar zijn. Er zou een ommuring van de stad moeten komen, en een tweede 

fortengordel op enkele kilometers afstand. Met de groei van de randgemeenten zo dichtbij besloot de stad  

om ook de grootste agglomeraties die toen nog extra muros lagen binnen haar nieuwe wallen te brengen. De 

nieuwe ommuring, ook de Brialmontvesting genoemd, bevond zich op de plek waar nu de Ring en Singel 

liggen, liep van Noord tot Zuid over een lengte van 14,2 kilometer en telde 15 poorten, waarvan er geen 

enkele meer overblijft.
132

 De Turnhoutsebaan liep door de Turnhoutsepoort staduitwaarts, ongeveer op de 

plaats waar nu tram 10 onder de spoorweg doorrijdt. De wallen deelden Borgerhout vanaf toen op in twee 

delen: Borgerhout intra muros of Oud-Borgerhout (139 ha), waar de snelste en grootste verstedelijking 

plaatsvond, en Borgerhout extra muros (toen 140 ha). Vanaf nu zouden beide delen een andere koers gaan 

varen. Al tegen het einde van de 19de eeuw werd echter duidelijk dat de reusachtige vestingwerken niet meer 

bestand waren tegen de nieuwe soorten van artillerie die recent in gebruik waren genomen. De omwallingen 

verloren hun nut nog voor ze ooit dienst hadden kunnen doen. In 1906 werd overgegaan tot de zeer 

geleidelijke afbraak van de ommuring die nog zou aanslepen tot de jaren '60 van de 20
ste

 eeuw, toen op de 

grondvesten van de oude omwalling de Ring werd aangelegd die beide Borgerhouten tot vandaag gescheiden 

houdt. 

Voor de snelle bouw van de Brialmontvesting waren er zo'n 14.000 arbeiders nodig. Velen van hen waren 

gelukzoekers afkomstig van het platteland rondom Antwerpen. In de 19
de

 eeuw werkte de stad als een 

magneet op jonge, ongeschoolde zonen en dochters van landbouwers die op het verarmde platteland geen 

toekomst meer zagen. Grote openbare werken waren voor deze lieden een gelegenheid bij uitstek om elders 

de kost te verdienen. Ongeveer tegelijkertijd met de bouw van de Brialmontvesting startte Borgerhout met de 

volledige overwelving van de Vuilbeek. Nu verdween ook de zichtbare grens met Antwerpen waardoor 

Borgerhout steeds meer opgenomen werd in de grootstedelijke agglomeratie.
133

 De gemeente bood 

werkgelegenheid genoeg en vele arbeiders vestigden zich vanaf 1860 dan ook in Borgerhout. Maar ook zij 

die vroeger in Antwerpen woonden, zochten nu geleidelijk aan met een gerust hart de goedkopere 

buitenwijken op die met de nieuwe omwalling geheel in de stedelijke agglomeratie werden opgenomen. In 
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1866 rondde Borgerhout ruimschoots de kaap van 10.000 inwoners, meer dan een verdubbeling tegenover 

dertig jaar daarvoor. In 1889 overschreed het bevolkingscijfer zelfs de 30.000, ditmaal een verdrievoudiging 

in twintig jaar tijd. En in 1911 telde de gemeente reeds 50.000 inwoners, wat haar de achtste grootste 

gemeente van het land maakte in die tijd.
134

 In combinatie met haar kleine oppervlakte ontpopte Borgerhout 

zich snel tot één van de meest dichtbevolkte gemeenten van België. 

 

Stedenbouwkundige ontwikkelingen 

Borgerhout groeide in sneltempo. Opnieuw ontstonden er meer straten en wijken op de plek waar vroeger 

velden lagen. Op bepaalde plaatsen, zoals het Foorplein, verrezen typische arbeiderswijken met kleine 

armoedige steegjes en krotten. Op andere plaatsen, zoals in het kwartier rondom de Kroonstraat, 

overheersten de statige burgerwoningen van de meer gegoede lieden van Borgerhout. Al deze nieuwe 

ontwikkelingen grepen echter plaats buiten een doordacht stedenbouwkundig kader om. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Zurenborg of het Zuid is Borgerhout intra muros een chaotisch en organisch gegroeid stadsdeel, 

zonder dat daar enige planning aan vooraf ging. Het gemeentebestuur had vrijwel geen enkele inspraak in 

waar de nieuwe straten zouden moeten komen. Het waren de grenslijnen van grondeigendommen die meestal 

de positie van deze straten aangaven. Twee grondeigenaars investeerden dan in de bouw van 

tegenoverliggende woningen aan de grenzen van hun domeinen, waarbij ze met  hun buurman-eigenaar 

afspraken de aanleg van de straat tezamen voor hun rekening te nemen. Hoe men de straten inrichtte en 

welke gebouwen men optrok, was echter volledig afhankelijk van de keuze van de eigenaars.
135

 Daarom 

vinden we in Borgerhout nog steeds een grote verscheidenheid aan woningtypen en straten, wat eveneens een 

diversiteit in de bevolking met zich meebrengt omdat de grootte en waarde van de verschillende huizen en 

straten zo fel van elkaar kunnen verschillen.“De negentiende-eeuwse gordel, tussen de leien en de ring, is 

eigenlijk tussen 1860 en 1920 volgebouwd, maar heel ongepland, heel speculatief. (…) Borgerhout is altijd 

al een gemengde buurt geweest, waar zowel een lagere middenklasse als arbeiders door elkaar zitten. Dat 

zie je als je door de straten rijdt: dan zie je soms straten met mooie burgerhuizen, en daarnaast 

arbeidershuisjes. Het meest typische zijn de veeboerenhuisjes, dat zijn die hele lage zonder verdieping. (…) 

Da's typisch voor Borgerhout, dat die mengeling daar was. Dat betekent dat [Borgerhout] nu ook, meer dan 

bijvoorbeeld Stuivenberg, een waarde heeft.
136

”  

De beschikbare ruimte in het kleine district van amper 279 hectaren was natuurlijk niet onuitputtelijk. De 

zone binnen de 19
de

-eeuwse omwalling, met een oppervlakte van slechts 139 ha, werd op korte tijd letterlijk 

propvol gebouwd. Borgerhout kampte met een groot gebrek aan ruimte en groen. Door de dichte bebouwing 

was er amper plaats overgebleven voor de aanleg van pleinen en parken. In combinatie met de slechte 

leefomstandigheden in de krotwoningen in de arbeiderswijken woog dit plaatsgebrek negatief door op de 

gezondheid van de bevolking. Burgemeester de Preter, een arts van opleiding, was bezorgd om het gebrek 

aan hygiëne en lucht onder zijn bevolking. Daarom kocht hij in 1914, vlak voor de oorlog, het kasteeldomein 
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te Boelaer op om er een gemeentepark aan te leggen waar de Borgerhoutenaren konden genieten van ruimte 

en groen. Terzelfdertijd verwierf Borgerhout een deel van Deurne-Zuid, ten Zuiden van de Herentalsevaart, 

waar de inwoners zich al langer wilden afscheiden van Deurne. Deze verwezenlijkingen vormden het 

startpunt voor de snelle ontwikkeling van het ruimere en rustigere Borgerhout extra muros, een ontwikkeling 

die ditmaal wel volgens vooropgezette stratenplannen zou gebeuren. De gemeente had er op een jaar tijd 108 

ha bijgekregen, ruimte genoeg om nieuwe plannen te verwezenlijken en het overvolle gedeelte intra muros 

een beetje te ontlasten. De eerste wereldoorlog kwam even roet in het eten strooien, maar tijdens het 

interbellum nam het nieuwe gedeelte van Borgerhout opnieuw een snelle vlucht in haar ontwikkeling en 

bevolkingsgroei, die echter nooit zo chaotisch zou verlopen als in Oud-Borgerhout binnen de muren.
137

 

Nieuw-Borgerhout is rustig, uitgestrekt, groen en heeft bredere lanen, meer ruimte en een betere 

levenskwaliteit dan het volgebouwde, drukke en meer diverse Oud-Borgerhout. Beide gedeelten zouden 

gedurende de 20
ste

 eeuw ook een zeer uiteenlopende richting uitvaren. Het is in dit oudste gedeelte van 

Borgerhout dat vandaag de dag de meeste allochtonen wonen. Het enorme verschil tussen beide delen, terug 

te leiden tot een verschil in hun historische ontwikkeling en het stedenbouwkundig beleid tijdens de boom 

van Borgerhout, blijft tot op de dag van vandaag overduidelijk zichtbaar. 

 

Andere ontwikkelingen in Borgerhout intra-muros 

Tijdens deze periode van grote groei kreeg Borgerhout er enkele van haar bekendste bouwwerken bij. In 

1886 werd besloten dat de gemeente dringend toe was aan een nieuw, groter en trotser gemeentehuis dan het 

ietwat armzalige  oude Reuzenhuis aan de Turnhoutsebaan, in de volksmond ook wel de ‘schuur’ van 

Borgerhout genoemd. Drie jaar later werd het nieuwe raadshuis aan het Moorkensplein ingehuldigd. Het is 

een pareltje van de late 19
de

-eeuwse neorenaissancistische bouwstijl, ontworpen door de broers architecten 

Blomme. Vergeleken met het sobere ‘reuzenhuis’ aan de Turnhoutsebaan straalt dit nieuwe gemeentehuis 

veel meer trots en gemeentelijke eigenheid, bijna grootheidswaanzin, uit. Onze Vlaamsgezinde katholieke  

historicus Stockmans, die zelf de plechtige opening nog meemaakte, prijst het raadshuis omdat het naar 

inzichten de Vlaamse gedachte uitstraalt en als geen ander bouwwerk de Vlaamse en Borgerhoutse trots 

verdedigt.“Het raadshuis van Borgerhout is een prachtig bewijs van dit hernieuwde leven: het drukt op eene 

vereerende wijze het karakter uit, én van de gemeente, én van ons Vlaamsch land. (…) – en als ge de schoone 

vormen van dit gebouw nagaat en allengs uwe oogen laat opklimmen, hoort ge plotseling het vroolijke 

klokkenspel, zoo eigen aan ons Vlaamsch land; gij hoort den Reuzendans, zoo eigen aan Borgerhout.
138

” 

Behalve dat ‘Vlaamse karakter’ kan men nog een heleboel andere identiteiten en verwijzingen terugvinden in 

dit grote en drukke gebouw. Voor de één straalt het Vlaamse trots uit, voor de ander het Borgerhoutse 

middenstandskarakter, voor nog een ander katholieke vroomheid, Belgisch patriotisme of net de vermenging 

van bevolking van voorstad en platteland in Borgerhout. Met het nieuwe gemeentehuis had Borgerhout er, na 

de Reuzenstoet en het Reuzenhuis, een nieuw monument bijgekregen dat opzettelijk geschapen werd om de 
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Borgerhoutse traditie te eren en de identiteit van het district, in te vullen op verschillende manieren, te 

versterken. 

 

Het jaar daarop, in 1890, kreeg Borgerhout, met intussen meer dan 30.000 inwoners, er noodzakelijkerwijs 

een tweede parochie bij. De parochie werd vernoemd naar de evangelist Sint-Jan en de parochiekerk werd 

opgetrokken aan de noordzijde van de Turnhoutsebaan, tussen de nieuwe stadswallen en het Laar. Met haar 

stompe toren zou de Sint-Janskerk al snel in heel Borgerhout bekend staan als de Peperbus.  In 1902 en 1903 

werden omwille van de snelle bevolkingsgroei nog twee parochies bijgemaakt in Borgerhout. Aan het einde 

van de negentiende eeuw werd ook de Ringspoorweg van Antwerpen naar Holland aangelegd. Jaren eerder 

waren er plannen geweest om deze spoorweg aan te leggen op de Turnhoutsebaan zelf, maar de toenmalige 

burgemeester Eliaerts wist dat gelukkig te verhinderen. De Ringspoorweg die in de plaats kwam liep parallel 

met de Brialmontomwallingen mooi rondom de districten intra muros, maar maakte wel de scheiding tussen 

de twee delen van Borgerhout definitiever. Het station van de buurtspoorwegen in Borgerhout bevond zich 

op het afgebroken Foorplein, het huidige Hof Ter Loo.
139

 

Ook de 19
de

-eeuwse industrialisering ging niet aan Borgerhout voorbij, al vond ze er nooit op massale schaal 

plaats. Borgerhout telde aan het einde van de negentiende eeuw enkele kleinere industrieën en fabriekjes, 

zoals de blekerij, maar ook sigarenfabriekjes, koekjesfabrieken, en allerlei ambachtelijke bezigheden. Deze 

brachten meerdere arbeiders naar de gemeente.  Ook de bescheiden middenstanders bleven sterk 

vertegenwoordigd in Borgerhout, dat met arbeiders en zelfstandigen een gemengde bevolkingsstructuur had. 

Toen er in 1893 een algemene staking van de arbeiders uitbrak in Antwerpen sloeg deze ook over naar 

Borgerhout, waar de werklieden van de blekerij zich als eersten aansloten bij de protestbeweging. Het 

conservatief-katholieke gemeentebestuur  van Borgerhout kon echter geen sympathie opbrengen voor de 

actievoerders en riep op om de orde hardhandig te herstellen. Tijdens de rellen tussen stakers en de 

Borgerhoutse politie gaf de burgemeester het bevel om te vuren en werden er zes arbeiders gedood. Waar dit 

voor de Borgerhoutse bevolking nog lang herinnerd werd als een drama, toont Stockmans ons een stukje van 

de harde mentaliteit van de elite of de middenstanders tegenover de arbeiders. “Bij alle oproeren te 

Antwerpen, steeg altoos de bedreiging op, dat de muiters zich naar Borgerhout zouden begeven om onze 

gemeente kort en klein te slaan. De vrees beving echter altoos die verwaanden wanneer zij aan onze kloeke 

beenhouwers en onze krachtdadige bevolking dachten, en wijselijk bleven de ruststoorders uit onze gemeente 

verwijderd.
140

” Ondanks het feit dat er meer en meer arbeiderswijken ontstonden, bleek het socialistische 

gedachtegoed absoluut niet door te dringen tot de meer gegoede middenstandsbevolking of de elite van 

Borgerhout, dat zoals de meeste voormalige 'dorpen' nog lange tijd zijn katholiek-conservatieve mentaliteit 

zou behouden. 

Dezelfde Stockmans vertelt ook trots dat het Vlaamse bewustzijn in Borgerhout sterk verder leefde, als 

tegenbeweging voor de verfransing van de grootstad Antwerpen. We moeten deze historicus wel met een 

korrel zout nemen als het om de Vlaamse beweging of andere politieke opvattingen gaat. Het grootste deel 
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van de Borgerhoutse bevolking was in die tijd uitsluitend Nederlandstalig, wat echter niet zonder meer 

betekende dat deze mensen zich ook geïnteresseerd waren in de verspreiding van een ‘Vlaams bewustzijn’.    

De strijd voor de taalgelijkheid was meer een zaak voor de traditioneel  katholiek-conservatieve elite. Die 

was in Borgerhout vrij sterk vertegenwoordigd  zodat ook in deze gemeente de taalgelijkheid meer en meer 

op de agenda kwam, bijvoorbeeld bij een betoging in 1897 (waar Stockmans overigens wel veel lof voor 

over heeft).
141

 Deze vroege taalstrijd droeg bij tot het  Vlaamse karakter van Borgerhout, wat een halve eeuw 

later zou uitmonden in een sterk Vlaams-nationalistisch gevoel onder een deel van de inwoners van de 

gemeente en een hoge graad van collaboratie met de Duitsers in Wereldoorlog II, en nog later in combinatie 

met andere factoren aan de wieg zou staan van het Vlaams Blok. Een andere zaak die Borgerhout bleef 

kenmerken, was de diverse achtergrond van haar bevolking. De nieuwkomers vanuit het hinterland bleven 

komen en maakten nog steeds meer dan de helft van het inwonersaantal van de gemeente uit. Deze 

nieuwkomers waren verantwoordelijk voor het hoge geboortecijfer en de grote groei van Borgerhout. Aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog telde de gemeente al 52.000 inwoners.
142

 

 

De Turnhoutsebaan rond de eeuwwisseling 

Doorheen al deze ontwikkelingen bleef de ‘Steenweg’, de Turnhoutsebaan, het kloppende hart van 

Borgerhout. Rond de eeuwwisseling verrezen er in heel de gemeente, en vooral op de baan, meer en 

modernere winkeltjes. Naast de slagers ontstonden kruidenierszaakjes, speciaalzaken, kleine fabriekjes en 

ambachtelijke handeltjes van elke soort. Op de baan vond je toen bakkers, hoefsmeden, horlogemakers, 

sigarenwinkels, banken, drukkerijen, herbergen en natuurlijk de vele traditionele beenhouwers met elk hun 

eigen specialisatie.
143

 De traditionele herbergen werden langzamerhand vervangen door de modernere cafés. 

In 1856 ging de eerste meisjesschool open in Borgerhout, het Sint-Agnes instituut van de zusters Ursulinen, 

dat één vesting heeft in de Lammekensstraat en één op de Turnhoutsebaan.
144

Ook het gemeentehuis bevond 

zich tot 1890 op de baan. Het nieuwe, grotere gebouw werd vlakbij gebouwd, aan een open plein in een 

zijstraat zodat het vanaf de baan duidelijk opvalt. Al wie naar Borgerhout kwam of er passeerde, moest langs 

de baan die met haar bloeiende leven en handel toen werkelijk een waardig uithangbord van de gemeente 

was. 

Al in 1871 reed de eerste paardentram over de Turnhoutsebaan. Zowat 15 jaar later werd er een tramlijn van 

Antwerpen naar Wijnegem ingelegd die de baan passeerde. Deze tramlijn werd weer afgeschaft in de jaren 

’70 maar is heel recentelijk opnieuw in gebruik genomen. Er was ook een tram naar Turnhout. Deze eerste 

trams reden op stoom, maar werden rond de eeuwwisseling vervangen door elektrische tramlijnen.
145

 De auto 

bestond nog niet, maar de straat was steeds druk bezet door trams, fietsen, voetgangers, koetsen en karren.
146

 

Dat de baan toen al te smal bleek voor het vele verkeer, blijkt uit het feit dat reeds in 1911 rooilijnplannen 
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voor de Turnhoutsebaan werden opgesteld. Dit zijn ruimtelijke plannen die een geleidelijke verbreding of 

rechttrekking van bepaalde straten voor ogen hebben. Wanneer huizen die ‘in de weg staan’ vrij zouden 

komen, bijvoorbeeld bij overlijden van de eigenaar of openbare verkoop maar eventueel ook door 

onteigening, zou de gemeente deze moeten opkopen en afbreken. In 1911 werden al enkele huizen op smalle 

punten afgebroken en achteruit gezet, waardoor de baan een beetje breder werd en het verkeer beter door kon 

stromen.
147

 

Ondanks de snelle industrialisering en verstedelijking bleef Borgerhout, met zelfs sommige delen van de 

Turnhoutsebaan, tot aan de eeuwwisseling haar landelijke uiterlijk behouden. Zo stonden er in de gemeente 

vier molens, waarvan één, ‘de Pauwmolen’, op de baan aan de hoek van de Hoge Weg. Daar herinnert de 

naam van café de Pauw nu nog aan dit landelijk verleden. Borgerhout telde ook nog vele ongeplaveide 

wegen, kleinere huisjes en tot 1900 zelfs nog velden in het deel intra muros. Aan het begin van de twintigste 

eeuw werd de verstedelijking overal duidelijker zichtbaar en kreeg ze haar impact op het uitzicht van de 

gemeente, die ruimtelijk gezien meer dan ooit een verlengstuk van de stad Antwerpen begon te worden. Het 

gedeelte extra muros bleef nog wat langer haar landelijke uitzicht behouden, en is ook nu nog een gebied met 

veel meer groen en bredere lanen, waar men zich gemakkelijker velden en boerderijen kan voorstellen dan in 

het drukke gedeelte binnen de Ring.
148
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1.3. Borgerhout van de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog 

 

De snelle groei van Borgerhout werd een halt toegeroepen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 

Tijdens de eerste jaren van het interbellum is de gemeente er desalniettemin in geslaagd zich snel te 

herstellen inzake bevolkingsaantal en infrastructuur, zodat ze weer het niveau van vóór de oorlog bereikte. 

Vanaf dan was het echter vooral het nieuwe Borgerhout of Borgerhout extra muros rond het Gitschotelhof en 

Boelaerpark dat spectaculaire uiterlijke veranderingen en groei doormaakte. De situatie intra muros bleef 

relatief stabiel, met een kleine terugval in de bevolking vanaf de economische crisis in de jaren '30 die zich 

zou verderzetten tot WOII. Al was deze tussen-oorlogse periode lang niet zo belangrijk voor de ontwikkeling 

van Borgerhout intra muros als de halve eeuw daarvoor, de  oorlogen en de crisis beletten niet dat 

Borgerhout in deze jaren toch sociale en culturele vooruitgang boekte. De geplande constructie van 

appartementsgebouwen en goedkope arbeiderswoningen kwam op gang, het socialistische gedachtegoed en 

de welvaartmaatschappij wonnen aan invloed, de Roma wakkerde het culturele leven op de Turnhoutsebaan 

aan.  Ook de nasleep van de Tweede Wereldoorlog met de heropbouw is van grote invloed geweest op het 

stedenbouwkundige beleid van latere jaren en het ontstaan van politieke partijen en stromingen in 

Borgerhout, voornamelijk vanuit de Vlaamse beweging. Deze komen dan weer aan bod in het volgende deel. 

Laten we niet op de zaken vooruit lopen, en eerst even in snel tempo de oorlogen en het interbellum in 

Borgerhout bestuderen. 

 

De Groote Oorlog 

Op 2 augustus 1914 brak de Groote Oorlog uit, die later bekend zou gaan staan als de Eerste Wereldoorlog. 

De beschieting van Antwerpen door de Duitsers die duurde van 27 augustus tot 9 september bracht 

aanzienlijk wat schade toe aan Borgerhout, dat voor de zoveelste keer midden in de vuurlinie kwam te 

liggen. In de gemeente vielen ook enkele doden. 250 andere Borgerhoutse soldaten stierven aan het front.
149

 

Het waren echter vooral de vier lange jaren van de Duitse bezetting die zwaar waren voor de bevolking. Het 

gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Mathijs had haar handen vol aan het organiseren van de 

administratieve en praktische kant van de bezetting, waardoor er niet veel ruimte overbleef voor nieuwe 

investeringen. Vooral de voedselbevoorrading vormde een punt van constante bekommernis voor bevolking 

en bestuur. Zeker naar het einde van de oorlog toe werd het beschikbare voedsel schaars en werd de 

bevolking op een streng rantsoen gezet. Ook de economie deed het slecht en de stijgende inflatie vergrootte 

de ellende alleen maar. Op de Turnhoutsebaan werden enkele huizen opgeïest door de Duitse bezetter om er 

soldaten in onder te brengen.
150

 Vele inwoners ontvluchtten in die periode de stad Antwerpen en haar 

randgemeenten, ofwel tijdens de eerste gevechten bij het uitbreken van de oorlog, ofwel later om aan de 

ergste schaarste in de steden te ontsnappen. Het gevolg was dat er toen de Oorlog eindelijk afgelopen was, in 

1918, nog maar 48.196 inwoners geteld werden in Borgerhout, vierduizend mensen minder dan vier jaar 
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daarvoor.
151

  

 

Het interbellum in Borgerhout 

Borgerhout herstelde zich vrij snel van de schade. Na afloop van de Oorlog keerden vele inwoners terug naar 

de gemeente en het bevolkingscijfer bereikte gauw weer haar niveau van daarvoor. Sterker nog, het aantal 

inwoners bleef opnieuw onophoudelijk groeien tot het een hoogtepunt bereikte in 1931, met een cijfer van 

meer dan 56.000.
152

 Daarna zou de bevolking in Borgerhout langzamerhand terug afnemen ten voordele van 

rustigere en verder gelegen gemeentes zoals Deurne. Waar het in de 19
de

 eeuw vooral mensen van ‘den 

buiten’ waren die Borgerhout opzochten en zich er vestigden, kwamen daar in de jaren '20 en '30 van de 20
ste

 

eeuw ook vele Antwerpenaren bij. Jonge gezinnen uit het centrum zochten meer lucht en ruimte in de 

aangesloten randgemeenten. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat vooral het nieuwe Borgerhout extra 

muros rond het Boelaerpark het goed deed. Floris Prims stelde in '36 het nieuwe fenomeen van immigratie 

vanuit de grootstad al vast. “De Antwerpenaar die Borgerhout misprees, komt er nu zelf wonen; en de 

Borgerhoutenaar zoekt lucht en groen buiten het oude gebied. (…) Zo werd en wordt de eigen 

Borgerhoutsche aard, het Borgerhoutsche “citizenship”, immer aan omgewerkt.
153

” Met de omwerking van 

de ‘Borgerhoutse aard’ bedoelt de archivaris een verandering in mentaliteit die in deze periode in snellere 

mate toesloeg dan daarvoor. Borgerhout was geen groot dorp meer, maar werd nu ten volle tot een 

verlengstuk van de grootstad. 

Ook op uiterlijk, stedenbouwkundig vlak voltrok deze ontwikkeling zich. De laatste grens tussen Antwerpen/ 

Deurne en Borgerhout, de Herentalsevaart, verdween in 1928. Dit grensriviertje werd gedempt om de aanleg 

van de brede Plantijn en Moretuslei, parallel met de Turnhoutsebaan, mogelijk te maken.
 154

 De nieuwe laan 

liep toen nog dood op het Oost-station, maar is vandaag de dag één van de belangrijkste verkeersaders van de 

Ring naar het stadscentrum en het belangrijkste alternatief om de Turnhoutsebaan te ontlasten van het vele 

verkeer. De grootste ingrepen in Borgerhout tijdens het interbellum voltrokken zich echter extra muros. In 

tegenstelling tot de chaotische evolutie van Oud-Borgerhout werden er voor dit gebied wel duidelijke 

plannen getekend voor de aanleg van straten en parken. Het gemeentebestuur begon nu voor het eerst met de 

tactiek van grootschalige onteigeningen van gebieden om daar nieuw geplande wijken neer te poten. Het 

geld voor deze onderneming haalde de gemeente van de hypotheekbank Vooruitzicht. De deal was dat 

Vooruitzicht de onteigeningen en de aanleg van nieuwe straten zou betalen in naam van de gemeente, en later 

de opbrengst van de verkoop van deze gemeente-eigendommen terug  kreeg. Tijdens de crisis in de jaren '30 

vertraagde de bouw wel wat omwille van het algemene geldtekort.
 155

 Ook intra muros werden enkele nieuwe 

woonprojecten verwezenlijkt. In deze periode verrezen in Borgerhout de eerste appartementsgebouwen met 3 

à 4 etages. Een deel daarvan is nog steeds te zien op de Turnhoutsebaan. De bebouwing binnen de muren 

ging onverminderd door waar het nog kon. Het onderscheid met Antwerpen was ruimtelijk niet meer te 
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maken: zoals de Turnhoutsebaan toen al naadloos overliep in de Carnotstraat, sloten ook de Borgerhoutse 

straten en huizen bijna ongemerkt aan bij de Antwerpse agglomeratie. En om tijdgenoot Prims nog een 

laatste keer aan te halen, omdat hij het in 1936 al zo profetisch verwoorde: “Zoo is dan Borgerhout geheel en 

al uit het landelijke en zelfs uit het voorsteedsche opgehaald. En de grootstad voelt zich zoo één met de 

voorstad dat zij ze opslokken wil, dat zij haar zelfstandigheid naast eigen ontwikkeling benijdt.
156

”  

Ook op het sociale en culturele domein maakte Borgerhout enige veranderingen door. In 1920 vonden in de 

gemeente de eerste verkiezingen plaats met het algemeen enkelvoudig stemrecht en zelfs algemeen lokaal 

vrouwenstemrecht. Het gevolg was dat in het traditioneel conservatief-katholieke Borgerhout de socialisten 

plots een grote partij werden. Twee rondes later, bij de verkiezingen van 1932, kreeg de katholieke 

meerderheid zelfs zo veel angst van de groeiende socialistische partij dat ze honderden arbeiderswoningen 

aan de Gitschotellei liet afbreken, die in 1925 als noodwoningen door het gemeentebestuur opgetrokken 

waren. De overwegend socialistische arbeiders verhuisden massaal naar Deurne en de Borgerhoutse 

katholieken konden weer even opgelucht ademhalen.
 157

 Tot in de jaren '70 behielden de christendemocraten 

hun greep op de politiek van Borgerhout, al konden ze de socialisten na '32 niet meer buiten spel zetten. 

Terzelfdertijd blies Borgerhout haar culturele leven nieuwe adem in. In 1922 vond voor het eerst sinds de 

oorlog de Reuskensstoet weer plaats. De dansende Reuskens herleefden als het symbool van de gemeente. 

Behalve de stoet bezat de Borgerhoutse parochie van het Laar een traditie van Vlaamse Kermissen, die  

plaatsvonden op den Drink of in de Reuzenpoort aan de Turnhoutsebaan. Daar was ook een volksbibliotheek 

gevestigd waar de Borgerhoutenaar gratis boeken kon ontlenen.
158

 Op gewone dagen kon je voor cultuur en 

vermaak in Borgerhout terecht in één van haar vier cinema's, waarvan de Roma op de Turnhoutsebaan 

ongetwijfeld de bekendste was en is.
 159

 

 

De ‘Steenweg’ tijdens het Interbellum  

In de roaring twenties werd op het einde van de Turnhoutsebaan, in nummer 386, José Delstanche geboren, 

de oudste onder de personen die ik interviewde. Het huis waarin zij ter wereld kwam bestaat niet meer, maar 

de vrouw zelf houdt nog enkele herinneringen over aan haar jeugd op de baan. Haar familie had er een 

stoffenwinkel die bestond sinds 1900. Zij draaide als jong meisje al mee in de zaak en bleef er werken  tot de 

onteigening en sluiting van de winkel in 1978. Toen José jong was, was ‘de Steenweg’ een mooie, bloeiende 

handelsstraat waar handelaars winkel hielden op het gelijkvloers van statige herenhuizen. Er reden trams van 

drie verschillende lijnen; tram 10 en 24 zoals we die nu nog kennen, en tram 20. Ook de ‘boerentram’ naar 

Schilde en die naar Broechem passeerden de baan.
 160

 Dit waren trams met meerdere wagons die doorreden 

tot op ‘den buiten’, de verste tot in het centrum van Turnhout.  Mensen kwamen massaal van in de rand met 

deze tramlijnen om op de Steenweg te komen winkelen. De auto begon langzamerhand op te komen voor de 

rijkere mensen, maar domineerde het straatbeeld nog lang niet. Eén of twee keer per jaar was er braderij en 
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één keer per jaar Reuzenstoet. Dan stalden alle winkeliers hun waren uit voor de winkels, “want alleman 

trok dan naar de Turnhoutsebaan om de stoet te zien.
161

” Tientallen café's boden onderdak aan het sociale 

leven op de baan, maar vooral kinema Roma was de place to be als er films en voorstellingen op het 

programma stonden. Dan pikten alle winkeliers van de baan een graantje mee van deze culturele 

volkstrekker, zoals José vertelt. “In de periode voordat er massaal tv was, wachtten wij met het licht van de 

etalage uit te doen totdat de Roma gedaan was. Want die Roma, die zat dan boemvol, en dan kwamen de 

mensen allemaal voorbij en dan moesten die nog in de etalage kunnen zien.
 162

”  

 

De Roma: een megalomaan paleis aan de Turnhoutsebaan 

In 1928 opende een nieuwe cinema haar deuren op de Turnhoutsebaan. ‘Kinema Roma’ was de onderneming 

van een Italiaanse aannemer, Jean-Baptiste Romeo, die zich in Borgerhout gevestigd had. De naam ‘Roma’ 

komt van Romeo en de naam van zijn Hongaarse echtgenote, Ludvina Malev. Dit gemengde 

immigrantenkoppel woonde op het Moorkensplein in Borgerhout. De gemeente telde toen al enkele kleinere 

cinema’s, maar geen enkele die vergelijkbaar was met dit prachtige nieuwe project op de hoofdstraat, de 

Turnhoutsebaan. Voor een cinemazaal buiten het stadscentrum was de Roma toen al een megalomaan project. 

Cinema’s  waren er overal tijdens het interbellum, maar nergens in de buitenwijken vond je zo’n prestigieuze 

zaal. De Roma werd opgetrokken als een prachtig versierd gebouw in art-deco stijl met en polyvalente  zaal 

die 1200 zitplaatsen telde. Naast de klassieke cinema-vertoningen bood de Roma ook variété-optredens van 

grote voor- en naoorlogse artiesten aan. “Als je het op de keper beschouwt, is de Roma als zaal in 1928 heel 

megalomaan geweest. In de stad had je heel mooie zalen, maar die oude cinemazalen waren lang zo prachtig 

niet als de Roma. Dat was echt een oversized project – 1200 zitplaatsen- in een dorp, want dat was een 

dorp.
163

”  

 

Ondanks die grootse opzet waarmee ze ook een bovenlokaal publiek bereikte was de Roma toch vooral een 

volkse cinema voor de inwoners van Borgerhout. Deze zaal was de belangrijkste plek voor het uitgaansleven 

in de gemeente of het ‘dorp’. Het was een plek van ontspanning en ontmoeting, in die mate dat het gerucht 

de ronde doet dat vroeger minstens de helft van de huwelijken in Borgerhout in de Roma ontstaan is. Vanaf 

1928 tot bij haar sluiting in 1982 heeft de Roma een belangrijke rol vervuld in het leve op de baan en 

Borgerhout. Honderden mensen houden sterke herinneringen over aan de Roma. “ Toen we in 2002 

begonnen kregen we ook die verhalen,” vertelt Robert Kaerts, die mee de heropening van de oma op poten 

heeft gezet. “ Van mensen die toen zeiden: ‘we hadden thuis niet veel, en één keer per jaar gingen we met de 

tram naar 't stad, en dan mocht het iets duurder zijn en dan was er iets voor en iets na, dan gingen we naar 

de Rex.  Maar de andere weken was het gewoon de Roma.’ Die lag buiten de stad, had dat volks karakter en 

vooral, ze deden ontzettend veel verschillende dingen. De film was daar, en je had daar de kindermatinées op 
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zondagochtend – dat was ook wel met film, maar dan waren daar snoepzakjes bij of de Sint kwam – je had de 

prijsuitreikingen van de scholen. Dus dat was een enorm sociaal gegeven voor hele generaties.
 164

”  

 

Met de opkomst van de televisie gingen alle cinema’s in de stad achteruit. De Roma ging over naar het 

imperium van baron Heylen, een magnaat die zowat alle cinema’s in de stad in handen had. De Roma bleef 

een polyvalente zaal waar diverse activiteiten plaatsvonden. In de jaren ’70e n ’80 traden wereldberoemde 

muzikanten op in Borgerhout. Ry Cooder is er geweest, net zoals Paul Mc Cartney en Lou Reed. Helaas had 

baron Heylen niet het juiste commerciële inzicht om zijn Antwerpse cinema-imperium staande te houden. Hij 

ging overkop en net als andere filmzalen kwam de Roma leeg  te staan. Deze zaal is achtereenvolgens een 

tijdje in handen geweest van het Technische Instituut Borgerhout in de Leopoldstraat en een particulier die 

het gebouw gekocht had en er een supermarkt in wilde onderbrengen Technische problemen verhinderden dit 

echter, waardoor de Roma jarenlang leeg bleef staan. De eigenaar bracht er dan maar drank- en eet-

automaten in onder. Het gebouw dat eens de trots van Borgerhout was, was vervallen tot een ordinaire 

afhaalmuur waar je behalve drank en snacks ook het bewijs voor de vergane glorie van Borgerhout kon 

krijgen.
 165

 

 

De Tweede Wereldoorlog in Borgerhout 

In 1940 brak opnieuw een periode van oorlog en bezetting aan. Bij de beschietingen van Antwerpen in 1940 

vielen in Borgerhout weer slachtoffers en was er opnieuw aanzienlijke schade vast te stellen.  

“Ik herinner me nog: de oorlog brak uit, en de mensen gingen vluchten. Het was een prachtweer toen de 

oorlog uitbrak. Wij stonden aan de deur, en dan zagen we die mensen allemaal voorbij komen [over de 

Turnhoutsebaan], te voet, en soms met een primitieve kar en weet ik wat allemaal,” vertelt José, die zelf  

tijdens de oorlog in Antwerpen bleef met haar familie.
 166

 Net zoals tijdens Wereldoorlog I was in de Tweede 

Wereldoorlog vooral de periode van de Duitse bezetting zwaar voor de bevolking. In Borgerhout hield het 

gemeentebestuur zich vooral bezig met de creatie van werkgelegenheid voor haar bevolking. Tijdens de 

crisis en de oorlogsjaren was de werkloosheid namelijk erg toegenomen, en wie niet werkte liep het risico 

naar Duitsland gestuurd te worden om er dwangarbeid te verrichten. Het was tijdens de oorlog dat de 

grootste delen van de 19
de

-eeuwse omwallingen en stadspoorten afgebroken werden omwille van de 

wanhopige zoektocht naar werk voor de bevolking. Op de duur liet het gemeentebestuur haar werkkrachten 

zelfs kruiwagens vol zand heen en weer en heen en weer verplaatsen om de illusie van werkgelegenheid te 

creëren bij de aanwezige Duitse bezetters.
 167

 Naast het tekort aan werk was er ook weer een algemene 

schaarste in noodzakelijke levensmiddelen en andere producten, die  erger werd naar het einde van de oorlog 

toe. 

De Duitse bezetting bracht zware represaillemaatregelen met zich mee voor een deel van de bevolking.  De 

vervolging van leden van het verzet en joodse burgers vond ook in Borgerhout, zoals in heel Antwerpen, op 
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grote schaal plaats. Sinds 1920 vestigde een groeiend aantal joden zich in de gemeente. Voornamelijk het 

kwartier rond de Kroonstraat, dat direct aansluit bij de Antwerpse joodse buurt, bood vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog onderdak aan een groot aantal leden van de joodse gemeenschap. Velen van hen werden tijdens 

de bezetting gedeporteerd naar concentratiekampen. De jodenvervolging in geheel Antwerpen heeft zoals 

intussen geweten is enkel op zo'n grote schaal kunnen plaatsvinden door de bereidwillige medewerking van 

een deel van de Antwerpse bevolking. Ook in Borgerhout was de collaboratie hoog. In de  traditioneel sterk 

Vlaams-nationalistische gemeente zagen enkele aanhangers van de Vlaamse of Groot-Dietse gedachte de 

kans schoon hun idealen te verwezenlijken met behulp van de Duitse bezetter. Het hoeft dan ook niet te 

verwonderen dat velen van hen niet bepaald veel schroom hadden om de nazi's te helpen, niet enkel met het 

opsporen van joden in hun gemeente maar eveneens in de oorlog aan het Oostfront, waar ook Borgerhoutse 

jongens samen met de nazi's gingen vechten tegen de communistische vijand. De harde repressie tegen deze 

overwegend Vlaams-nationalistische collaborateurs na de bevrijding heeft diepe wonden geslagen in de 

Vlaamse beweging. Hoewel velen terecht werden veroordeeld wegens collaboratie, kregen ook 

Vlaamsgezinden die niet actief gecollaboreerd hadden strenge straffen of werden ze in sociaal diskrediet 

gebracht. Na de Tweede Wereldoorlog trad dan ook een radicalisering op bij een deel van de Vlaamse 

beweging, die een sterker anti-Belgisch gedachtegoed ging verdedigen vanuit een gevoel van opstandigheid 

tegen de (soms onterechte) zware straffen en vernederingen tegen Vlaams-nationalisten in de jaren van 

woede en wraak na de oorlog.
168

 Er waren in Borgerhout natuurlijk niet enkel collaborateurs, maar ook veel 

inwoners die streden tegen de nazi's bij het ondergronds verzet, Britse soldaten hielpen of joden verstopten 

en beschermden. In 1943 werden bijvoorbeeld enkele agenten van het Borgerhoutse politiekorps opgepakt 

door de Gestapo en gedeporteerd wegens het tegenwerken van de jodenvervolging en het in bescherming 

nemen van joodse inwoners.
 169

 

Na de harde en onzekere tijd onder de Duitse bezetting kende de vreugde van de bevolking bij de bevrijding 

geen grenzen. Op 4 september 1944 bereikte het Engelse leger Antwerpen om de stad te bevrijden van de 

Duitse soldaten. Dat moment moet een prachtig zicht geweest zijn. In Borgerhout trokken de soldaten met 

hun tanks over de Turnhoutsebaan richting stadscentrum, omringd door een menigte uitgelaten burgers die de 

Engelsen bedolven onder bloemen en kussen en hen uitnodigden in hun huizen en cafés. De bevolking 

haalde opgelucht adem: de oorlog was voorbij. Gedurende enkele weken zat de stad vol met jonge Britse 

soldaten die in Antwerpen enkele dagen mochten uitrusten en plezier maken alvorens naar het front in 

Duitsland en Holland te vertrekken. Overal werden zij op handen gedragen. De opluchting was echter van 

korte duur, want op 13 oktober startten de nazi's met de aanval van Antwerpen met hun geheime wapens: de 

V1 en de V2. De Tweede Wereldoorlog was voornamelijk een bevoorradingsoorlog. Om te winnen, had men 

het meeste materiaal en manschappen nodig. De haven van Antwerpen was de grootste van het continent, en 

de Duitsers wisten heel goed dat wanneer de geallieerden deze ongeschonden in handen zouden krijgen het 

snel afgelopen zou zijn met nazi-Duitsland. Voorlopig hielden de Duitsers de Scheldemonding nog in 

handen, maar de verdediging zou daar niet meer lang standhouden. Vandaar dat het Duitse leger vanaf 
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oktober massaal begon met het bombarderen van de havenstad met hun Vergeltungswafen 1 en 2. Het doel 

was de haveninstallaties te raken, maar het overgrote deel van de bommen kwam terecht in het stadscentrum 

en de randgemeentes en maakte overwegend burgerslachtoffers. Voor de nazi's was dat echter mooi 

meegenomen. Hun achterliggende strategie met de V-bommen was immers ook het zaaien van terreur bij de 

bevolking, waarbij de werken in de haven zo niet volledig vernietigd, dan wel serieus vertraagd konden 

worden.
170

  

In Borgerhout alleen al kwamen tussen oktober en maart (het einde van de bombardementen) 36 bommen 

neer, met een totaal van 284 doden in de gemeente
171

. Twee van de V-bommen troffen de Turnhoutsebaan 

vlakbij het Laar en vlakbij de Kroonstraat, waar in totaal 11 mensen het leven lieten. In de gemeente heerste 

zoals in de hele stad angst en chaos omwille van de nooit-aflatende beschietingen. Wie familie had op de 

buiten ontvluchtte de stad. Zij die bleven sliepen in hun kelders. Constant loeiden de sirenes, totdat het 

luchtalarm werd afgezet omdat men er zo gewoon aan was geworden dat niemand nog op de sirenes 

reageerde.
172

 Op 30 maart 1945 viel eindelijk de laatste V-bom op Antwerpen. De oorlog was nu werkelijk 

afgelopen in de stad en de mensen keerden langzamerhand terug naar huis. José Delstanche, die de laatste 

maanden van de bombardementen in Blankenberge doorbracht, herinnert zich dat prachtige en ontroerende 

moment van terugkeer nog. “Ik weet nog, toen de oorlog gedaan was, ging ik twintig jaar worden, en ik wou 

absoluut naar Antwerpen. Ze konden mij niet houden daar in Blankenberge, ik zeg, ik wil naar Antwerpen! 

(…) En we kwamen in 't station aan in Antwerpen, en al de lichten brandden! En dat was iets wat we in vijf 

jaar niet gezien hadden, want tijdens den Oorlog moest alles afgezet worden.
 173

”  

 

Na 1945: de gevolgen van Wereldoorlog II 

Borgerhout kwam zwaar getroffen uit de Tweede Wereldoorlog. De bevolking begon vanaf april 1945 terug 

te keren naar de gemeente, maar de materiële en psychologische schade bleef groot. 618 woningen in de 

gemeente waren onherstelbaar beschadigd door de V-bommen, sommige straten waren bijna geheel 

platgebombardeerd. De volgende jaren van het beleid, onder leiding van burgemeester Sledsens die 25 jaar 

lang op die post zou blijven, stonden dan ook voornamelijk in het teken van de wederopbouw van 

Borgerhout. Erger dan de materiële schade was natuurlijk de menselijke schade. Deze bestond niet alleen uit 

de rouw om de Borgerhoutse oorlogsdoden, maar ook uit de sociale onrust en breuk bij de bevolking die de 

strenge repressie tegen collaborateurs met zich meebracht. De Vlaamse beweging raakte in diskrediet en 

radicaliseerde sterk in Borgerhout.
 174

 De rancune om de onrechtvaardig zware straffen zou nog jarenlang 

doorleven. Toch werd de wederopbouw met een groot optimisme aangevat. De oorlog was voorbij, er 

kwamen betere tijden. Bovendien waren er ook positieve kanten aan het verhaal: de handel bloeide als nooit 

tevoren omwille van de enorme schaarste tijdens de Wereldoorlog. Nu de mensen weer alles konden kopen, 

deden ze dat ook massaal. Voor de winkeliers op de Turnhoutsebaan braken weer drukke tijden aan waarin ze 
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gouden zaken deden.
 175

 De bevolking groeide opnieuw gestaag aan omwille van het hoge aantal geboortes in 

de jaren na de oorlog. De economie draaide, de welvaartstaat nam de overhand, de mensen kregen meer 

rechten. De toekomst zag er weer rooskleurig uit. 
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HOOFDSTUK II: BORGERHOUT TOT AAN DE FUSIE 1945-1983 

 

“Wat is er gebeurd, in mijn beeld? In Borgerhout heb je vrij veel huizen met een groot potentieel  die 

maakten dat de grote gezinnen van allochtonen daarin getrokken zijn in de jaren '70. Pak het klassieke 

Borgerhoutse herenhuis: dat was ruimte, en met een groot gezin moet je ruimte hebben. (…) De Belgen die 

er woonden en die weg konden zijn weggetrokken, die zijn naar de rand getrokken, Deurne of verder weg, 

omdat zij als eerste na '73 die facturen niet meer wilden betalen en niet wilden renoveren. In '73 was er een 

grote crisis, olieprijzen gingen de hoogte in, en zij hebben gezegd: ‘wij willen niet meer wonen in die 

panden.’ Ze hebben ze ook niet meer gerenoveerd. Toen zijn de allochtonen gekomen, voor Borgerhout dan 

vooral Marokkanen. Die zijn daarin gaan wonen .Uiteraard gaan zij winkels maken in hun buurt die ze 

nodig hebben. De middenstand verdween: (…) de grote winkels, de grote meubelzaken. Voor de Belg was dat 

een winkelstraat, daar werd geflaneerd, 's zondags naar die etalages gaan kijken. Die winkels trokken de 

stad uit omdat de Belgen de stad uitgetrokken waren. Die trokken ook de stad uit omdat er shoppingcentra 

gekomen waren aan de rand van de stad. Het ene versterkte gewoon het andere. En dat werden op elkaar 

ingrijpende bewegingen. Het is dan uiteindelijk 10-15 jaar geleden dat potentieel van huizen dat terug 

interessant werd voor die jonge tweeverdieners.
 176

”  

 

2.1. De urbanisatie in Borgerhout: het spook van het modernisme 

Tussen 1945 en 1983 ontwikkelde Borgerhout zich verder in haar eigen bijzondere richting. Omdat  ze toen 

nog een onafhankelijke gemeente was, genoot het gemeentebestuur een grote autonomie en de mogelijkheid 

om een geheel eigen koers te varen. De nationale wet op de fusie die voor Antwerpen met uitstel op 1 januari 

1983 inging, zou Borgerhout opnieuw veel verder in de politieke invloedsfeer van de grootstad trekken. Heel 

wat veranderingen die plaatsgrepen in de onafhankelijke gemeente na de Tweede Wereldoorlog zijn zeer 

belangrijk geweest om de huidige situatie te begrijpen. De allerbelangrijkste zaken zijn het afbraakbeleid van 

het gemeentebestuur en de verkrotting enerzijds, en anderzijds de stadsvlucht , de Maghrebijnse immigratie 

en de gevolgen op sociaal-cultureel vlak - zowel het opbouwwerk als het racisme. De eerste twee tendensen 

hebben te maken met het stedenbouwkundig beleid; de andere twee behoren meer tot het sociale en culturele 

domein van de geschiedenis maar kunnen absoluut niet los gezien worden van de verkrotting en 

stadsvernieuwing.   

Het verhaal van de Turnhoutsebaan speelt zich in deze periode af op drie niveaus. Ten eerste is er de 

nationale context, getekend door de heropbouw na de oorlog, een goede economische conjunctuur tot '73, de 

wet de Taeye en de achteruitgang van de stedelijke mentaliteit, het beleid rond de gastarbeiders en 

immigratie en de wet op fusie. Het tweede niveau is de gemeentelijke context, gekenmerkt door een grote 

autonomie, een katholieke traditie waarbij de CVP het beleid voerde, de heropbouw na de V-bommen, de 
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afbraakwoede van het modernisme en grootschalige stadsvernieuwingsprojecten, de repressie en 

radicalisering van het Vlaams-nationalisme, een daling en vergrijzing van de bevolking omwille van de 

stadsvlucht van vele jonge gezinnen, de intrek van de gastarbeiders in de gemeente, sociale spanningen en 

een opkomend racisme, het ontstaan van nieuwe politieke partijen in de gemeente en tenslotte de gedwongen 

fusie met Antwerpen. Ten derde is er de lokale context, met als belangrijkste elmenten het grote aantal 

winkels van zelfstandige kleine middenstanders, de band met wijk en gemeente, de verbreding van de jaren 

'50-'60 en de werken aan de premetro. Tenslotte zouden we nog de internationale context kunnen vernoemen 

waardoor Marokkanen, voornamelijk Berbers, hun dorpen en steden verlieten om hier te komen werken in de 

zware beroepen. 

 

De jaren '50: urbanisatie en krotbestrijding 

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog vatte het gemeentebestuur meteen de taak aan van de heropbouw van 

Borgerhout. De gemeente lag in puin door de vele inslagen van de V-bommen. Dankzij enkele grote opruim- 

en nieuwbouwprojecten en met behulp van het Marshallplan in heel Europa, ging het al snel terug goed met 

de gemeente. De bevolking groeide weer aan en de economische situatie was gunstig. In 1950 bereikte de 

bevolking van Borgerhout een hoogtepunt.
 177

 Daarna ging het langzamerhand bergaf met de gemeente omdat 

vele jonge gezinnen de stedelijke agglomeratie inruilden voor de rustigere en groenere rand. In de jaren '50 

was dit echter nog niet zo'n groot probleem voor Borgerhout. Het gemeentebestuur ging net zoals vlak na de 

oorlog door met grootscheepse saneringen, het bouwen van nieuwe woningen en het investeren in grote 

werken om de verkeersdoorstroming of woonkwaliteit te bevorderen. Het centrale concept in de jaren '40 en 

'50 was modernisering, dat hand in hand ging met de twee prioriteiten van het bestuur om het uitzicht van en 

de levenskwaliteit in haar gemeente te verbeteren: urbanisatie en krotbestrijding.
178

  

Borgerhout intra muros is sinds de 19
de

 eeuw één van de meest dichtbevolkte plaatsen van het land. In 

combinatie met haar zeer heterogene bebouwing en chaotische grondplan bleef (en blijft) de gemeente 

kampen met het probleem van ongezonde, te kleine en vervallen woningen. Tot ver in de jaren '50 - maar ook 

nadien nog -  bestonden er in Borgerhout nog vele steegjes en 'gangetjes' die volgebouwd stonden met kleine 

vervallen arbeiderswoningen bestaande uit slechts één verdieping, soms zelfs één kamer, waar men vaak ook 

zeer onhygiënische toestanden aantrof. De gemeente maakte er dan ook een prioriteit van om deze krotten op 

te kopen, vervolgens af te breken en ze te vervangen door nieuwe, ruimere en mooiere woningen, vaak in de 

vorm van (lage) appartementsgebouwen. In 1958 scheef het gemeentebestuur in een propaganda-boekje over 

haar verwezenlijkingen in Borgerhout over deze krotbestrijding : “Sinds 5 jaren heeft het Gemeentebestuur 

een groots PLAN ontworpen om deze wantoestanden radikaal te doen verdwijnen en het gedeelte ten Zuiden 

van de Turnhoutsebaan volledig te saneren.
179

” Ze vernoemt zelf het Montgommeryplein, het Luitenant 

Nayaertplein en de Blijde Inkomstraat als haar belangrijkste verwezenlijkingen. In deze laatste, een zijstraat 

van de Turnhoutsebaan, werden meer dan 100 krotten afgebroken, werd het wegdek vernieuwd en verbreed 
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en werden nieuwe, grotere huizen gebouwd. “Hun politiek bestond er dan in bepaalde wijken af te bakenen 

en daar voldoende op te kopen om daar dan zelf te kunnen beginnen bouwen. Door zelf een heel stuk te doen 

in een wijk, speelt ge de rol van voortrekker als gemeentebestuur, en de privé volgt dan. Dat geeft een 

enorme boost aan die wijk, dat is een enorme opwaardering, die wijk wordt in geld veel meer waard, dat 

trekt automatisch investeerders aan,” vertelt Fons Geeraerts, zelf socialistisch oud-schepen van openbare 

werken en sociale zaken te Borgerhout.
180

 Sloop, verbreding en nieuwbouw: zo verging het toen vele straten 

intra en extra muros.
181

 

Het staat vast dat tijdens deze periode van de grote saneringen in de jaren '50 op korte tijd enorm veel van de 

ergste krotwoningen werden afgebroken – op 5 jaar tijd werden 135 huizen gesloopt en nog meer onteigend. 

Ook daarna ging het bestuur onder leiding van de CVP voort met de verdere onteigening en afbraak van 

ongezonde woningen. Vaak gebeurde dit met recht en reden en dienden de werken een sociaal doel – de 

bestrijding van mensonwaardige leefomstandigheden en de herwaardering van een wijk- al konden achter de 

afbraak van krotwoningen ook politieke doeleinden schuilen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de sloop van 

de gehele Foorwijk op het huidige Hof Ter Loo, een socialistisch bolwerk dat een doorn in het oog was voor 

de heersende CVP. Het gemeentebestuur benadrukte echter steeds de sociale aspecten van de afbraak en 

verzekerde daarom nieuwe woningen in blokken voor de onteigende arbeiders. Zoals het bestuur zelf zegt: 

“Borgerhout heeft deze bestrijding in de hoogst mogelijke sociale geest doorgevoerd, erop gericht om aan de 

bewoners die deze krotten verlieten een nieuwe, gezonde en moderne huisvesting te bieden.
182

”  

 

De jaren '60 en '70: de sloophamer boven Borgerhout 

In de jaren 1960 en 1970 zette het gemeentebestuur onder leiding van de CVP de hoofdlijnen van haar beleid 

grotendeels verder. De prioriteit was nog steeds het bestrijden van ongezonde woningen en het opwaarderen 

van straten of wijken door middel van nieuwbouw en modernisering. Fons Geeraerts legt uit waarom men in 

Borgerhout gedurende zoveel tijd hetzelfde beleid kon voeren: “Zij zagen [dat] als een lange termijn politiek 

en zij konden daar gemakkelijk over denken op die wijze, want de CVP had altijd helemaal alleen 

Borgerhout bestuurd, van 1936, dus ze moest niet alles op één legislatuur doen. Ze waren quasi zeker dat ze 

terug konden komen.
 183

” Het grote verschil met de vorige periode was dat het nu meestal niet meer ging om 

schandalig kleine krotten, maar vooral om woningen die langzamerhand in een staat van verdere verkrotting 

geraakten bij gebrek aan onderhoud. Dat probleem vloeide dan weer voort uit de massale verhuis van de 

jongere generatie naar de stedelijke groene rand die ook in Borgerhout voor een enorme leegloop zorgde. De 

stad was niet meer interessant om te wonen: te lelijk, te druk en te volgebouwd, en de dichtbevolkte 

randgemeenten zoals Borgerhout hadden al helemaal geen aantrekkingskracht meer voor deze generatie. Het 

stedelijke planningsbeleid, voor zover dat bestond in die periode, hield zich meestal enkel bezig met de 
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verbetering van het eigen stadscentrum en niet zozeer met de 19de-eeuwse gordel.
184

 Laten we echter niet 

vergeten dat Borgerhout toen een onafhankelijke gemeente met eigen (beperkte) middelen was, en dus ook 

de slagkracht bezat om haar eigen beleidsvisie uit te bouwen. 

Deze visie bestond, conform de tijdsgeest, vooral uit een modernistisch idee over stadsvernieuwing. Sloop en 

afbraak gevolgd door nieuwbouw haalden ruimschoots de overhand op het idee van renovatie. Dat laatste 

kwam zelden op bij het gemeentebestuur en stedenbouwkundigen. Wanneer de gemeente investeerde in 

projecten, ging dit bijna altijd over totale nieuwbouw. Het bestuur zette daarbij haar gebruikelijke politiek 

van onteigening verder die ze al sinds de jaren '40 en '50 veelvuldig toepaste. Enkele grootschalige projecten 

en infrastructuurwerken zagen in die jaren het licht. De aanleg van de Ring op de fundamenten van de oude 

stadsmuren vanaf 1965 en de start van de premetrowerken onder de Turnhoutsebaan eind jaren '70, zijn 

ongetwijfeld het belangrijkste geweest voor het grote verhaal van Antwerpen en de mobilititeit in de 

grootstad, maar hebben op zich niet veel met het beleid van Borgerhout te maken. De meeste van de 

onteigende gebieden werden bestemd voor de grootschalige nieuwbouw door de huisvestingsmaatschappij 

van de gemeente (de Goede Woning of de Ideale Woning) of door de privé-sector. In deze periode werden de 

meeste appartementsgebouwen opgetrokken in Borgerhout, vooral die met meer dan vier verdiepingen. Op 

de Turnhoutsebaan vormen ze de hoogste gebouwen van de skyline van de straat, die met hun vijf of zes 

verdiepingen boven de andere gebouwen uitspringen.
185

 

Vanaf de grote economische crisis van 1973 was het geld van de gemeente plotseling op. Ze had zoveel 

geïnvesteerd in de aankoop en sloop van woningen, dat ze met de gedwongen besparingen die samengingen 

met de crisis geen geld meer overhield om nog aan nieuwbouw te doen. Sinds de jaren '70 is er in Borgerhout 

dan ook quasi niets meer bijgebouwd op grote schaal. Het gevolg was dat vele woningen jarenlang leeg 

bleven staan en verder verkrotten, of dat andere terreinen braak bleven liggen en het uitzicht van de buurt 

grondig verstoorden. In 1978 kreeg het Vlaamse gewest eindelijk oog voor de stedelijke problematieken van 

leegstand en verkrotting die voortvloeiden uit de stadsvlucht. Voor het eerst kwamen er onder staatssecretaris 

Mark Eyskens per Koninklijk Besluit subsidies voor het opwaarderen van bepaalde wijken om zo de stad en 

haar buitenwijken terug aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen. Probleemzones die voldeden aan 

bepaalde ruimtelijke en maatschappelijke criteria kregen de stempel van ‘herwaarderingsgebied’ en konden 

een beroep doen op extra financiële middelen voor de aanpak van hun problemen. Het Krugerpark te 

Borgerhout was het eerste herwaarderingsgebied in Vlaanderen – wat aantoont dat het met de gemeente echt 

wel slecht ging.
186

 Op die manier ontsnapte de zone Krugerplein aan het hoogbouw-verhaal van Borgerhout. 

Ook hier werden tientallen woningen onteigend en gesloopt, maar na jaren leegstand en met de subsidies ter 

beschikking werd besloten van dit gebied een groen parkje te maken, tot op heden het enige in Borgerhout 

intra muros. 

In 1975 voerde de overheid de wet op de fusie voor randgemeenten door. Dit betekende dat alle 

onafhankelijke gemeenten aan de rand van grote steden bij die steden opgenomen zouden worden. 
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Antwerpen kreeg uitstel tot 1 januari 1983 om de fusie degelijk voor te bereiden. De laatste legislatuur van 

het onafhankelijke Borgerhout, van 1976 tot einde 1982, werd bijgevolg getekend door het vooruitzicht op 

deze fusie en ging voornamelijk gepaard met vele besparingen. De stad Antwerpen had namelijk grote 

schulden en de 7 nieuwe districten moesten zorgen dat ze deze niet groter, maar net kleiner zouden maken.
187

 

Fons Geeraerts was schepen tijdens die laatste termijn, waarbij de aloude CVP samen met de socialisten 

regeerde in Borgerhout. “Dat was een zeer bijzondere legislatuur. Dat was de laatste legislatuur van het 

onafhankelijke Borgerhout. Er waren geen mogelijkheden om geld uit te geven, ge moest dus de schuld 

zoveel mogelijk beperken. Alhoewel er nog grote infrastructuurwerken gebeurd zijn. Onder andere ‘de gang’ 

is afgebroken, aan de Kroonstraat daar, met heel die problematiek daarrond. En vooral ’t Krugerpark is tot 

stand gekomen daar, we hebben daar die afbraak gedaan van al die krotten.
 188

” Ondanks de opgelegde 

besparingen probeerde de gemeente haar saneringsbeleid dus nog steeds door te zetten. Het verhaal van het 

Krugerpark is al bekend. De andere laatste grote sanering, de afbraak van de Erasmussteeg eind jaren ’70  

heeft heel wat voeten in de aarde gehad en is van symbolisch belang voor de protesten tegen dit blinde 

afbraakbeleid van de gemeente, waarover zo meteen meer.  Dit steegje vlakbij de Turnhoutsebaan , gelegen 

aan de Kroonstraat, was het laatste waar de kleine arbeidershuizen uiteindelijk (deels) werden afgebroken. 

Daarna draaide de stad Antwerpen onherroepelijk de kraan dicht voor  de grote saneringen.
 189

 De tijd dat de 

sloophamer Borgerhout boven het hoofd hing was voorbij, maar de wonden die deze had geslagen in het 

stedelijke weefsel van het district bleven nog lange tijd open liggen. 

 

De gevolgen van het afbraakbeleid: leegstand en verkrotting 

De groots opgezette gemeentelijke politiek van geplande afbraak van woningen heeft een enorme impact 

gehad op de verdere geschiedenis van de gemeente. Tijdens en ook na de grote saneringen kwam er heel veel 

(vaak terechte) kritiek op het ‘blinde afbraakbeleid’ van de gemeente. Een eerste belangrijke vorm van 

protest kwam vanuit de bewonersgroepen zelf, die ijverden voor het behoud van hun huizen en het uitzicht 

van hun wijk in plaats van deze te vervangen door nieuwbouw. Een tweede kritiek beschouwt het 

afbraakbeleid en haar gevolgen in een sociaal-economische context. De saneringsplannen van het 

gemeentebestuur werden aangegeven op de Bijzondere Plannen van Aanleg van Borgerhout. Op een gegeven 

moment waren die plannen zo omvangrijk, dat zowat 10 procent van de woningen in Oud-Borgerhout 

bestemd was voor onteigening en afbraak.
 190

 Volgens sommige bronnen was dit zelfs 1 op 4.
191

 Het probleem 

was dat de gemeente  tijdens de economische crisis van de jaren ’70 vaak het geld niet meer had om deze 

huizen ook werkelijk op te kopen, ze af te breken wanneer ze deze in haar bezit had of investeerders aan te 

trekken voor bouwprojecten op de gronden van de afgebroken huizen. Dit had tot gevolg dat vele huizen die 

volgens de BPA’s nog steeds bestemd bleven voor afbraak enorm in waarde daalden en verder verkrotten 
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omdat de eigenaars er het nut niet meer van inzagen ze nog te renoveren. Andere huizen stonden jarenlang 

leeg. Hele terreinen waar panden waren afgebroken, zoals de zone aan de Turnhoutsepoort, lagen braak en 

kregen geen nieuwe bestemming. De leegstand en verkrotting verpestten meer en meer het aanzicht van 

Oud-Borgerhout. De woningprijzen daalden in het algemeen, en extreem snel in het geval van de verkrotte 

huizen. Deze evolutie heeft er toe bijgedragen dat zoveel Marokkanen – gastarbeiders met weinig 

economische middelen -  zich in Borgerhout kwamen vestigen, waar vele Belgen niet langer in de slecht 

onderhouden woningen en lelijke buurten wilden wonen. Ook na de fusie met Antwerpen, toen het einde van 

de afbraken in zicht was, bleven veel huizen leegstaan. “Fundamenteel is die afbraakpolitiek toch veranderd 

in '82 door de fusie met de stad Antwerpen. (...) Maar ze hadden ook niet dadelijk het geld – in de jaren '70 

was het economische crisis – om het terug op te bouwen. Dus al die gaten, die lagen daar. En die bleven de 

negatieve spiraal bevorderen.
192

” Het saneringsbeleid van de gemeente, bedoeld tot de verbetering en 

vernieuwing van Borgerhout, heeft uiteindelijk vooral bijgedragen tot haar ruimtelijke verval. 

Niet alleen stedenbouwkundigen, ook de gewone Borgerhoutenaar maakte zich zorgen om de onteigeningen 

en herkende al snel de negatieve gevolgen. In 1982, aan de vooravond van de fusie, verenigden enkele 

inwoners van Oud-Borgerhout zich om hun eigen belangen te bespreken in samenspraak met de buurt en 

brachten samen het boekje Borgerhout Zwart op Wit uit, waarin de wensen van de buurtbewoners beschreven 

staan. Zij doen een oproep aan de stad Antwerpen om na de fusie het onteigeningsbeleid van Borgerhout net 

niet door te zetten.  Als oorzaken van de  leegstand en verkrotting halen ze ongeveer hetzelfde aan als 

hierboven beschreven staat: de gemeente die panden laat verkrotten, onteigeningsplannen die in de maak zijn 

en waarvan niemand weet of ze uitgevoerd gaan worden of niet, en de onduidelijkheid en onzekerheid die 

eigenaars van deze panden er niet toe aanzet ze te renoveren. Daarnaast wijzen ze op enkele oorzaken die op 

nationaal niveau moeten worden aangepakt: de hoge belastingen op het verhuren van woningen of het 

kadastrale inkomen dat meer wordt belast in de steden dan op het platteland. De buurtbewoners vragen 

verandering in deze zaken, en gaan op die manier in tegen de anti-stedelijke mentaliteit en het anti-stedelijk 

beleid van de Belgische politiek. Zulke bewonersgroepen die zelf nadenken over de toekomst van hun stad 

zijn één van de eerste tekenen van een herwonnen interesse in stedelijkheid en de manieren waarop het 

samenleven in de stad kan gebeuren. In dit geval dragen de bewoners zelf ook een hele reeks oplossingen aan 

voor de problemen, waarbij de stop van de onteigeningen en sloop, en de aanmoediging of zelfs verplichting 

tot renovatie de belangrijkste zijn.
193

 

 

Modernisme en de teloorgang van het stedelijke geheugen 

Het afbraakbeleid van het gemeentebestuur past perfect in een houding ten opzichte van stedelijkheid en het 

verleden van de stad, wijk of straat die we ‘modernisme’ noemen. In deze visie op de stad moet alles wat niet 

meer voldoet aan de moderne eisen of de huidige visie op de stad, afgebroken en vervangen worden door 

nieuwbouw in eenzelfde stijl. Het modernisme houdt zich niet bezig met renovatie, slechts met vernieling en 

een gepland herbeginnen. In haar denkpatroon kijkt men niet naar wat ze afbreekt (het verleden), maar 
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slechts naar wat ze terug zal bouwen (de toekomst). Het gevolg is dat het modernisme verantwoordelijk is 

geweest voor prachtige, praktische en groots-opgezette projecten, maar evengoed voor de teloorgang van het 

geheugen en bijgevolg de identiteit van verschillende plaatsen. Bovendien opereerde ze zonder enig respect 

voor het verleden. Dat zelfs de Roma aan de Turnhoutsebaan, vroeger en nu opnieuw het symbool van het 

culturele leven en het geheugen van Borgerhout, lange tijd overgeleverd bleef aan leegstand, verval en de 

bestemming tot supermarkt of nieuwbouwblok, toont aan dat het verleden voor de modernistische politiek 

niet van tel was. In het eerste luik zagen we duidelijk de link tussen het verleden van een plaats, haar sporen 

die het geheugen aanwakkeren (urban reminders), identiteit en place attachment, of de band die mensen 

ontwikkelen met een plek. De ‘blinde’ afbraak van de jaren '60 en '70 – zoals de saneringen in Borgerhout 

vaak beschreven worden –  vernietigde zonder pardon stukjes van het geheugen van verschillende wijken en 

bleek zeker sinds de jaren '70 vaak niet in staat het vacuüm in identiteit van plaatsen op te vullen, met een 

negatieve spiraal van verloedering en teloorgang van de wijk tot gevolg. 

Niet iedereen was akkoord met dit modernisme dat als een spook door Borgerhout waarde en in de jaren '70 

zowat 10 procent van de huizen bedreigde. Parallel met een tendens die in heel het land opkwam, ontstonden 

ook in Borgerhout in de jaren '70 en '80 protestgroepen van bewoners die inspraak eisten in hun buurt, 

renovatie verkozen boven afbraak en ijverden voor een aangename wijk voor iedereen waar mensen het recht 

hadden hun woning en verleden te bewaren. Een bekend voorbeeld van zulke protesten is de actie rond de 

afbraak van de Erasmussteeg, waar het er hard aan toe ging tussen demonstranten en het gemeentebestuur. 

Deze steeg achter de Kroonstraat/ Turnhoutsebaan was één van de laatste die bestond uit de kleine 

arbeiderswoningen met slechts één verdieping van rond 1900. Het plan van de gemeente was om deze 

helemaal af te breken en te vervangen door nieuwbouw. Maar enkele bewoners, sympathisanten, mensen 

vanuit het buurthuis den Bleek in de Kroonstraat en zelfs de priester van de parochie van het Laar hadden 

zich verenigd om hier een stokje voor te steken. De protesten namen de vorm aan van bezetting van de straat 

tegen de bulldozers en bereikten uiteindelijk zelfs de nationale politiek toen minister Rika De Backer een 

bezoekje aan de steeg kwam brengen. Uiteindelijk werd toch meer dan de helft van de huizen daar 

afgebroken. 

Fons Geeraerts werkte mee aan de saneringen en maakte zowel de afbraak als de protesten van dichtbij mee. 

“Ze moesten absoluut die Erasmussteeg behouden.  Maar daar moest ge nieuwbouw neerzetten, die krotten 

waren een schande! Dat was een tentoonstelling van de miserie van de arbeider kunt ge zeggen, die woonden 

daar sinds 1900, want zo oud waren die krotten dus al, vernielingen enzo… (...)  Hoewel er in sommige van 

die krotten, er waren er, zo binnenin wel delftse steentjes enzo geplaatst waren, er waren er die ge moest 

recupereren, maar dat heeft niets te maken met de leefkwaliteit. Die leefkwaliteit was schandalig slecht. 

Maar ja, men is er op een gegeven ogenblik in gelukt daar een beweging rond te maken en ja, dan gaat dat 

dikwijls hard tegen onzacht.
 194

” Een andere geïnterviewde, stedenbouwkundige Luk Vanmaele, was vroeger 

actief in buurthuis den Bleek en verdedigde de belangen van de bewoners die wilden blijven in de 

erasmussteeg. “Die afbraakplannen, dat was rond '76, maar die zijn gestopt door de fusie met Antwerpen. 

Wij hebben acties gevoerd, maar wij hebben [slechts] een heel klein beetje de gemeente kunnen [onder druk 
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zetten]. Wij hebben hen gedwongen om de Erasmussteeg te halveren want uiteindelijk schiet daar niet veel 

van over.
 195

” 

Het gaat er bij zulke kwesties niet om wie er gelijk had – de gemeente of de actievoerders – , wel om de 

clash tussen twee visies op stedelijkheid die elkaar tegenspreken maar eveneens kunnen uitdagen en 

complementeren. Noch de absolute afbraak van het modernisme is wenselijk – zeker wanneer ze maar half 

uitgevoerd kan worden –, noch het behoud van verkrotte woningen zoals ze zijn is een goede optie. In de 

jaren '80 en '90 evolueerde de visie op stedelijkheid over het algemeen meer naar het idee van renovatie van 

bestaande woningen in plaats van de vervanging van deze huizen. In deze visie wordt het verleden – en dus 

het geheugen – deels behouden maar gaat het niet ten koste van de leefkwaliteit. Bovendien zijn mensen in 

dit geval vaker in staat in hun huis te blijven wonen in plaats van massaal overgeplaatst te worden naar 

misschien wel goede en comfortabele flats maar daar in een sociaal isolement te vallen omdat ze geen 

banden hebben met hun nieuwe wijk of straat. De renovatie-gedachte drong echter pas laat door in 

Borgerhout, toen de kapitaalkrachtige gentrifiers opnieuw begonnen te investeren in de mooie maar 

vervallen huizen van de gemeente. De Erasmussteeg werd uiteindelijk voor meer dan de helft afgebroken en 

opnieuw gebouwd. Dat er – mede door de protesten -  toch al een glimp van een meer respectvolle visie op 

het verleden van de stad begon te verschijnen, getuigen een paar huizen aan het begin van de steeg die 

bewaard bleven. “In den heraanleg zal je zien dat er een voetafdruk overgehouden is, het begin van die steeg 

in de Kroonstraat, er is zo’n gangetje behouden, om een voetafdruk uit het verleden na te laten, zo was de 

urbanisatie toen.
 196

” Toch kunnen we stellen dat vóór de Erasmussteeg de grote saneringen in Borgerhout 

vooral enorm veel sporen of ‘voetafdrukken’ uit het verleden hebben weggeveegd. Deze sporen vinden we 

nu nog enkel terug in nostalgische prentkaarten van de gemeente. De grote saneringen van de jaren '60 en '70 

hebben hen onherroepelijk uit het straatbeeld gewist. Op die manier verloor Oud-Borgerhout meer en meer 

haar eigen identiteit. De verandering van dit ruimtelijke aspect heeft zeker ook bijgedragen aan de 

vervreemding van vele inwoners tot hun eigen wijk of straat.  Dit verhaal vinden we ook terug op de 

Turnhoutsebaan. Tegelijkertijd verklaart dit fenomeen van verlies van geheugen en identiteit, naast andere 

sociale fenomenen zoals de stadsvlucht en immigratie, waarom de gemeente lange tijd niet meer 

aantrekkelijk was en zo snel haar nieuwe, negatieve imago van ‘Borgerokko’ kon ontwikkelen. 
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2.2. De val en heropstanding van de stedelijke mentaliteit 

 

“Vandaag zit Borgerhout eigenlijk in de lift. (...) Maar voor u is het belangrijk om te weten wat die ommeslag 

heeft gemaakt. En ik denk dat dat géén gevolg was van een bewust beleid, maar dat dat spontaan is 

gekomen. Spontaan door een nieuw geloof in de stad. Want al die ontwikkelingen van de jaren '50 tot '80 

waren omdat mensen niet meer geloofden in de stad.
 197

”  

 

De hiervoor beschreven ruimtelijke ontwikkelingen hangen nauw samen met de sociaal-economische en 

sociaal-culturele geschiedenis van Borgerhout. Het afbraakbeleid leidde tot leegstand en verkrotting die op 

hun beurt leidden tot een sterke daling van de woningprijzen in de gemeente, wat de intrek van vooral 

Marokkaanse gastarbeiders en hun families in snel tempo bevorderde. Maar er is meer. Niet enkel de 

gemeentepolitiek, ook enkele meer algemene veranderingen in de stedelijke mentaliteit hebben een enorme 

impact gehad op de geschiedenis van Oud-Borgerhout. Van de stadsvlucht in de jaren '60 over de immigratie 

in de jaren '70 en '80 tot de eerste buurtinitiatieven van bewoners die het lot van hun wijk in eigen handen 

namen: al deze nationale (of zelfs Europese) tendensen hebben zich in Borgerhout in bijna extreme mate 

gemanifesteerd. Omwille van de vrij kwetsbare positie van Oud-Borgerhout als dichtbevolkte en 

volgebouwde randgemeente -  tussen stadscentrum en de groenere buitenzones in - was de gemeente één van 

de grootste slachtoffers van de teloorgang van de positieve visie op stedelijkheid en de daarop volgende 

leegloop. Maar ze was ook één van de eerste plaatsen die, dankzij haar ingewikkelde sociale structuren en de 

daaraan gekoppelde uitdagingen, het leven schonk aan initiatieven vanuit ‘de onderbuik’, aan nieuwe sociale 

en politieke visies en experimenten en een mondige stedelijke bevolking. 

 

De geboorte van ‘Suburbia’: de ontkenning van de stad 

Op de drempel van de jaren '50 bereikte de bevolking van Borgerhout nog een recordaantal inwoners, maar 

daarna ging het langzamerhand bergaf met het inwonersaantal van de gemeente. In de jaren '60 raakte deze 

tendens in een stroomversnelling. Hoewel de gemeente intra muros nog steeds een zeer dichtbevolkte plek 

bleef, trokken vele van haar jongere inwoners weg. In 1968 dook het bevolkingscijfer weer onder de grens 

van de 50.000 en overtrof het sterftecijfer zelfs het geboortecijfer. Oud-Borgerhout was op korte tijd 

geëvolueerd van een gemeente van jonge ondernemende gezinnen, geïmmigreerd vanuit het platteland, naar 

een gemeente van bejaarden.
198

 In navolging van het vertrek van een groot deel van de kapitaalkrachtige 

bevolking gooiden ook vele buurtwinkels en cafés de handdoek in de ring en hielden het voor bekeken in 

Borgerhout.
 199

 Intussen bleven de oudere bewoners achter in een wereld die voor hun ogen veranderde. Deze 

groep was minder mobiel dan hun jongere buren en had vaak de middelen niet om mee te verhuizen naar de 

stadsrand. Tenminste, zo wordt het vaak voorgesteld, want veel van deze ouderen wílden in de eerste plaats 

niet wegtrekken uit de gemeente waarin zij al jaren woonden, hun leven hadden opgebouwd en konden 
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steunen op een sociaal netwerk. Al viel ook dit sociale netwerk langzamerhand weg, met het verdwijnen van 

de lokale middenstand en de jongere autochtone bewoners. De lege huizen van Oud-Borgerhout werden 

opgevuld door Marokkaanse gastarbeiders en hun families, maar door het cultuurverschil verliep het sociale 

contact tussen de oudere autochtonen en de jongere allochtonen niet altijd optimaal. Ondanks de komst van 

de Marokkanen bleef de bevolking dalen, de leegstand stijgen en de vergrijzing toenemen. Borgerhout kreeg 

te kampen met de problemen van een bevolking die voornamelijk bestond uit twee sociaaleconomisch 

zwakkere groepen: immigranten en ouderen. De confrontatie tussen twee zeer verschillende groepen en 

culturen zorgde op termijn voor heel wat spanningen tussen de allochtonen en de autochtonen die hun eigen 

gemeente niet meer herkenden.  De onvrede over de verloedering van de buurt steeg. De befaamde 

‘verzuring’ werd ingezet, oftewel de afkeer van de eigen buurt en buren zonder hoop op verbetering.  

 

Dit gegeven past volledig in het plaatje van de ‘teloorgang van de stedelijke mentaliteit’ in België, ofwel de 

afkeer van de stad en de vlucht van vele stedelingen naar het platteland. Die teloorgang van de stad kent haar 

wortels in de opbouw na de Tweede Wereldoorlog. In het kader van het woningtekort reikte de regering, 

onder leiding van de CVP, subsidies uit voor al wie wilde gaan bouwen in de groene stadsrand. Dit werd 

voor het eerst bekrachtigd in de wet De Taeye van 1948. In de golden sixties bereikte de stadsvlucht haar 

hoogtepunt. In een bloeiend economisch klimaat en met behulp van de subsidies zagen vele jonge gezinnen 

de kans schoon om te gaan wonen in het groen. De opkomst van de auto, die alle afstand makkelijk 

overbrugbaar maakte, en de aanleg van de grote autostrades en de Ring maakten het voor pendelaars 

allemaal nog gemakkelijker. Stedelijke functies werden bovendien steeds meer en meer gedecentraliseerd 

naar de rand van de stad; zowel industrieën, sociale woningen als shoppingcenters vestigden zich in de niet-

volgebouwde zones buiten de stedelijke kernen.
200

 Luk Vanmaele licht de link toe tussen deze anti-stedelijke 

visie en de Belgische politiek: “In Vlaanderen was dat vooral de CVP tegen de socialisten – de socialisten 

werkten vanuit het stad, de CVP van op ‘den buiten’: geef alle mensen een huisje en tuintje. De CVP heeft 

ook na de Tweede Wereldoorlog, de heropbouw, de wet de Taeye gemaakt, opdat elke Belg zijn huisje en zijn 

tuintje zou kunnen bouwen met subsidies. En dat heeft heel hard gewerkt, maar het gevolg daarvan is dat 

Vlaanderen vol staat met villa's. (…) En op dat moment was er eigenlijk niemand die geloof had in de stad, 

het was een anti-stedelijk denken. Da's heel belangrijk. Ook door het beleid gestimuleerd, vooral vanuit 

katholieke hoek.
 201

”  

 

Ook Antwerpen bleef niet gespaard van de ontwikkeling van een ‘suburbia’ rondom haar grenzen: de 

uitbreiding van de stad en de decentralisering van stedelijke functies naar de buitenwijken of suburbs.
 202

 

Vandaag de dag is de zone rondom Antwerpen compleet volgebouwd en lijdt de stad onder het drukke 

verkeer en de vele files op de Ring en de Singel. In de jaren '60 was daar allemaal nog geen sprake van. De 

randgemeenten waren toen nog landelijk, de reglementering voor nieuwbouw was soepel en op de snelwegen 
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was het vlot heen en weer rijden. Het probleem van zulke suburbs is dat deze, in tegenstelling tot de 

historische, organisch gegroeide en gelaagde stadscentra, vaak zeer weinig identiteit uitstralen. De gebouwen 

in de stedelijke randen zijn daar louter en alleen om een specifieke functie te verrichten, en mensen gaan er 

enkel heen met één bepaald doel. De stad nodigt uit tot ronddwalen, rondkijken en gezelligheid, een 

shoppingcentrum nodigt uit tot kopen – en veel kopen, maar meer ook niet. Het is een centrum zonder 

geheugen, dat enkel bestaat in het heden van de consumptie, en daardoor het verleden ontkent.
203

 

 

Een ander goed voorbeeld van de ontkenning van het stedelijke verleden en de stedelijke identiteit zijn de 

grote invalswegen naar de stad. In 1965 startte Antwerpen met de bouw van de Ring en de Singel op de 

fundamenten van de oude stadsmuren. Voor Borgerhout betekende dit dat de scheiding tussen Nieuw- en 

Oud-Borgerhout definitief bleef. Bovendien heeft ook de aanleg van deze grote verkeersassen niet 

bijgedragen aan het imago van de gemeente. Mensen komen en gaan naar de stad, maar wanneer men er 

langs rijdt wordt het uitzicht op de verschillende wijken geheel afgesloten door de oude spoorwegbruggen 

met hun grote reclame-plakkaten. Claire Pajaczkowska, co-auteur van Crinson, noemt de Ringen rond de 

grote steden symbolen van saaiheid, eindeloosheid en de niet-identiteit van het modernisme. In een eindeloze 

opeenvolging van verkeer wordt de passant afgesloten van de stad, kan hij het bestaan van de stad aan zijn 

zijde ontkennen en focussen op het hoofddoel: zo snel mogelijk vooruit geraken, van a naar b.
204

 Waar de 

stadswallen zowel een symbool waren van scheiding als van de stedelijke identiteit (de stad begint waar de 

trotse wallen beginnen), vormt de Ring – op dit moment – scheiding én ontkenning van de stad en het 

stedelijke leven. Eén van de grootste uitdagingen naar de toekomst toe is daarom de heraanleg van de Ring 

en de delen daarrond om niet alleen de verkeersdoorstroming maar ook het imago van 

Borgerhout/Antwerpen en de eenheid tussen stad en districten intra en extra muros te bevorderen. In 

Borgerhout zijn enkele bewonersgroepen op dit moment volop in de weer met het uitdenken van plannen 

voor een ‘groene long’ op een overkapte Ring in hun district, ter verbetering van de luchtkwaliteit en ter 

versterking van de banden tussen de wijken binnen en buiten de Ring. 

 

Buurtinitiatieven en de eerste politieke stappen: naar een herwonnen stedelijkheid 

Gelukkig voor Borgerhout zaten lang niet al haar bewoners vast in een ‘verzuurd’ denkpatroon dat de stad en 

wijk resoluut afschreef als verloren. Integendeel, in de straten en op de pleintjes van Oud-Borgerhout zijn 

heel wat nieuwe ideeën over stedelijkheid ontstaan en hebben mensen zich verenigd om deze ideeën naar 

buiten te brengen. De eerste initiatieven die het samenleven in Borgerhout wilden promoten kwamen dan ook 

vanuit buurtgerichte organisaties: jeugdhuis de Cluys in de Generaal Eisenhowerlei, ten noorden van de 

baan, buurthuis Den Bleek ten zuiden van de baan in de Kroonstraat, buurthuis de Drei Pleintjes in de 

Wijnegemstraat aan de noordkant van Oud-Borgerhout, nieuwe organisaties als De Groene Fietsers of 

volkshogeschool Elcker-ik in de naburige Antwerpse joodse buurt, maar ook vanuit de parochies, met name 
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die van het Laar. Deze verschillende organisaties, die zowel de pioniers als de grote trekkers van het 

buurtwerk of de latere samenlevingsopbouw waren, hielden zich bezig met een hele resem van geëngageerde 

activiteiten in de buurt, van Marokkanenwerking en activiteiten voor de lokale jeugd over parochie- en 

wijkfeesten tot de Derde Wereldbeweging of protestacties tegen het afbraakbeleid. Wat zij allemaal gemeen 

hadden, is dat ze van onderuit begonnen waren, vanuit de Borgerhoutse bevolking zelf, en dat ze zich 

inzetten voor het verbeteren van de stedelijke samenleving, vanuit een nieuw geloof in de stad. Het was 

mede in Oud-Borgerhout, toch een buurt met verschillende problematieken en een moeilijke 

bevolkingssamenstelling, dat de hoop op een betere stedelijke samenleving het licht zag. 

De eerste stappen van dit buurt- of opbouwwerk werden vrij experimenteel genomen. Tot het einde van de 

jaren '70 bestond er niet echt een duidelijk politiek kader waarbinnen dit gebeurde. Zowel de 

Marokkanenwerking in de Cluys als het buurtwerk in den Bleek in Oud-Borgerhout vervulden een 

pioniersrol op nationaal vlak.  Luk Vanmaele, die sinds 1976 actief was in buurthuis den Bleek, zowel bij het 

werk met immigranten als in de protestacties tegen de afbraak van de Erasmussteeg, licht zijn eerste jaren als 

buurtwerker toe. “Alles  wat er gebeurde, daar moest je bijna tegenin gaan. Als er beleid was, was het 

negatief. Na Elcker-ik heb ik, mede door hen gesteund, met zo'n buurtopbouwwerk kunnen beginnen. Maar ik 

wist zelfs niet wat dat was en hoe je dat deed, ik heb gewoon geleerd dat te doen. Ik had geen opleiding of zo. 

Wij waren met drieën experimenteel erkend: ééntje van Gent, ééntje van Brussel en ééntje van Antwerpen. 

Eigenlijk was dat pionierswerk.
 205

” Einde jaren '70 begon ook het nationale beleid in te zien dat een 

duidelijker wettelijk kader nodig was om de problemen in achterstandswijken te beperken door middel van 

een nieuwe en beter uitgebouwde samenlevingsopbouw. In 1977 deed de Belgische regering, onder minister 

van cultuur Rika De Backer, een poging om het zeer verdeelde opbouwwerk te herstructureren. Het 

opbouwwerk of de prille samenlevingsopbouw, gedefinieerd als sociaal werk ten aanzien van 

‘achterstandsituaties’, werd onderverdeeld in drie categorieën: het territoriale of buurtgerichte opbouwwerk, 

het categoriale opbouwwerk dat zich richtte op specifieke doelgroepen zoals de migranten in Borgerhout, en 

het functionele of thematische opbouwwerk. In 1981 werd een overkoepelende organisatie opgericht die aan 

de basis lag voor de huidige ‘Samenlevingsopbouw Vlaanderen’ en het buurtwerk een duidelijk institutioneel 

kader gaf.
206

 Ook de vernieuwde aandacht vanuit de Belgische regering voor stadsvernieuwing, met name in 

probleemwijken, was vanaf 1978 een nieuwe stap in de richting van het promoten van het samenleven in de 

stad. Op dit moment werden de zogenaamde herwaarderingsgebieden ingevoerd, bepaalde moeilijke zones 

die extra gesubsidieerd werden. Op die wijze is in Borgerhout eerst het Krugerpark tot stand gekomen. In de 

jaren '80 werden nog enkele buurten in de gemeente tot herwaarderingsgebied benoemd.
 207

  

Deze plotse aandacht van het beleidsniveau in samenlevingsproblematieken wijst op een algemene tendens 

van een nieuwe interesse in de stad en de stedelijke leefomgeving. Tegelijkertijd geeft ze de politieke wil aan 

om bepaalde lang genegeerde probleemsituaties eindelijk consequent aan te pakken. Die verandering op 

beleidsniveau had ongetwijfeld veel te maken met enkele politieke oorzaken, zoals de angst voor  het Vlaams 
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Blok. Deze partij teerde grotendeels op het ongenoegen van de bevolking over hun leefsituatie en zat vooral 

in de steden, met name Antwerpen, in de jaren '80 ferm in de lift. Desalniettemin kwam deze vernieuwde 

aandacht voor de stedelijkheid ook voort uit een algemene mentaliteitswijziging in de jaren '70 en '80, die 

vanuit de bevolking zelf vertrok en langzaam doordrong tot de verschillende beleidsniveaus. De nieuwe 

mentaliteit promootte de hoop en het geloof in de stad en haar bewoners. Ze wilde niet langer doen 

wegvluchten van de stedelijke problemen maar deze aanpakken. Ze hield rekening met sociaaleconomisch 

zwakkere groepen zoals ouderen en immigranten en eiste een stem en inspraak voor haar gehele bevolking. 

Ze droeg ideeën aan voor een betere welzijnszorg, een aangenamere leefomgeving met meer groen, een 

eerste visie op een betere integratie van allochtonen en autochtonen in het gemeenschappelijke leven. Dat 

deze problemen zeer lokaal aangepakt werden, illustreert de uitgave van enkele bewoners van Borgerhout in 

1982 die ideeën geeft voor de verdere ontwikkeling van de gemeente. In deze publicatie wordt het ‘mini-

overleg’ naar voren geschoven als de meest efficiënte methode voor het aanpakken van 

samenlevingsproblemen, ofwel het samenwerkingsverband op kleine schaal tussen de verschillende lokaal 

ingebedde organisaties van Borgerhout.
 208

 Buurthuizen en jeugdhuizen, allochtonen en autochtonen, 

seculiere en katholieke initiatieven werkten samen om hun buurt te verdedigen of te verbeteren. 

Ongeorganiseerd en experimenteel als deze eerste fase van samenlevingsopbouw was, heeft zij dankzij de 

inzet van vele positief ingestelde vrijwilligers veel verwezenlijkt voor Oud-Borgerhout en haar inwoners, en 

een eerste signaal gegeven naar het beleidsniveau dat verbeteringen in de stad wel degelijk mogelijk waren. 

 

Nieuwe politieke partijen 

Borgerhout was een gemeente geworden met heel  verschillende bewoners, een merkwaardige evolutie en 

een sterke traditie in het katholieke maar ook andere gemeenschaps- en verenigingsleven in de buurt. Het 

mag dan ook geen wonder heten dat net in Borgerhout nieuwe politieke partijen het licht zagen. In de jaren 

’70-’80 ontstonden twee nieuwe stromingen in de Belgische politiek, buiten de traditionele verzuiling om: 

het Vlaams Blok (VB; nu Vlaams Belang) en Agalev (het huidige Groen). Beiden hebben hun wortels in 

Borgerhout. Het Vlaams Blok is in 1979 ontstaan uit  de Vlaamse beweging die in Borgerhout met een hoop 

opgekropte frustraties zat vanwege de repressie tegen Vlaamsgezinde collaborateurs na de Tweede 

Wereldoorlog. De nieuwe partij die hieruit ontstond, het Vlaams Blok, maakte handig gebruik van de 

gevoelens van onvrede in Oud-Borgerhout die voortkwamen uit de leegloop, verkrotting en verandering van 

de wijk, en de onrust van vooral oudere mensen met de komst van de vele gastarbeiders. De anti-Belgische 

gevoelens werden aangevuld met een sterk aangewakkerd racisme dat zich vooral richtte tegen de mensen 

van Marokkaanse origine.
 209

 Toch was deze partij eind jaren ’70 méér dan alleen een racistische en 

haatdragende beweging die de angst bij de bevolking uitspeelde en aanwakkerde. Als enige luisterend oor 

voor de oudere, achtergebleven en vervreemde bevolking van Borgerhout die gebukt ging onder de 

veranderingen in haar leefwereld, vulde de partij een sociaal vacuüm op dat de andere partijen niet 

aangrepen. Haar grote verdienste is echter geweest dat ze de immigratie- en integratieproblemen duidelijk op 
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de politieke agenda plaatste. De gemeentelijke en Belgische politiek had voor de opkomst van het Blok geen 

duidelijke visie op deze problematieken, laat staan een beleid dat de integratie reguleerde. Het Blok vulde 

een politiek vacuüm op, waarna de andere partijen uit angst voor deze nieuwe politieke stroming die steeds 

meer aan aanhang won eindelijk begonnen met het vormgeven van een geïnstitutionaliseerd beleid omtrent 

de migranten.
210

 

Ook Agalev zag het licht in Borgerhout. Deze nieuwe links-groene partij, de tegenhanger van het Blok, is 

ontstaan uit de Groene Fietsers onder leiding van de jezuïet Luc Versteylen. De Groene Fietsers was een 

beweging die in de jaren ’70 respect voor de natuur maar vooral voor het aangename leven in de stad op de 

agenda zette, aangezien de beweging ook daar haar wortels had. Agalev, Anders Gaan Leven, was de 

politieke uitloper van deze socio-culturele beweging. Kenmerkend aan deze en andere stromingen (zoals de 

Derde Wereldbeweging of het buurtwerk) die ontstonden in Borgerhout is dat ze een nieuwe stedelijke 

mentaliteit promootten: het aangename leven in de stad, met respect voor de buurt, de ruimtelijke 

leefomgeving en het sociale contact tussen zeer diverse groepen. Deze bewegingen lagen aan de basis van 

het denken over de multiculturele samenleving, in tegenstelling tot het Vlaams Blok, dat deze 

multiculturaliteit verwierp. Net zoals het VB hebben Agalev en haar opvolger Groen het steeds bijzonder 

goed gedaan in Borgerhout. Het valt op dat Borgerhout, met haar diverse bevolking, denkpatronen en 

politieke stromingen een gemeente van uitersten is geworden, maar ook een plaats waar allerlei initiatieven 

kunnen broeien en een voedingsbodem vinden in de verscheidene buurten en bewonersgroepen van 

Borgerhout. 

 

De fusie met Antwerpen 

Op 1 januari 1983 hield Borgerhout op te bestaan als onafhankelijke gemeente en werd ze district van de stad 

Antwerpen. Het gemeentehuis op het Moorkensplein bleef leeg. De gemeenteraad was niet meer. Alle 

beslissingen werden nu in het stadscentrum genomen. De districtsraad had op dat moment nog amper 

inspraak en al helemaal geen autonome middelen om iets te verwezenlijken, maar kreeg een louter 

adviserende functie.
 211

 De stad Antwerpen zat opgezadeld met een hoge schuldenlast waarin de nieuwe 

gemeenten moesten delen. Besparingen waren schering en inslag. De meeste aandacht ging in de jaren ’80 

dan ook absoluut niet naar de nieuwe districten, maar naar de binnenstad zelf, die ook haar eigen problemen 

van leegstand en verval op te lossen had. Het mag dan ook niet verbazen dat niet iedereen opgezet was met 

de fusie, integendeel. Voor Borgerhout was de samensmelting met de grootstad op dat moment geen goede 

zaak. Al had de gemeente een heleboel problemen met haar financiën, de leegstand en een 

sociaaleconomisch zwakkere bevolking van ouderen en immigranten, Antwerpen kon in het begin ook niet 

veel middelen of oplossingen aanreiken. De leegstand werd nog steeds niet opgevuld, 

samenlevingsproblemen werden ook nu nog niet fatsoenlijk aangepakt door de politiek. In plaats van de 
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nieuwe impuls te krijgen waarop sommige bewoners van Oud-Borgerhout hoopten, ging het steeds verder 

bergaf met Borgerhout.
 212

  

Oud-schepen Fons Geeraerts, die de laatste legislatuur in Borgerhout mee heeft vormgegeven, was net als 

vele anderen een grote tegenstander van de fusie. Hij haalt nog een sociaal en politiek probleem aan dat de 

fusie met zich meebracht. Die zorgde namelijk voor een politieke schaalvergroting waardoor specifieke 

vragen en problemen van bepaalde bewoners geen gehoor meer kregen. “Wij met 40.000, bijna 50.000 op 

dat ogenblik, dat zijn gemeenten die voldoende slagkracht hebben om op eigen benen te kunnen blijven 

bestaan. Nu was dat voor Borgerhout misschien niet waar, want ik zeg het, wij hadden een hele kleine 

oppervlakte, heel veel bejaarden, het kleinste gemeentelijk inkomen, dus er waren nadelen aan verbonden, 

maar uiteraard waren wij geen voorstander van de fusie. Dat heeft ook geleid tot het politieke deficit. (…) 

Het Blok is er tot leven gekomen, is er gegroeid. Waarom? Omdat hier zo veel onvrede was die politiek niet 

gekanaliseerd kon worden. Ik geef een voorbeeld: wij waren met 35 gemeenteraadsleden in Borgerhout, wij 

waren na de fusie nog met 4 mensen van Borgerhout en we waren nog bij de beste. In de raad van 55: een 

socialist, ik, een CVP ’er, een liberaal en één van de Volksunie. (…)  Vroeger had je 35 aanspreekpunten, en 

misschien nog 50 die dachten dat ze er de volgende keer ook zouden bij zijn, die zich ook inzetten voor de 

bevolking en zich bezig hielden met de problematieken van de wijk, er waren al wel eens links en rechts 

vergaderingen.. Dus er was een normaal sociaal leven, in iedere gemeente was dat ’t geval, ook in 

Borgerhout. Maar plots was er niets of niemand meer. (…) En dan ontstaat er allerlei 

samenlevingsproblematiek. En dat is handig ingevuld door ’t Blok.
 213

”  
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2.3. De Marokkaanse immigratie in Oud-Borgerhout 

 

“Op dit ogenblik zijn de gastarbeiders onmisbaar geworden voor ons land. Zij vormen, hun familie 

meegerekend, een belangrijke volksgroep. Uit verschillende ekonomische studies (…) blijkt dat: 

- in bepaalde geïndustrialiseerde landen, de buitenlandse werknemers een onontbeerlijke factor geworden 

zijn om de industriële produktie te verzekeren een immigratiebeperking op lange termijn de ekonomische 

groei in gedrang zou brengen. Als de vreemde arbeiders zouden wegvallen is de kans groot dat er een krisis 

komt in de zwaarindustrie, die juist zo belangrijk is voor de uitvoer.  

De vreemde arbeider heeft dus niet op zekere dag beslist om naar België te komen. Hij is naar hier gebracht 

omdat onze industrie hem nodig had. Wij moeten dus niet vragen: waarom zijn de vreemdelingen naar hier 

gekomen? Wel moeten we vragen: waarom zijn ze naar hier gebracht? De gastarbeiders waren een goedkope 

oplossing en een mobiele reserve!
 214

” 

 

Borgerhout wordt ook wel eens smalend ‘Borgerokko’ genoemd omdat er zoveel mensen van Marokkaanse 

origine wonen. In de ogen van velen zijn deze ‘vreemdelingen’ de oorzaak van de verloedering van 

Borgerhout en het negatieve imago dat het district de laatste decennia heeft gekregen. Het plaatje is echter 

niet zo eenduidig als het voor sommigen lijkt. De eerste Marokkanen zijn bewust naar hier gehaald door een 

tekort op de arbeidsmarkt, en zij trokken in de Borgerhoutse huizen omdat de jonge autochtone bevolking 

daar sinds de jaren '60 en '70  niet meer wilde wonen. Sommigen besteedden niet veel zorg aan de huizen die 

zij huurden of kochten, maar vele andere Marokkanen waren bij de eerste in Oud-Borgerhout om hun huizen 

te renoveren. De gastarbeiders, later ‘allochtonen genoemd, vulden het tekort aan jonge bevolking in de 

gemeente op, hielden het geboortecijfer op peil en namen de plaats in van de kleine autochtone middenstand 

die ermee stopte in Borgerhout. Natuurlijk gebeurde dit niet altijd op dezelfde wijze als vroeger, zoals de 

oudere Borgerhoutenaar gewend was. Het cultuurverschil tussen de voornamelijk oudere Vlaamse bevolking 

en de jongere Marokkanen was en is gigantisch groot, wat zowel maatschappelijke spanningen als een 

verrijking met zich meebrengt. Tegenwoordig zijn de woorden integratie, inburgering, multiculturaliteit en 

gelijke kansen erg in de mode wanneer het over allochtonen gaat. In het begin van de jaren '60, toen de eerste 

Marokkanen in Borgerhout arriveerden, was daar allemaal nog geen sprake van. De gastarbeiders waren 

jonge twintigers die hier zelf hun plan moesten leren trekken. Een duidelijk politiek of sociaal kader bestond 

niet. Enkele vrijwilligers, mensen van de buurt, namen de taak op zich om deze eerste immigranten verder te 

helpen. Pas begin jaren '80 kwamen de ‘vreemdelingen’ op de politieke agenda. In deze periode van de 

Borgerhoutse geschiedenis spreken we dan ook vooral over immigratie, terwijl de focus later meer en meer 

naar integratie zal verschuiven. 

 

De eerste gastarbeiders 

Twee belangrijke trends die begonnen in de jaren '60 en zich doorzetten in de crisis van de jaren '70 blijven 
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ons bij in de geschiedenis van Oud-Borgerhout: leegloop en verkrotting. Beide ontwikkelingen hebben op 

hun beurt een derde fundamentele trend in gang gezet: de intrek van de gastarbeiders of immigranten in de 

leegstaande huizen van de gemeente.
 215

 Daar komen we op een gevoelig punt. In de gangbare visie van veel 

mensen hebben de nieuwkomers van vooral Marokkaanse origine de autochtone bevolking van Borgerhout 

‘verdreven’. Het is waarschijnlijk echter vooral omgekeerd geweest. De eerste Marokkanen zijn in de jaren 

'60 in Oud-Borgerhout komen wonen omdat de huurprijzen laag lagen net omwille van de leegloop en de 

verkrotting. Om dezelfde redenen hebben ze zich later met hun gezinnen in de goedkope, maar toch vrij 

grote huizen van Borgerhout gevestigd. Bovendien hadden de gastarbeiders naast economische vaak ook 

andere problemen met het vinden van huisvesting, daar ze niet overal welkom waren en de meeste eigenaars 

prefereerden te verhuren aan autochtone Belgen. Ze vestigden zich dus vooral in regio's die reeds vóór hun 

komst een bevolkingsafname kenden en waar de vraag naar huurders of kopers groot was.
216

 Deze 

ontwikkelingen waren trouwens niet eigen aan Borgerhout: ook op het Zuid en Zurenborg, nu schitterende en 

dure wijken, bevond zich in die tijd een grote concentratie aan allochtone bevolking. 

De Marokkaanse nieuwkomers of ‘gastarbeiders’, zoals ze toen genoemd werden, werden  in de golden 

sixties naar hier gehaald in het kader van een tekort aan arbeid in de zware beroepen. De Belgische  

economie bloeide, de middenstand groeide en de zware industrieën zoals de mijnbouw of de metallurgie 

vonden steeds minder goedkope arbeidskrachten die bereid waren hard te werken in slechte omstandigheden. 

Daarom sloot België in de jaren '50 akkoorden af met Spanje en Italië om arbeiders naar hier te halen. In de 

jaren '60 leverden deze landen echter ook niet meer genoeg werkkrachten en moest België het verder gaan 

zoeken. In 1964 sloot de regering akkoorden af met Marokko om nieuwe gastarbeiders te sturen.
217

 In de 

dorpen en steden van het Rifgebergte verschenen omroepers die het werken in België promootten bij de 

jonge Marokkaanse mannen. Het overgrote deel van hen die de overtocht maakten waren van Berberse 

origine, laaggeschoold en met weinig financiële middelen. Berbers zijn de belangrijkste etnische minderheid 

in Marokko. Zij zijn voornamelijk landbouwers die in het gebergte wonen en over het algemeen 

laaggeschoold en traditioneel, ten opzichte van de Arabieren die meer in de steden leven. Onder koning 

Hassan II werden de Berbers culturele en sociaaleconomische rechten ontnomen. Deze push-factoren 

verklaren waarom ook de dag van vandaag nog een groot deel van de Marokkaanse bevolking van 

Borgerhout van Berberse origine is. Meestal wilden ze hun uitzichtloze situatie in het economisch 

onaantrekkelijke Marokko ontvluchtten door enkele jaren hard te werken in België, veel geld te verdienen en 

daarmee terug te keren naar hun thuisland. Zijzelf of hun familie spaarden voor een ticket om de dure reis 

noordwaarts te maken, waardoor vele gastarbeiders nog jaren lang ‘familieschuld’ afbetaalden aan de 

achtergebleven familieleden.
218

 

De Marokkaanse jongemannen die uiteindelijk de stap waagden, werden aan medische en fysieke keuring 
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onderworpen alvorens ze mochten vertrekken. Vanaf dan was alles voor hen geregeld tot het moment van 

aankomst. Eenmaal in België moesten ze maar hun plan trekken. Gelukkig konden vele nieuwelingen na een 

tijdje steunen op een netwerk van vrienden en familie die eerder overgekomen waren, en daarna op kleine 

verenigingen die zich bezig hielden met de hulp aan deze eerste gastarbeiders. In Antwerpen werkten de 

Marokkanen mee aan de aanleg van de Ring, de Singel en de premetro, of ze gingen aan de slag in de zware 

industrie zoals de metallurgie in Hoboken – de huidige Union Minière die nog steeds zeer veel mensen van 

Marokkaanse origine tewerk stelt. In de jaren '60 waren het trouwens niet enkel Marokkanen die naar 

Borgerhout kwamen, maar ook vrij veel Turken. De meesten zijn later echter weggetrokken naar andere 

buurten zoals het Zuid of Berchem omdat daar meer andere mensen van de Turkse gemeenschap gevestigd 

waren. Toch woont er ook nu nog een aanzienlijk aantal Turken in Borgerhout, maar omdat de Marokkanen 

altijd in de meerderheid geweest zijn bij de gastarbeiders en allochtonen van Oud-Borgerhout zal hier vooral 

op die groep gefocust worden.
 219

 

 

De gezinshereniging 

Vele van de eerste gastarbeiders die in en rond Antwerpen kwamen werken vestigden zich in Borgerhout, 

omdat de huizen er wegens de stadsvlucht en verkrotting zo goedkoop waren. Vele nieuwkomers van 

dezelfde origine huurden samen een huis, sommigen zelfs een kamer, waarbij ze in shiften sliepen en gingen 

werken. Andere gastarbeiders kwamen naar Oud-Borgerhout omdat ze er al familie of vrienden hadden 

wonen, waardoor de buurt steeds meer jonge mannen van Marokkaanse origine aantrok. “Ik heb geweten, in 

de Statielei, dat die met twaalven in hetzelfde appartement woonden,” vertelt Vera Sagers, die goed bevriend 

was en is met de eerste gastarbeiders. “En de ene kwam uit zijn bed en de andere ging erin, want die werkten 

met shiften. De ene kwam thuis en de andere moest gaan werken.
220

” Aanvankelijk waren de meesten van 

plan er slechts een tijdje te blijven en daarna met hun verdiende geld terug te keren naar hun familie in 

Marokko. Maar na enkele jaren werd het voor sommige jongemannen duidelijk dat ze in Marokko nog 

weinig toekomst hadden omwille van de slechte economische conjunctuur en de moeilijke politieke 

omstandigheden, vooral voor de Berbers, onder koning Hassan II. Bovendien moedigde België en ook 

Borgerhout de Marokkanen aan om hier te blijven en hun families te laten overkomen. In de jaren '60 viel 

ons land, voornamelijk in de steden, ten prooi aan een grote vergrijzing. De meestal talrijke Turkse en 

Marokkaanse gezinnen konden dit tekort aan jonge bevolking opvullen en het dalende geboortecijfer terug 

de hoogte in stuwen. Vandaar dat het legale kader voor de gezinshereniging aanvankelijk zo weinig 

beperkingen met zich meebracht.
221

 Vanaf het begin van de jaren ‘70 lieten vele Marokkanen in Antwerpen 

dan ook hun vrouw, kinderen en soms zelfs broers, zusters, vader en moeder overkomen. Voor deze vaak 

talrijke gezinnen hadden ze geschikte huizen nodig, die ze opnieuw vonden in Oud-Borgerhout. Hier waren 

de woningen groot genoeg maar wel goedkoop, vaak in slechte staat maar met genoeg potentieel om er een 
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talrijke familie in onder te brengen.
 222

 Sommige Marokkanen hadden, net als vele Belgen, de middelen of de 

zin niet om deze oude en verkrotte woningen op te knappen of voerden halvelingse verbouwingen uit, maar 

anderen hielpen door kleine en grote renovaties wel degelijk mee aan de bescheiden heropleving van het 

uitzicht van de buurt. “Je hoort wel eens dat de Marokkanen de huizen van Borgerhout lieten vervallen, maar 

dat is klinkklare onzin. Integendeel, men zou eens moeten uitrekenen hoeveel miljoen de Marokkaanse 

Borgerhoutenaren al geïnvesteerd hebben in renovatiewerken aan hun huizen. Ze hebben in elk geval niet 

gewacht op de saneringspremies om met de werken te beginnen.
223

”  

De immigratie vanuit Marokko naar België en de gezinshereniging werden steeds populairder. Meer en meer 

mensen kwamen over uit de dorpen en steden van het Marokkaanse binnenland en vestigden zich in 

Borgerhout. Tussen 1961 en 1968 vertienvoudigde de Noord-Afrikaanse bevolking in België.
224

 Tussen 1968 

en 1978 verdubbelde het aantal vreemdelingen in Borgerhout. De meeste van hen waren van Marokkaanse 

origine.
 225

 Bij de bevolkingstelling van 1982, vlak voor de fusie met Antwerpen, was reeds 1 op de 5 

inwoners van Oud-Borgerhout (intra-muros) van vreemde origine, van deze vreemdelingen had 4/5
de

 een 

Marokkaanse afkomst.
226

 In 1973 sloeg de economische crisis wereldwijd, en ook in België, toe. De 

werkloosheid steeg en de nood aan gastarbeiders nam plotseling af. Bovendien werd het stilaan duidelijk dat 

de meeste van deze gastarbeiders nooit meer definitief zouden terugkeren naar hun geboorteland. In 1974 

voerde de Belgische regering een migratiestop in. In de jaren '80 werd ook het beleid rond de 

gezinshereniging verstrengd.
 227

 De periode van de meeste immigratie was, ook voor Borgerhout, voorbij. De 

focus verschoof van nu van onthaal naar integratie, en naar nieuwe problematieken zoals de sociale positie 

van de kinderen en kleinkinderen van deze eerste gastarbeiders, de tweede en derde generatie. 

 

Voor de vrouwen van de eerste generatie die met hun echtgenoot overkwamen naar België was het leven niet 

altijd gemakkelijk. Net als de mannen kwamen zij terecht in een totaal nieuwe samenleving met een heel 

verschillende cultuur en heersende normen en waarden, maar in tegenstelling tot de mannen genoten zij 

minder de vrijheid om hun nieuwe omgeving te ontdekken en zich eraan aan te passen. In Marokko hadden 

ze hun eigen dorpsgemeenschap en werk op het veld of rond het huis, maar in Borgerhout vielen vele van 

deze vrouwen al snel in een isolement. Vaak mochten of wilden ze het huis niet uit en velen spraken geen 

Nederlands en kregen evenmin de mogelijkheid om de taal te leren.
228

 De islamitische godsdienst en de 

Berberse traditie legden het publieke leven van vrouwen aan strenge banden. Waar de vrouwen in hun 

geboortedorpen nog konden steunen op een netwerk van familie en andere vrouwen, vielen deze nu weg, wat 

de eerste migrantenvrouwen in een enorm zwakke sociale positie plaatste tegenover zowel hun eigen mannen 

als hun nieuwe leefomgeving. Publieke zaken zoals boodschappen, bijeenkomsten maar ook religie en 
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moskeebezoeken waren aanvankelijk uitsluitend mannenzaken. Carla Boeykens, die al vijftig jaar in 

Borgerhout woont en actief was bij de vrouwenvereniging KAV, herinnert zich dat het contact met deze 

eerste migrantenvrouwen uiterst moeilijk maar ook inventief verliep. “Hier woonden Marokkanen, juist 

tegenover. En die vrouw die kwam nooit buiten. Nooit. En die had dan kindjes zo gelijk die van ons, met 

dezelfde leeftijd. Dus als ik dan kleedjes had die afvielen zo, dan gaf ik die aan meneer. Want zij kwam nooit 

buiten. En als ik m'n ramen aan 't wassen was dan deed ze teken, klopte ze op 't raam, en dan moest ik 

overkomen, dan gooide ze iets door 't venster. Ze kwam niet naar beneden. Een sleutelhanger, uit pareltjes 

gemaakt. Uit dankbaarheid, dat ze dat echt apprecieerde. Maar die kwamen nooit buiten, die eerste 

vrouwen.
229

”  

Gaandeweg ontstonden er meer mogelijkheden voor vrouwen en meisjes die hier waren opgegroeid met 

andere standaarden en ideeën over de positie van de vrouw, maar ook voor sommige nieuw overgekomen 

echtgenotes die in Oud-Borgerhout steeds meer konden steunen op een (beperkt) netwerk van andere 

vrouwelijke kennissen en familieleden omdat de zogenaamde kettingmigratie, het migreren naar plaatsen 

waar reeds dichte of verre familie aanwezig is, sterk toenam.
230

“Niet altijd blijven de vrouwen zo geïsoleerd. 

Het kan zijn, dat ze – met de tijd – een aantal vrijheden krijgen. In hun eigen gemeenschap worden opnieuw 

kontakten met vrouwen uit de familie, uit de 'clan' uit de streek gelegd. Sommigen bezoeken de 

vrouwenwerkingen.
231

”  

 

Naast de Marokkaanse vrouwen was Oud-Borgerhout na een tijdje ook een heel aantal nieuwe kinderen van 

Marokkaanse origine rijker. Sommigen waren op jonge leeftijd met hun ouders naar hier gekomen, anderen 

werden als Belg geboren in het Sint-Erasmusgasthuis of in één van de huizen van de gemeente. Aanvankelijk 

werd aan deze kinderen geen extra aandacht besteed. Ze gingen naar school en speelden op straat met en 

zoals alle andere kinderen. Na een tijdje begon het echter op te vallen dat velen onder hen de school 

voortijdig verlieten, moeite hadden met lezen en schrijven en door hun thuissituatie niet de kansen kregen die 

andere kinderen hadden. De kinderen en jongeren van deze ‘tweede generatie’ konden meestal niet op hulp 

van hun ouders rekenen bij studiezaken, omdat die zelf niet konden lezen of schrijven of de taal amper 

spraken. Tegelijkertijd bevonden deze kinderen zich door de kennis van het Nederlands in een machtspositie 

ten opzichte van hun eigen ouders. Ook het wegvallen van de hechte familiebanden - in Marokko zo 

belangrijk voor de opvoeding - bemoeilijkte de omgang van Marokkaanse ouders met hun kinderen.
 232

 Het 

beleid had lange tijd geen oog voor deze problematieken. Vanaf het einde van de jaren '70 kwam er meer 

onderzoek naar de tweede generatie en de roep om hun problematieken aan te pakken werd steeds groter. De 

focus breidde zich uit van het denken over een ‘achterstandsprobleem’, of de ongelijke sociaaleconomische 

positie van de migrantenkinderen, naar het erkennen van een ‘identiteitsprobleem’, de moeilijkheden die 
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deze kinderen en jongeren ondervinden in de constructie van hun eigen identiteit op de grens van twee 

culturen.
233

 De focus op identiteiten zou vanaf de jaren '80 steeds meer het integratiedebat gaan beheersen. 

 

De eerste interculturele contacten: op weg naar de samenlevingsopbouw 

De ‘volkse’ of ‘dorpse’ gemeente Borgerhout had altijd een vrij groot gemeenschapsleven gekend, in de 

parochie of gewoon bij de buren op straat. De komst van de Marokkaanse nieuwkomers bracht, in 

combinatie met het vertrek van jonge autochtone bevolking, een verandering teweeg in dit leven. Langs de 

ene kant ontstond er een scheiding omwille van de culturele, religieuze en economische verschillen; langs de 

andere kant kwam er een nieuwe solidariteit met de eerste gastarbeiders. Vanuit verschillende hoeken zetten 

enkele vrijwilligers een buurtwerking op om de nieuwkomers op weg te helpen en hun integratie te 

bevorderen. Aanvankelijk verliep dit allemaal heel ongeorganiseerd. Eén van de eerste plaatsen in 

Borgerhout waar men begon met activiteiten voor de migranten was jeugdhuis de Cluys op de Generaal 

Eisenhowerlei. Op zaterdagnamiddag kwamen enkele jonge Marokkaanse gastarbeiders daar samen met 

Belgische vrijwilligers. De ene bracht de andere mee. Piet Janssen, vrijwilliger van het eerste uur, vertelt hoe 

het allemaal is begonnen.  

“Er waren wel sporadisch zo wat initiatieven, maar ik denk toch wel dat we bij de eerste waren die daar mee 

bezig waren. (…) Na mei '68 was dat. En toen hebben wij een jaar actie gevoerd rond Haïti, wij gebruikten 

dan de belangstelling die er was om sensibiliseringsinitiatieven te doen. En na de evaluatie was er iemand 

die zei: ja maar, die Derde Wereld is zo ver af. Er is hier intussen een stukje Derde Wereld bij ons gekomen: 

die Marokkanen die hier wonen. We zouden daar iets moeten rond doen. En dan, in 1970 of '69 zijn we 

begonnen met een werking voor Marokkanen. Toen waren er een 600-tal Marokkanen in Borgerhout, denk ik. 

(...) Wij hadden met enkelen contact, maar dat ging dan allemaal via via. En dat waren meestal, in die 

periode, nog enkel alleenstaande mannen. Er waren geen café's, dus dat was de enige 

ontmoetingsmogelijkheid die zij hadden. Er waren wel Belgische café's, maar met een plakkaatje: ‘Défendu 

aux Nord-Africains’. Maar Marokkaanse café's of theehuizen waren er nog niet. En wij organiseerden zoal 

eens iets, een film, maar meestal was dat gewoon bij elkaar komen, en mensen brachten dan papieren mee, 

een belastingsbrief of zo. En dan begonnen we met een groepje zo wat Nederlandse taallessen te geven.
 234

”  

In die periode liepen de meeste contacten nog informeel en waren het vooral gewone mensen die zich in hun 

vrije tijd wat bezig hielden met de Marokkanen op weg te zetten in Borgerhout, en zich dan samen 

verenigden in initiatieven als de Cluys. “Wij gingen daar heel vriendschappelijk mee om. (...) Vanaf het 

moment dat je voor iemand iets geregeld had, waren ze wel geweldig dankbaar. Dan zegden ze: ‘tu est mon 

frère’, dan beschouwden ze je als familie.
 235

” Zelfs later, in de periode dat er stilaan een duidelijker kader en 

nieuwe sociale diensten voor de immigranten kwamen, bleven de informele, menselijke contacten een grote 

rol spelen, aldus Piet Janssen. “Ik heb ooit een Marokkaan gehad, ik had die geholpen voor iets voor zijn 

kinderen. En later hadden we dan op 't CBW een sociale dienst, maar die wilde niet naar die sociale dienst 
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gaan, die kwam altijd hier thuis. Ik zeg: ‘ja maar, ga toch naar die dienst, daar heb je openingsuren.’ ‘Nee 

nee nee, jij bent degene die me geholpen heeft en jij bent degene die me kunt helpen.’ (...)  Wij zijn 

gespecialiseerd in dit en dit, maar bij hun is dat veel globaler. Men hielp vrienden en men hielp familie. Alle 

hulp was heel persoonlijk. Dat in hokjes denken deden die niet !
 236

”  

Ook Vera Sagers was erbij van in het begin en was één van de sleutelfiguren bij de Marokkanenwerking in 

de Cluys, maar ook gewoon op zichzelf. Deze vrouw had in de jaren '60 en '70 een platenzaak op de 

Turnhoutsebaan, waar de Marokkanen dikwijls heen kwamen omdat ze Berberse plaatjes verkocht. “Mijn 

winkel heette Melodia. (…) En de Marokkanen noemden dat Melouda, de Rifianen. En dat komt omdat in de 

Rif Melouda een vrouwennaam is, en dat was een liedje dat gezongen werd door drie vrouwen. En oh, toen 

dat in de etalge stond, dat was allemaal ‘Rif Rif Rif!’ En dus noemden ze mij ook Melouda.
 237

” Ze raakte 

snel bevriend met deze eerste gastarbeiders en hielp hen met hun papieren, geld, huisvesting en noodopvang 

of kleren voor de pas aangekomen gezinnen. De Marokkaanse bank heeft zich zelfs een tijdje in haar winkel 

gevestigd. Later begon ze samen met één van haar Marokkaanse vrienden een groothandel, waar ze nog 

steeds actief bij betrokken is. In die eerste dagen gingen de contacten gemakkelijk, en haar hulp aan de 

Marokkanen beschouwt deze vrouw bijna als vanzelfsprekend. Vera kende iedereen en was één van de 

belangrijkste contactpersonen lang vóór er sprake was van een geïnstitutionaliseerd opvangbeleid voor 

nieuwkomers. Over die eerste periode vertelt ze: “Gewoonlijk kwamen ze met twee of met drieën, of met 

vieren. Gewoonlijk kwam er ene binnen en die had dan iemand mee en die zei ‘broer’, maar dat was dan 

geen broer maar een kozijn of een broer van hun moeder. Later als ze dat dan een beetje konden uitleggen 

werd dat dan duidelijk. Kende dat? Maar ze zeiden tegen allemaal: ‘mijn broer’. Want in ’t begin was dat 

heel moeilijk met de Borgerhoutenaars, want Borgerhoutenaars zijn geen makkelijke mensen. Er zijn er wel 

een paar die zowat mee geholpen hebben in ’t begin. Maar ook bij mij is ’t door de platen gekomen. En 

omdat ik thuis ook heel sociaal ben grootgebracht klikte dat, met bijdoen van die papieren enzo.
 238

” De 

geschiedenis van de eerste samenlevingsopbouw in Oud-Borgerhout, én van de eerste interculturele 

contacten, begint dus niet op politiek niveau, maar van onderuit. Ze begint bij de herinneringen van enkele 

jonge mensen van Belgische en Marokkaanse origine, die vanuit een open houding als vanzelf contact met 

elkaar zochten en verder op weg hielpen of geholpen werden in het veranderende Borgerhout. 

 

De uitbouw van het categoriaal opbouwwerk 

Op enkele jaren tijd waren de zaterdagnamiddagen  in de Cluys zo populair geworden dat Piet Janssen in 

1972 met enkele andere vrijwilligers een vzw oprichtte om de opvang van de gastarbeiders te coördineren. 

Deze vzw werd CBW, Centrum Buitenlandse Werknemers, gedoopt. Hier konden de migranten terecht voor 

hulp met hun verblijfspapieren, ziekenkas, arbeiderskaarten maar ook voor huisvesting en het laten 

overkomen van hun familie. In 1975 werd het CBW erkend als ‘categoriaal opbouwwerk’ voor migranten en 

kreeg het omwille van haar pioniersrol een coördinerende functie voor heel Antwerpen. Bij gebrek aan een 
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hoger beleid  moest het CBW zelf de problemen aangeven en oplossingen naar voren schuiven. “Wij stemden 

onze activiteiten af op een bepaalde problematiek die we zagen en als dat kon aangekaart worden bij 

bestaande instanties vonden we dat ook goed, dat was ons doel. (…) In Gent hetzelfde, feitelijk was er in 

Gent nog eerder wat initiatief rond nieuwkomers. Wij zijn in Gent gaan kijken hoe ze dat deden, voor 

nieuwkomers. Maar helemaal in 't begin van onze werking was er in Vlaanderen quasi niks, behalve in 

Limburg, met de steenkoolmijnen en de Italianen. (…)  Gaandeweg zijn er in Vlaanderen zo wel wat 

initiatieven gegroeid. Die werden dan in de jaren '80 door de Vlaamse Regering gesubsidieerd. Eén initiatief 

per provincie dat moest zorgen voor al de coördinatie van wat daar gebeurde. Maar men kon wel van elkaar 

leren.
 239

”  

 

Enkele jaren later groeide uit het CBW het Huurderscollectief. Deze nieuwe vzw pakte de problemen aan die 

vele Marokkanen ondervonden met het vinden van geschikte huisvesting, omdat er ondanks de leegloop van 

Oud-Borgerhout nog steeds een groot aantal eigenaars waren die absoluut niet aan buitenlanders wilden 

verhuren. Het Huurderscollectief  huurde woningen in haar eigen naam en verhuurde die onder aan de 

gastarbeiders en hun families. De vzw stond garant voor de woning en controleerde haar leden door middel 

van regelmatige bijeenkomsten.“Want toen leefden al die vooroordelen van: ze breken de huizen af, ze gaan 

met de plintenstoppen in de kachel. Maar dat werd gegarandeerd. Er waren ook mensen die hun huis niet 

goed onderhielden, maar juist door die veertiendaagse algemene vergadering werd er ook wel sociale 

controle op elkaar uitgeoefend. Iemand die zijn huis niet goed onderhield, daar zetten de anderen wat druk 

op voor de naam van de vereniging.
 240

”  

 

In het begin van de jaren '80 was het CBW uitgegroeid tot een goed draaiende vzw die zich zowel op het 

lokale als op het nationale niveau bezighield met de migratieproblematiek. Op het nationale niveau had ze 

vooral tot taak problematieken aan te kaarten en advies te geven. In Oud-Borgerhout werkte het CBW nauw 

samen met andere instellingen en verenigingen. Ze coördineerde de sociale dienst en de Nederlandse 

taallessen die gegeven werden in den Bleek en in Vrouwencentrum Flora in de Florastraat. Daarnaast stuurde 

ze een werkgroep migrantenvrouwen en een werkgroep tweede generatie voor de kinderen van de 

gastarbeiders, die bestond uit verschillende organisaties: het Jeugdatelier Gastarbeiders (JAGA), het 

Jeugdatelier van buurthuis Den Bleek en de Drei Pleintjes, en het jeugdhuis de Cluys. Deze laatste twee 

doelgroepen werden sinds de gezinshereniging steeds belangrijker. De vrouwenwerking focuste specifiek op 

de migrantenvrouwen met als doel hen uit hun sociale isolement te halen. In de Cluys en in de Florastraat 

werden kook- en naailessen gegeven en een beetje Nederlands aangeleerd, maar werd ook hulp geboden aan 

de vrouwen met praktische, administratieve en zelfs emotionele problemen, omdat ze vaak nergens anders 

terecht konden. De bedoeling was om hun sociale positie een beetje te versterken, maar dit bleef moeilijk 

omdat de vrouwen die echt geïsoleerd waren, van hun echtgenoot ook niet naar deze activiteiten mochten 

komen. Voor de kinderen en jongeren van de tweede generatie hadden de verschillende activiteiten tot doel 
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hen verder te helpen met school en studie, maar vooral om hen van de straat af te houden. Het is in deze 

laatste werkingen dat men voor het eerst niet meer voornamelijk focuste op het onthaal of de immigratie 

maar wel op de soms moeilijke integratie van deze groep op de grens tussen twee culturen in de Belgische 

samenleving.
241

 

De hulp aan de gastarbeiders kwam echter niet alleen uit deze nieuw opgerichte instanties. Vreemd genoeg 

heeft de katholieke Kerk, met name de parochie van het Laar, in Borgerhout ook een grote rol gespeeld in de 

beginnende werking met de Marokkanen en bij de opening van de eerste moskee in Borgerhout.  Het lijkt 

momenteel misschien gek dat de Kerk een andere godsdienst zou steunen, maar volgens Piet Janssen was dat 

toen vrij normaal. De katholieke parochie was altijd al een grote initiatiefnemer geweest in allerlei sociaal en 

buurtgericht ‘opbouwwerk’ avant-la-lettre. Bovendien vertrouwden de Marokkanen hen ook. “En toen 

zeiden die Marokkanen: ja maar, we waren gewoon van in Marokko dat de paters, de missionarissen die 

daar woonden, dat dat goede mensen waren. Dat die iedereen hielpen en dat die te betrouwen waren, en de 

mensen hadden daar vertrouwen in. Dus als er hier dingen gebeurden en dat was vanuit de Kerk, dan 

hadden de mensen daar direct vertrouwen in.
 242

” In 1972 stelde de parochie haar lokalen in de Reuzenpoort 

ter beschikking van de gastarbeiders om er een moskee in te richten, aangezien de vraag langzaamaan heel 

groot werd. Het was de eerste moskee van Borgerhout. (Interview met Piet Janssen) Ook de Cluys had 

banden met de katholieke Kerk en enkele nevenorganisaties van de parochie, zoals de Katholieke 

Arbeidersvrouwen (KAV), organiseerden lezingen over de gastarbeiders of namen deel aan activiteiten met 

de Marokkaanse vrouwen, zoals moskee-uitstappen of ‘verzusteringen’ in de Cluys.
 243

 

 

Racisme en vervreemding 

Niet iedereen was zo enthousiast over de nieuwe gastarbeiders en lang niet alle Borgerhoutenaren waren 

bereid hen te helpen. Naast het positieve plaatje waarin autochtonen en allochtonen samenwerkten aan  de 

leefbaarheid van hun buurt, zit er ook een negatieve zijde aan het verhaal van Borgerhout, waarin onvrede, 

onverdraagzaamheid en angst de overhand begonnen te halen. In het begin, bij de komst van de allereerste 

gastarbeiders, werden de Marokkanen of Turken door de meeste mensen (nog) niet als een probleem gezien.
 

244
 Het was toen nog een relatief kleine groep van bescheiden jongemannen die zich wilden en moesten 

aanpassen aan hun situatie hier en zich verder niet bemoeiden met het normale Borgerhoutse leven. Langs de 

andere kant bestond er in de jaren '60 ook nog niet zo veel leegstand als daarna, woonden er nog vrij veel 

jonge Belgische gezinnen in Oud-Borgerhout en zat de economische conjunctuur goed. Er was dus over het 

algemeen minder reden tot onrust en onvrede, eerder terughoudendheid in combinatie met nieuwsgierigheid. 

Verschillende verenigingen, van het CBW tot de KAV en de kerk, organiseerden informatieavonden over de 

leefwijze van de gastarbeiders voor nieuwsgierige Belgen. Piet Janssen vertelt:  “In het begin was er wel een 

beetje reactie vanuit het jeugdhuis en vanuit een aantal jongeren van dat jeugdhuis, zo van: wat moeten die 

hier in ons jeugdhuis komen doen?(...) Maar feitelijk was daar niet direct veel tegenkanting tegen. Ook 

                                                 
241

 Veerle Van Putte, Bijzondere noden, 52-58. 
242

 Interview met Piet Janssen, Antwerpen (België), 05.03.2012. 
243

 Interview met Carla Boeykens en José Hoedemakers, Borgerhout (België), 03.04.2012. 
244

 Interview met Luk Vanmaele, Antwerpen (België), 07.03.2012. 



 

115 

 

daarbuiten, buiten dat er aan veel cafés bordjes hingen, of aan huizen (niet te huur voor Marokkanen), was 

de sfeer zo wat van nieuwsgierigheid naar het vreemde, naar het exotische, dat merkten we ook op 

informatie-avonden. Maar er was geen uitgesproken vijandig klimaat.
 245

” Hoewel er dus wel al bordjes aan 

cafés gehangen werden met ‘Défendu aux Nord-Africains’ en Marokkanen of Turken vaak geweigerd werden 

door bijvoorbeeld verhuurders, was er van racisme als samenlevingsproblematiek  nog geen sprake. 

Discriminatie was voor sommigen de gewone gang van zaken, voor anderen bestond het niet. Het ontbrak 

ook aan een streng beleid om deze racistische toestanden in te perken. Pas vanaf de late jaren '70 en de jaren 

'80, toen de gastarbeiders en hun families steeds talrijker werden, toen de opbouwwerkers enkele specifieke 

problemen van de tweede generatie begonnen vast te stellen en toen het Vlaams Blok in Borgerhout en 

daarbuiten aan een steile opmars begon, opende de lokale en nationale politiek zijn ogen en zette de strijd 

tegen het racisme in.
 246

 

Ook bij de gewone bevolking kwam er langzamerhand een omslag van nieuwsgierigheid voor het onbekende 

naar een grotere afkeer voor de ‘andere’ gastarbeiders. Een eerste aanzet was de oliecrisis van 1973-74, die 

een economische depressie en verhoogde werkloosheid met zich meebracht. Het economische nut van de 

gastarbeiders viel in de ogen van vele mensen weg, zeker voor wie zelf getroffen werd door werkloosheid. 

Bovendien vestigden zich steeds meer families in Borgerhout, vooral Marokkanen. Waar ze vroeger een vrij 

onzichtbare groep in de marge waren, werd hun aanwezigheid plots steeds prominenter. Kinderen speelden 

of hingen rond op straat en op de pleintjes, sommige vrouwen begonnen ook buitenshuis te komen met hun 

traditionele gewaden en hoofddoeken, de mannen verzamelden zich aan de moskee of op straat. Het 

merendeel van deze groep in Borgerhout bestond uit Berbers, afkomstig van het platteland en het gebergte, 

die zich zelf ook moeilijk aanpasten aan niet enkel de westerse cultuur maar ook aan het leven in een stad. 

Vera vertelt over de reactie van de mensen wanneer zij haar Marokkaanse vrienden groette op de 

Turnhoutsebaan. “En als wij over de baan gingen, de meeste Marokkanen wandelden daar ook,(...) en dan 

zagen die ons en riepen die van den andere kant: Melouda! Maria! Tegen mijn mama, en dan zeiden wij: 

daag! En dan hoorden wij mensen die achter ons liepen zeggen: zie nu aan, nu wijzen ze al naar de 

vreemdelingen. Zo ging dat dan indertijd. De mensen waren... bang.
 247

”  

Tegelijkertijd trok de lokale jonge bevolking steeds meer weg en begon de kleine middenstand te volgen. In 

de zijstraten van de Turnhoutsebaan ontstonden de eerste Marokkaanse winkeltjes en cafés. De baan zelf 

bleef nog een tijdje een populaire en goede winkelstraat voor de autochtone middenklasse, waar de sporen 

van de immigratie zich pas later manifesteerden. Maar het straatbeeld en het sociale leven in de rest van 

Borgerhout waren aan het veranderen. Er trad een gevoel van vervreemding op bij vele bewoners, die hun 

eigen vertrouwde wijk niet meer herkenden. Deze vervreemding bracht op de duur verbittering met zich mee. 

“Een typisch fenomeen dat het racisme verklaart is dat die mensen – de Belgen dan – vroeger wel een zekere 

leefgemeenschap hadden met hun eigen bakker, beenhouwer, enzovoort. Maar door de suburbanisatie, met 

de opkomst van de auto, heeft iedereen die een beetje mobiel was en die de middelen had de stad verlaten. 
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En vermits er dan ook minder koopkracht was omdat de betere mensen verdwenen, wilde dat ook zeggen dat 

de beenhouwer, de bakker, de kruidenier het ook moeilijk kregen en mee de verhuis maakten naar de rand. 

Dat is later gebeurd, die zijn gevolgd omdat de koopkracht afnam. En degenen die overbleven bij de Belgen 

waren ook alle mensen die minder mobiel waren, die ook de middelen niet hadden, en die een beetje 

verweesd achterbleven want hun leefgemeenschap viel uit elkaar, hun vertrouwd sociaal weefsel viel weg. En 

dan is het niet moeilijk om verbitterd te raken en te gaan zagen over alles.
 248

” De komst van de Marokkanen 

naar Oud-Borgerhout was veeleer het gevolg dan de oorzaak van veranderende sociale patronen en de 

achteruitgang van de buurt, maar zij werden steeds meer met de vinger gewezen voor alle mogelijke 

problemen. 

 

Het is niet zo moeilijk de ‘verzuring’ en het daarbij behorende racisme in Borgerhout te verklaren vanuit  de 

steeds verdere vervreemding van de eigen wijk. Niet alleen bestaande sociale netwerken vielen weg, ook het 

vertrouwde uitzicht en het gevoel bij de buurt veranderden. We zouden kunnen stellen dat Oud-Borgerhout 

vanaf de jaren '70 met een enorm identiteitsprobleem te kampen kreeg. De wijk verloor haar bestaande 

identiteit als Vlaamse, katholieke en volkse voorstedelijke buurt. Ze verloor ook een stuk van haar geheugen 

wanneer reeds lang bestaande buurtwinkeltjes hun deuren sloten, wanneer de parochie en het buurtleven op 

straat steeds minder belangrijk werden en wanneer de cinema's en cafés verdwenen. In plaats daarvan begon 

een nieuwe cultuur steeds meer de buurt in te palmen. Sommigen zagen en zien deze nieuwe cultuur als een 

verrijking voor de buurt. Maar voor sommige mensen die al jaar en dag anders gewoon waren, was het 

moeilijk om die nieuwe groep mensen te aanvaarden in hun toch al veranderende buurt. Omwille van de 

vervreemding die zij voelden tegenover de nieuwe onbekende taferelen werd het ook voor de vooral oudere 

autochtone bevolking van Borgerhout moeilijk om hun eigen plaats te vinden in de nieuwe multiculturele 

maatschappij. Hierdoor raakten velen geïsoleerd en verbitterd, wat het racisme en de aanhang van partijen als 

het VB deed toenemen. “Er zijn hier veel Vlaams-Blokkers, die eigenlijk in hun hart helemaal zo niet zijn. 

Maar da's de realiteit hoor, die ergernissen. He, je moet je maar voorstellen: je woont hier ergens in de 

buurt, je hebt een huis gekocht. De meeste mensen kunnen maar één huis kopen in hun leven, een huizeke 

waar ze heel hun leven voor gewerkt hebben. En ze zitten daar goed. Dan komt er ineens zo'n horde in uw 

buurt wonen, en de rust is verpest. Ja, dan zou je zeggen: kom, 't is erg, we verkopen ons huis en we gaan 

ergens in een ander buurt wonen. Maar die waarde van dat huis is dan zo naar beneden gegaan da's ze daar 

dat niet kunnen invullen voor een nieuw te kopen. En dat zijn grote frustraties, ergernissen en woede 

soms.
249

”  

De reactie van de Marokkanen, en dan vooral de jongeren die hier opgegroeid waren, bleef natuurlijk niet 

uit. De kloof tussen twee groepen werd groter in plaats van te verkleinen. Volgens mijn stelling heeft dit veel 

te maken met het geheugen en de identiteit van plaatsen en hun inwoners. In volgende delen zal dit 

identiteitsconflict verder uitgewerkt worden: het conflict tussen verleden en heden, tussen verschillende 

generaties en herinneringen die perceptie bepalen, tussen verschillende culturen en gewoonten. Kenmerkend 
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is dat vooral de Marokkaanse jongeren van de tweede en derde generatie, die letterlijk opgegroeid zijn op de 

grens tussen twee culturen en bijbehorende herinneringen. Zij werden door de autochtonen al vroeg als een 

groter probleem ervaren dan hun ouders. “Door de Belgische bevolking zijn vooral de 14-15 jarigen niet 

goed gezien: ze roken en drinken om op te vallen, om interessant te lijken, zoals onze 14-15 jarigen dat 

deden in de 19
de

 eeuw! Er is ook veel jeugdcriminaliteit onder de vreemdelingen. Daarin is een evolutie te 

merken: vroeger uitte die criminaliteit zich in het wegnemen van materiële zaken, tegenwoordig gaat het 

vooral om zedenfeiten.
 250

” Hier speelt niet enkel een generatieconflict mee, maar ook het feit dat deze 

jongeren niet meer als de totaal ‘andere’ beschouwd konden worden en méér dan hun ouders hun eigen plaats 

in Borgerhout zouden gaan opeisen, waarbij ze mee het sociale geheugen van de buurt zouden gaan bepalen. 

 

De opkomst van het Vlaams Blok: migratie op de politieke agenda gezet 

Bij de parlementsverkiezingen van 1978 vormden twee Vlaams-nationalistische partijen, de Vlaams-

Nationale Partij en de Vlaamse Volkspartij, een kartel dat het Vlaams Blok gedoopt werd. Een jaar later werd 

het Vlaams Blok opgericht als politieke partij. Aan de doopvont stond onder andere Wim Verreycken, een 

Borgerhoutenaar met een Vlaams-nationalistische achtergrond die opgegroeid was in de sfeer van repressie 

en rancune in de naoorlogse jaren. Als verdediger van de ‘Vlaamse nationaliteit’ was hij één van de eersten 

om dit idee niet enkel toe te spitsen op de afscheiding van België, maar dit ook te combineren met het 

verdrijven van vreemdelingen uit ons land.
 251

 In het verkiezingsprogramma van het VNP-VVP kartel in 1978 

werd de vreemdelingproblematiek reeds naar voren geschoven met principes als een verstrenging van het 

immigratie- en naturalisatiebeleid, het terugsturen van werkloze gastarbeiders en het onthouden van eigen 

culturele en politieke rechten en plaatsen voor de veelal islamitische gastarbeiders.
252

 Het Vlaams Blok als 

kartel haalde bij de parlementsverkiezingen reeds een aanzienlijk aantal stemmen. Drie jaar later, bij de 

eerste gemeenteraadsverkiezingen in het gefusioneerde Antwerpen, haalde het VB als onafhankelijke partij 

5,2 procent of 2 zetels. Ondanks het feit dat de partij toen al de vreemdelingen viseerde, stond het 

communautaire aspect nog vooraan op de agenda. Pas twee jaar later, in 1984, organiseerde het Vlaams Blok 

haar eerste congres over de vreemdelingenproblematiek. Vanaf dan zou dit thema steeds provocerender op 

haar politieke agenda staan. Borgerhout, tegen die periode al een vrij grote concentratiebuurt, werd 

gebombardeerd tot ‘frontlinie’ in de strijd tegen de immigranten. Hier woonden niet alleen veel 

vreemdelingen, maar in deze buurt vond de partij ook een grote achterban van oudere en vervreemde of 

‘verzuurde’ bewoners die nergens anders terecht konden met hun frustraties. Vanaf de late jaren '80 en '90 

zou het Vlaams Blok er fel aan aanhang winnen en zouden de spanningen tussen autochtonen en allochtonen 

er ten gevolge van het toenemende racisme dan ook sterk stijgen.
 253

 

Men hoort wel eens dat de grootste verdienste van het Vlaams Blok is dat ze de migratie en integratie op de 

politieke agenda heeft gezet. Deze nieuwe partij heeft inderdaad een grote rol gespeeld in het openen van de 

ogen van de politici op lokaal en nationaal niveau. Uit angst voor de opkomst van deze extreemrechtse partij 
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is men op het beleidsniveau eindelijk sneller in gang geschoten. Maar niet enkel het VB, ook de 

opbouwwerkers en sociale onderzoekers hebben de politici de ogen geopend. Het inzicht dat er iets moest 

gebeuren drong zich op. Begin jaren '80 kreeg de overheid aandacht voor het vreemdelingenprobleem. Rika 

Steyaert gaf de aanzet tot de uitbouw van een beleid rond de gastarbeiders met de oprichting van twee 

commissies of raden en contacten met het lokale opbouwwerk.
254

 Piet Janssen vertelt dat hij en andere 

vrijwilligers of werknemers van het CBW in die tijd veel naar Brussel werden geroepen om daar hun 

ervaring te delen.
 255

 Op het lokale niveau zou het echter nog langer duren voor de politieke aandacht voor 

immigratie en integratie op gang kwam. De gemeentepolitiek van Borgerhout heeft zich nooit echt met de 

gastarbeiders bezig gehouden, achteraf gezien een grote fout, aldus Fons Geeraerts. “Daar was veel te 

weinig aandacht. (...) Volksunie was een nationalistische democratische partij, daar niet van, en vooral de 

liberalen, dat waren uiterst rechtse liberalen, iedere frank die wij aan allochtonen besteedden dat was er een 

teveel. (...) Dus er is niet te veel voorzien, er waren wel contacten. Maar geen bewuste politiek om dat in 

banen te leiden, en de meeste van die contacten, spijtig genoeg, waren op het repressieve gericht, 

bijvoorbeeld nachtlawaai, overlast aan moskeeën en zo verder.
256

” Dit politieke vacuüm omtrent de 

erkenning van de vreemdelingenproblematiek, die door vele Borgerhoutenaren toch steeds meer als 

problematisch ervaren werd, verklaart mede de snelle opmars van het Vlaams Blok in de gemeente.
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HOOFDSTUK III:  

DE WEG NAAR DE MULTICULTURELE SAMENLEVING: BORGERHOUT ONDER ANTWERPEN 

 

“Het is niet alleen de skyline die Antwerpen tot een metropool maakte, maar ook de herinneringen van 

haar inwoners, die vaak ambigue gevoelens koesteren over 'hier' en 'daar'.
 257

” 

3.1. Inleiding: beeldvorming en geschiedenis van Oud-Borgerhout 

 
Wanneer ik, geboren in Borgerhout – zij het extra muros –, tot enkele jaren geleden aan mensen van 

buiten Antwerpen vertelde waar ik vandaan kwam, was de eerste reactie van velen: “Ah, jij bent van 

Borgerokko!”. Al was deze uitspraak waarschijnlijk meer als grap bedoeld, is ze tekenend voor het 

beeld dat vele buitenstaanders van Borgerhout hebben. En ik maar uitleggen dat ik niet in het getto 

leefde dat de meeste mensen voor ogen hadden, dat je in mijn wijk buiten de Ring zelden een 

Marokkaan tegenkwam, dat ik geen Arabisch kon spreken of verstaan en nog nooit overvallen was. 

Zelfs nu ik naar intra muros ben verhuisd, moet ik de mensen die nog steeds een soort waanzinnig 

getto-beeld van Borgerhout voor ogen hebben teleurstellen. Het is er goed wonen tussen de 

Marokkanen en de gentrifiers, de ouderen en de grappige kinderen, de verschillende culturen die elk 

hun eigen voordelige winkels met een divers aanbod en lange openingsuren hebben. Het slechte beeld 

van Borgerhout ebt ook buiten de gemeente heel geleidelijk aan weg. De laatste jaren gaat het 

blijkbaar beter met de buurt, die net zoals eerder het Zuid en Zurenborg een proces van gentrification 

lijkt door te maken – een verbetering van de buurt door de intrek van jonge, kapitaalkrachtige 

gezinnen voor wie het multiculturele karakter geen obstakel vormt. Buurtinitiatieven steken de kop op, 

bewoners verenigen zich straat per straat of wijk per wijk, de middenstand leeft weer zachtjes op en 

sommigen suggereren zelfs dat Oud-Borgerhout van een scheef bekeken district stilletjes aan het 

‘nieuwe Zurenborg’ wordt, of de place to be voor alle hippe stedelingen. 

Als ik de verhalen mag geloven, is dat echter niet altijd zo geweest. Het is moeilijk om de 

geschiedenis te schrijven van Borgerhout, omdat er over het recente verleden van de gemeente geen 

consensus bestaat – zoals die evenmin aanwezig is over haar heden of toekomst. De negatieve 

beeldvorming in de media van de jaren '80, '90 en 2000 heeft ongetwijfeld de geschiedenis van het 

district beïnvloed. Het is moeilijk na te gaan of het er echt zo slecht wonen was in vroegere tijden als 

het Vlaams Blok of de populaire media wilden doen geloven. De opinies over de huidige situatie lopen 

al even ver uiteen als de meningen over het verleden. Toch zijn er aanzienlijk wat redenen om aan te 

nemen dat de situatie in Oud-Borgerhout - althans sinds enkele jaren - aan de beterhand is ten opzicht 
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van de jaren 1980, 1990 en de vroege jaren 2000. Waar het district op het einde van de 20ste eeuw nog 

verder ten prooi viel aan leegstand, verkrotting, kleine criminaliteit, een hoge graad van racisme, 

spanningen tussen bevolkingsgroepen, rellen en een heel erg slecht imago, is er sinds enkele decennia 

een geleidelijke omslag aan de gang in Oud-Borgerhout. Die uit zich in de profilering van 

bewonersgroepen, wijkoverleg, meer renovatie in het straatbeeld, de opkomst van hippere cafés en 

mooiere winkels en vooral het stijgende bevolkingscijfer dat sinds 2001 eindelijk terug de hoogte in 

gaat en te danken is aan de komst van een nieuwe, zij het nog niet zo zichtbare , groep naar Oud-

Borgerhout: de gentrifiers.
 258

 

In het eerstvolgende hoofdstuk komen echter vooral de minder rooskleurige ontwikkelingen aan bod 

die de recente geschiedenis van Borgerhout bepaalden: de spanningen tussen twee bevolkingsgroepen 

en de negatieve beeldvorming overheersen. Wat er rond de eeuwwisseling in Oud-Borgerhout 

gebeurde, werd door de populaire pers en het Vlaams Blok vaak uitvergroot in de media. Zo kregen 

veel mensen een beeld over het district kregen als ware het een oorlogsgebied, een getto vol 

criminaliteit ofwel, misschien iets optimistischer, een exotisch stukje Noord-Afrika in Antwerpen. Het 

Vlaams Blok verspreidde maar al te graag propaganda met doembeelden over de verloedering en 

invasie van het district door toedoen van ‘de vreemdelingen’. Humo kopte in 1994 “Als het er zo goed 

is, ga er dan wonen!” in een wel heel pessimistisch artikel over “de Antwerpse Bronx”, Oud-

Borgerhout. In 2001 verscheen bovendien het boek van de Morgen-journalist Rudi Rotthier die enkele 

maanden in Hotel Fabiola in Oud-Borgerhout had doorgebracht en er met de mensen had gesproken. 

Het beeld dat  Rotthier ophing van het district en vooral van haar bewoners was allesbehalve positief, 

met een sterke nadruk op het ‘zombie-gehalte’, de passiviteit en de algehele verzuring. “Dat is, denk 

ik, de kern van de verloedering van Borgerhout: niet het vuil, niet de armoede, of de toestand van de 

gebouwen, maar het wantrouwen, de schrik in de harten die van gewone mensen zombies maakt.
259

” 

Al erkende de journalist dat niet iedereen een negatieve houding had zoals de meerderheid van de 

mensen die hij er tegenkwam, hij  deed degenen die wél positief ingesteld waren – de positivo's – af 

als naïevelingen die zich beter voelden dan de rest. Zulke publicaties  met de nadruk op de negatieve 

aspecten zoals verloedering en verzuring – om van de resem artikels over criminaliteit en 

werkloosheid in Oud-Borgerhout nog maar te zwijgen –  zetten de gemeente natuurlijk niet bepaald in 

een positief daglicht. Binnen en buiten haar grenzen begon ze haar vroegere identiteit en connotatie te 

verliezen en kreeg een nieuwe bijklank aangemeten, in zoverre zelfs dat haar populaire bijnaam 

‘Borgerokko’ in heel Vlaanderen bekend raakte. Deze scheldnaam – door sommigen, zoals Fatima 

Bali, later gebruikt als geuzennaam – wijst op een symbolische verandering in de perceptie van de 

identiteit van de buurt. Het vroegere Borgerhout, met de connotatie van de oude, volkse gemeente 
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bestaat (of bestond) blijkbaar niet meer. Het was nu ‘Borgerokko’, een nieuwe naam die de nieuwe 

Noord-Afrikaanse identiteit moest uitdrukken maar de autochtone en andere nieuwkomers negeerde. 

 

De verdere wording van Borgerhout tot een concentratiebuurt met een grote allochtone gemeenschap 

en een zwak sociaaleconomisch profiel, de opeenvolgende verkiezingsoverwinningen van het Vlaams 

Blok en de reactie van de Arabisch-Europese Liga op dit racisme komen eerst aan bod. In het volgende 

hoofdstuk behandel ik een ander perspectief op het Borgerhoutse verhaal. Die visie houdt de 

veranderende stedelijke mentaliteit, de herwaardering van de stad en wijk en de inzet van 

buurtbewoners en beleid voor de creatie van een betere lokale samenleving in. Dit perspectief bouwt 

voort op het verhaal van het beginnende buurtopbouwwerk en de heropleving van de stedelijke 

mentaliteit. Welk perspectief men kiest om de geschiedenis van Borgerhout vorm te geven, vertelt 

meer over de schrijver of verteller van deze geschiedenis dan over het diverse district zelf. Net als haar 

geheugen is de geschiedenis van Borgerhout niet statisch. De visie op het verleden zegt veel over de 

visie op het heden, en vice versa. In het volgende luik worden deze herinneringen onderzocht in de 

nog kleinere micro-context van de Turnhoutsebaan. In dit deel gaat het mij erom de recentste 

geschiedenis van Oud-Borgerhout vanuit verschillende standpunten te vertellen, zonder daarbij 

uitspraken te doen welke visie dichter bij de waarheid ligt dan de andere. Beide invalshoeken schetsen 

een beeld van het verleden, en door ze eerst tegen elkaar uit te spelen kan ik die beide beelden daarna 

weer samenbrengen in de vraag naar hoe de weg naar de multiculturele samenleving op de hoofdstraat 

van Oud-Borgerhout, de Turnhoutsebaan tot op de dag van vandaag verlopen is. 
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3.2. Van Borgerhout naar Borgerokko 

 

“Een eerste breuk is die van de stad die er geen werd.” 

“De tweede breuk is cultureel. Waar de traditionele bewoners wegtrekken, trekken inwijkelingen 

binnen. (…) De mensen zijn hun houvast kwijt, hun referentiekader werkt niet voor deze verschillen.” 

“De derde breuk heet sinds de verkiezingen van 1990: de kloof tussen burger en politiek.
260

” 

 

De recente evolutie van het district Oud-Borgerhout loopt langsheen drie belangrijke breuklijnen.  

Deze worden aangehaald in het Wijkontwikkelingsplan Oud-Borgerhout van 1997 en in rekening 

genomen bij  de visie ontwikkeling van de wijk. “De stad die er geen werd” is de eerste breuklijn die 

al sinds haar vroegste geschiedenis als een rode draad doorheen de evolutie van het district liep. Ook 

nu komt de breuklijn tussen stad en district telkens opnieuw naar voren. Soms verloopt de 

samenwerking vlot en vertroetelt de stad haar districten, op andere momenten gaat de aandacht van 

Antwerpen weer naar haarzelf uit en worden stad en district geconfronteerd met tegengestelde 

belangen – zoals op de Turnhoutsebaan. Een tweede breuklijn die hieronder veel meer aan bod komt, 

is de culturele breuklijn tussen traditionele bewoners en inwijkelingen. “Hun referentiekader werkt 

niet voor deze verschillen” is de echte oorzaak van deze breuk tussen autochtonen en allochtonen. 

Veel autochtone bewoners zouden moeite hebben met een vreemde cultuur die achter hun hoek komt 

wonen, maar ze hebben waarschijnlijk nog veel meer moeite met hun eigen bekende leefwereld die er 

verdwijnt. Zonder referentiekader in de buurt verliezen ze ook een deel van de referentie naar hun 

eigen identiteit en zekerheid, wat reacties van racisme of verzuring op gang brengt. Voor de ingeweken 

allochtonen geldt hetzelfde, omdat ook zij geen duidelijk herkenbaar referentiekader meer voor 

handen hebben. De derde breuk is sinds 1990 – Zwarte Zondag of de verkiezingsoverwinning van het 

Vlaams Blok – “de kloof tussen burger en politiek”. Deze breuk heeft haar wortels in de fusie met 

Antwerpen en de schaalvergroting van de lokale politiek, maar ook in de (schijnbare) onwil van lokale 

politici om zich over de echte noden van de gewone bewoner van een probleembuurt te buigen – 

zowel aan allochtone als aan autochtone zijde. Het Vlaams Blok stelde zich voor deze laatste groep op 

als de overbrugger van deze kloof. Aan die ‘populistische’ houding heeft de partij waarschijnlijk veel 

meer stemmen te danken dan aan het racisme waar ze voor stond.
261

 Van Borgerhout naar Borgerokko 

is een hoofdstuk dat opgebouwd is rond deze breuklijnen, en daarom niet altijd even positief zal 

klinken, hoewel deze breuken slechts één zijde zijn van het verhaal van Borgerhout. 
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Naar een concentratiebuurt: de tweede en derde generatie van Borgerhout 

Ook na de politieke fusie met Antwerpen bleef Oud-Borgerhout de plaats bij uitstek waar vele 

Marokkanen woonden en kwamen wonen. De (meer beperkte) gezinshereniging was nog steeds 

oorzaak van de komst van veel nieuwe Marokkanen naar het district, maar ook de huwelijksmigratie 

nam steeds een prominentere rol in bij de migratie. Sinds de jaren '80 is dit voor niet-directe 

familieleden van Marokkaanse inwoners van België zowat de enige manier om naar België te 

komen.
262

 Veel jongeren van de zogenaamde tweede en derde generatie, hier geboren maar van 

Marokkaanse afkomst, zochten en zoeken nog steeds hun partner in het land van herkomst. Diverse 

oorzaken zoals de sociaaleconomische situatie daar, die maakt dat Marokkaanse jongeren op zoek 

gaan naar een partner die in Europa woont om deze te vervoegen, en het belang van familiebanden 

liggen aan de basis van deze vaak op afstand gearrangeerde huwelijken. Het blijkt echter vooral de 

negatieve visie van jongeren van Marokkaanse afkomst op het andere geslacht hier te zijn die maakt 

dat velen nog steeds verkiezen te trouwen met iemand uit Marokko. Jonge Belgische meisjes van 

Marokkaanse afkomst vinden de jongens uit hun eigen gemeenschap hier te conservatief, lui, dom en 

autoritair. Deze jongens vinden die meisjes dan weer te geëmancipeerd, mondig en niet onderdanig 

genoeg. Huwelijken tussen autochtone en allochtone (allochtoon: een persoon, Belg of buitenlander, 

met buitenlandse roots) jongeren komen binnen de Marokkaanse gemeenschap sowieso niet veel voor, 

omdat het religieuze en culturele verschil vaak groot is en omdat de druk van de familie om te trouwen 

met iemand van dezelfde herkomst hoog is. Deze nieuwe of oude Marokkaanse families kregen (en 

krijgen) gemiddeld meer kinderen dan Belgische gezinnen, wat hun aandeel in het tegengaan van de 

vergrijzing in België onontbeerlijk maakt, maar ook de verhouding tussen allochtonen en autochtonen 

steeds meer wijzigde in het voordeel van de eerste in concentratiebuurten als Oud-Borgerhout. 
263

Met 

het opgroeien van de tweede en derde generatie namen Marokkaanse kinderen, jongeren en volwassen 

een steeds prominentere plaats in, in de scholen, winkels, arbeidsmarkt, politiek en het algemene 

straatbeeld van Oud-Borgerhout. 

Omdat de Belgische bevolkingsregisters gebaseerd zijn op de nationaliteit van haar inwoners, en niet 

op etnische afkomst, is het moeilijk om de mensen van Marokkaanse afkomst op te sporen in de 

statistieken. Velen zijn immers genaturaliseerd en kinderen die hier geboren zijn krijgen automatisch 

de Belgische nationaliteit. Een recente studie uit 2011, Muslims in Antwerp, die focust op Oud-

Borgerhout, geeft wel enkele gegevens weer. Hieruit blijkt dat van de 42.597 inwoners van Oud-

Borgerhout slechts 47,5 procent, iets minder dan de helft, van Belgische origine is. 44 procent van de 

inwoners heeft een afkomst van buiten de Europese Unie. Van deze groep is 75 procent van 
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Marokkaanse origine.
264

 Dit maakt van Oud-Borgerhout een concentratiebuurt waar vele allochtonen 

samenwonen. Bovendien is het een kansarme buurt, waar de socio-economische achterstelling 

duidelijk tot uiting komt in een hoge werkloosheidgraad, laag jaarlijks inkomen en lage 

scholingsgraad.
265

 Marokkaanse en Turkse gezinnen leven aanzienlijk vaker onder de armoedegrens 

dan Belgische gezinnen. Vele jongeren van Marokkaanse afkomst geven aan problemen te 

ondervinden op de arbeidsmarkt bij het vinden van een job. Wie werkt, doet dat vaak in de 'lagere' 

beroepen, als arbeider in de zware industrie. Ook de meeste scholen in Oud-Borgerhout zijn 'zwarte 

scholen' of concentratiescholen, waar bijna uitsluitend allochtone kinderen en jongeren zitten (zo'n 80 

procent van de leerlingen in Borgerhoutse scholen is niet van Belgische afkomst). Heel wat kinderen 

hebben problemen met het Nederlands of met huiswerk en verlaten de schoolbanken sneller dan 

normaal, of volgen een beroepsopleiding. Tegenwoordig doen de Marokkaanse meisjes het echter 

aanzienlijk beter dan de jongens. Waar ze vroeger nog vaak thuisgehouden werden door hun ouders, 

blijken ze vandaag de dag meer aangemoedigd te worden om het wél goed te doen op school. “Omdat 

meisjes binnen heel enge grenzen worden opgevoed, kunnen ze blijkbaar ook de tegenslagen in hun 

schoolcarrière beter incasseren, hebben meer wilskracht. Jongens worden vaak verwend.
 266

” Houda, 

een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst die momenteel met haar zus haar eigen kledingwinkel 

heeft op de Turnhoutsebaan, vertelt dat ook haar moeder haar altijd streng aanmoedigde om te 

studeren, hoewel zij zelf in Marokko was opgegroeid en nooit naar school geweest is. “Mijn moeder 

was daar heel streng in. Die heeft ons altijd aangemoedigd het goed te doen op school. Ons mama was 

daar heel… ook met mijn zussen, dat was echt niet normaal. Die hing echt aan onze kop met de 

examens, van sta op, jullie moeten studeren, en koffie brengen en red-bulls gaan halen zodat we 

wakker bleven.
267

”   

 

Naast haar inwoners van Marokkaanse afkomst, die nog steeds de belangrijkste groep migranten 

vormen in de buurt, kreeg Oud-Borgerhout er sinds de jaren ’90 nog heel wat andere ‘vreemdelingen’ 

bij. Er woonden al langer Turken en een kleine groep Zwart-Afrikanen, maar nu kwamen ook nieuwe 

asielzoekers, Roma-zigeuners en recent heel veel mensen uit Oost-Europa, zoals Polen, zich vestigen 

in de buurt. Dit zijn de zogenaamde ‘nieuwe’ of ‘postindustriële’ migranten: asielzoekers, illegalen en 

economische vluchtelingen.
268

 Omdat Oud-Borgerhout lange tijd zo goedkoop was om te wonen trok 

de wijk vanzelf allerlei inwijkelingen aan die onder aan de sociale ladder stonden. Randgemeenten 

zoals Brasschaat dumpten jarenlang hun asielzoekers in goedkope maar schandalige huurwoningen in 

Oud-Borgerhout. Huisjesmelkers deden er gouden zaken, de controle was gering en de buurt stond 
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bekend om haar mensonwaardige krotten die verhuurd werden aan illegalen of mensen zonder veel 

toekomstperspectieven.
269

 In de jaren ’90 kwamen er veel vluchtelingen uit ex-Joegoslavië terecht, 

maar ook Roma-zigeuners. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 wonen er steeds meer 

Polen in het district. De diversiteit neemt toe en Borgerhout is al lang geen Borgerokko meer. Toch 

hebben het racisme van het Vlaams Blok en de populaire beeldvorming lange tijd gefocust op de groep 

Marokkanen in Borgerhout, omdat dat de grootste en meest opvallende groep is, en ook de 

gemeenschap die het sterkst geïnstitutionaliseerd is in onze samenleving met talrijke eigen winkeltjes, 

moskeeën, feesten enzovoort, maar daarom nog niet culturele normen en waarden hebben 

overgenomen. De asielzoekers, Roma’s, Polen en Zwart-Afrikanen bleven lange tijd zeldzamer en 

anoniemer in Oud-Borgerhout, al wil dat niet zeggen dat er ook tegenover deze mensen vele 

vooroordelen heersten in het district, zowel vanwege autochtone als andere allochtone bewoners.
 270

  

 

Het politieke niveau: van immigratie naar integratie en inburgering 

De kansarmoede bij allochtonen in Oud-Borgerhout (en daarbuiten) heeft een lange geschiedenis 

waarin vooral een gebrek aan politieke visie en beleid opvalt. Het heeft uitermate lang geduurd eer de 

politiek inzag dat specifieke problemen, die duidelijk verbonden waren met de tweede en derde 

generatie, aangepakt moesten worden. Pas in de jaren '80 kwam het onderzoek naar deze nieuwe 

generatie allochtonen op gang, kregen begrippen als integratie, gelijke kansen en racismebestrijding 

hun betekenis en begon het beleid in te grijpen in situaties van kansarmoede. “Men ging er van uit dat 

dat zichzelf wel zou oplossen. Er waren geen onthaalstructuren, geen taallessen. Wij organiseerden 

Nederlandse taallessen met vrijwilligers,” vertelt Piet Janssen van het CBW. Er was geen beleid rond 

de integratie van nieuwkomers, noch rond de zorgen voor migrantenkinderen. “In de jaren '80 is dan 

Rika Steyaert gekomen die daar een beleid rond heeft uitgewerkt, en in de jaren '90 was er een 

structuur van integratiecentra die erkend werd.
 271

” In 1989 werd Paula D'hondt benoemd als 

koninklijk commissaris voor migrantenzaken en werd haar de taak gegeven een duidelijk en coherent 

integratiebeleid met bijbehorende structuren uit te werken. In 1992 kreeg een eerste Vlaams 

regeerakkoord rond integratie vorm waarin het tegengaan van de sociale uitsluiting van deze 

minderheidsgroepen centraal stond.
272

 Zes jaar later ging men nog een stapje verder met het Vlaams 

inburgeringsbeleid, waaruit in 2003 het Inburgeringsdecreet volgde. Nieuwkomers werden verplicht 

om Nederlands te leren en zich onze ‘culturele normen’ eigen te maken.
273

 In feite ging het hier over 

een heel eenzijdige integratie, omdat de nieuwkomers zich zoveel mogelijk moesten aanpassen aan 

onze maatschappij. Men kan dan beter spreken over ‘assimilatie’ dan ‘integratie’, want de eigenlijke 
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doelstelling van het integratiebeleid is het complete gelijk-maken van de 'ander'. “De meerderheid 

verwacht van de minderheid een volledige overname van waarden en levenswijze van de 

meerderheid.
274

” Tegenwoordig verschuift de focus in terminologie wel weer meer en meer naar 

diversiteit in plaats van volledige eenzijdige integratie.
 275

 

 In Oud-Borgerhout liep de implementatie van het integratiebeleid parallel met een hernieuwde 

aandacht voor wijkontwikkeling en de stedelijke samenleving. Er kwamen lokale integratiecentra, 

Nederlandse taallessen, extra ondersteuning voor de concentratiescholen en opvangcentra voor 

delinquente jongeren van allochtone afkomst. Veel van deze initiatieven werden gestuurd en 

onderzocht door het CBW. De vraag is of deze maatregelen niet te laat zijn gekomen. Piet Janssen 

antwoordt alvast instemmend. “Ja, 't is te laat gekomen natuurlijk. Wellicht zouden een aantal 

problemen voorkomen zijn. Nu is men pas op een bepaald moment wakker geschud als er zich al 

problemen voordeden. Wij zijn één van de Europese landen waar de achterstand van allochtone 

leerlingen het grootste is, ondanks het feit dat ons onderwijssysteem één van de beste is slagen we er 

toch niet in om die groep van kinderen voldoende mee te trekken.
 276

” De discriminatie en het gebrek 

aan mogelijkheden en sociale mobiliteit die vele jongeren van de tweede generatie allochtonen 

ervoeren maakte hen tot een 'verloren generatie', een generatie die naast een eigen identiteitsconflict 

ook een conflict doorstond met de Belgische maatschappij waarin zij opgegroeid waren en die hen 

vervolgens afstootte. Dit conflict uitte zich bij sommigen in probleemgedrag, criminaliteit, 

werkloosheid, passiviteit en een dikke fuck you tegen alles en iedereen. Vanzelfsprekend bevorderde 

dit de verhouding tussen allochtonen en autochtonen niet en waren de conflicten koren op de molen 

van de angst en het racisme die het Vlaams Blok promootte. De polarisering in Oud-Borgerhout werd 

vanaf het einde van de jaren '80 tot aan de 21ste eeuw meer dan ooit ingezet. 

 

Borgerhout in de frontlinie: het racisme van het Vlaams Blok 

De stijgende samenlevingsproblematieken in Oud-Borgerhout leidden ertoe dat ook het racisme steeds 

sterker werd, wat uiteraard wind in de zeilen gaf aan een partij als het Vlaams Blok. Het Blok zette 

vanaf de jaren '80 meer en meer in op het thema van de vreemdelingen en focuste daarbij net specifiek 

op de achterstandswijken, waar de angst en onvrede het sterkste waren. Het zwaartepunt van hun 

programma verplaatste zich van het communautaire thema naar het ‘vreemdelingenprobleem’.  In 

1984 wijdde de partij haar eerste congres aan dit thema. Ze pleitte voor een begeleide terugkeer van de 

niet-Europese gastarbeiders naar hun eigen land.  Al hield de partij altijd een sterk racistisch en 

populistisch discours aan, ze onderbouwde deze slogans wel met bepaalde argumenten. Zeker in de 

jaren ’80 heeft de partij daarmee haar verdienste geleverd om de discussie en het denken over 
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integratie en immigratie op gang te brengen. Ze erkende bijvoorbeeld al vroeg het identiteitsprobleem 

bij de tweede generatie Marokkaanse Belgen, en pleitte net zoals de AEL jaren later voor het recht van 

deze groep op hun eigen culturele instanties en scholen – weliswaar met het oog op hun terugkeer. 

“De CVP is blind voor de gevolgen van de culturele ontworteling bij de gastarbeiders, die zich niet 

enkel uit in de schrijnende schoolachterstand van hun kinderen, maar nog veel meer in het loslaten 

van haar eigen volkse waarden op basis van dewelke hun persoonlijkheid gevormd wordt.
277

” 

Sindsdien zou het standpunt over de vreemdelingen het Vlaams Blok steeds meer gaan karakteriseren. 

In 1990 stelde Filip Dewinter zijn boek voor, genoemd naar de bekende slogan  “Eigen volk eerst!” 

waarin hij in tien punten maatregelen beschreef die tegen vreemdelingen genomen moesten worden. 

1992 was het jaar van het beruchte zeventigpuntenplan van de partij, waarin eveneens verregaande 

‘oplossingen’ voor de vreemdelingenproblematiek naar voren werden geschoven zoals het terugsturen 

van voormalige gastarbeiders naar hun eigen land, het strenger straffen of uitwijzen van allochtone 

criminelen, het invoeren van extra belastingen op het tewerkstellen van vreemdelingen of het 

inkrimpen van de sociale zekerheid voor mensen met een buitenlandse afkomst.
278

  

In 1988 behaalde het Vlaams Blok met 17,7 procent een sterke vooruitgang in Antwerpen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. Vooral in de achtergestelde buurten van de 19
de

-eeuwse gordel gooide de 

partij hoge ogen. In Borgerhout kreeg het VB toen 18,7 procent van de stemmen.
279

 Drie jaar later 

deed de partij het ook erg goed bij de federale verkiezingen. 24 november 1991 zou de geschiedenis 

ingaan als Zwarte Zondag. Tegelijkertijd bombardeerde Filip Dewinter Oud-Borgerhout tot de 

frontlinie in zijn strijd tegen de stroom niet-Europese vreemdelingen.
 280

 Het Blok organiseerde 

geregeld manifestaties in de wijk zoals de ‘zwarte mars’ op de moskee in de Kroonstraat of 

‘moskeewandelingen’ waarbij militanten langs verschillende moskeeën gingen om te provoceren. Bij 

één van die wandelingen ontstonden rellen tussen de Vlaams Blokkers en linkse en Marokkaanse 

tegenbetogers. In de nasleep van het oproer werd de 82-jarige Ludo Hannes doodgeschopt door een 

jonge Marokkaan.
281

 Dit was een reden te meer voor het VB om Borgerhout uit te roepen tot haar 

‘oorlogsgebied’. De partij speelde voor een groot deel op angstgevoelens en onzekerheden bij de 

bewoners. De harde aanpak van criminelen staat bijvoorbeeld ook hoog op de agenda. Zulke 

traumatische gebeurtenissen werden breed uitgesmeerd door de partij in haar eigen voordeel. Op haar 

hoogtepunt behaalde het Vlaams Blok bij de eerste districtsraadverkiezingen van 2000 in Borgerhout 

35,3 procent van de stemmen, waarmee ze er prompt de grootste partij werd.
 282

 

Het succes van het Vlaams Blok valt echter niet alleen te verklaren vanuit een racistisch discours. 

Evenveel als op de tweede, multiculturele breuklijn in Borgerhout speelde de partij op de derde breuk: 
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de kloof tussen burger en politiek. Het VB wakkerde met haar propaganda zowel de angstgevoelens 

over de multiculturele maatschappij aan en beloofde tegelijkertijd de redenen tot de angst met harde 

hand weg te werken. Intussen wees ze telkens weer op het in gebreke blijven van het huidige en het 

vorige beleid om deze problemen aan te pakken. Een heel belangrijk element van haar strategie was 

ook dat het VB een luisterend oor verschafte voor alle noden en klachten van de groep autochtone 

bewoners, die zich vaak vergeten voelden tussen het categoriaal en buurtgericht opbouwwerk dat in 

Borgerhout vooral op de migranten focuste. Bij de verkiezingen van 1988 organiseerde het VB 

letterlijk ‘hoorzittingen’ in Antwerpen  waarbij gewone bewoners hun beklag konden doen. De partij 

hield deze klachten van bewoners bij in een ‘zwartboek’. 1/5
de

  daarvan ging over 

samenlevingsproblemen.
283

 Naast een luisterend oor kon het Blok trouwens ook een helpende hand 

zijn. Veel van haar leden op lokaal niveau maakten er prioriteit van de ouderen in hun buurt te helpen 

wanneer zij aangesproken werden met klachten, vooral wanneer het over vreemdelingen of 

vergissingen van het huidige beleid ging.
284

 Daarnaast hield de partij ervan in te spelen op het thema 

van het linkse ‘anti-blank-racisme’, de vermeende discriminatie door de traditionele centrum-linkse 

machthebbers  van de autochtone bevolking ten voordele van de allochtonen. Men kan in deze context 

gemakkelijk spreken van een populistische strategie, wat moeilijk te weerleggen valt, maar het is een 

feit dat het VB haar succes te danken had aan haar vermogen om in te spelen op een bestaand politiek 

vacuüm tussen het beleid en 'de gewone mens'. “Het Vlaams Blok ís geen fascistische partij maar een 

partij die voortdurend, en ze doet dat meesterlijk, de afstand benadrukt tussen 'de politiek' en het 

gewone volk, tussen 'het systeem' en 'de mensen', tussen 'de elite' en lieden 'zoals jij en ik'. Het Blok 

leeft en parasiteert op die kloof, diept ze voortdurend demagogisch mee verder uit, máákt ze.
 285

” Het 

Blok had haar succes dus te danken aan een combinatie van populistische thema's en een meesterlijke 

politieke strategie die inspeelde op de 'kleine man'; “maar uiteindelijk is het Blok een vergaarbak van 

allerlei ongenoegen en protest dat zich door het sterk gebrachte breukdiscours weet aangetrokken.
 286

”  

Naast het succesvolle Vlaams Blok is nog een ander element belangrijk wanneer we vandaag de dag 

spreken over racisme. De visie op de vreemdelingen in Borgerhout was niet alleen afhankelijk van 

lokale problemen en disputen. Ook de internationale ontwikkelingen op zowel politiek als 

mentaliteitsgebonden vlak speelden mee in de houding van Borgerhoutenaren tegen de Marokkanen en 

in de demagogie van het Vlaams Blok. Sinds 11 september 2001 kwam er wereldwijd een nieuwe 

dimensie in de angst voor de Islam, aangewakkerd door de populaire media en de woorden van zowel 

president Bush als de extreemrechtse politici in Europa. De islam is wereldwijd in opmars als 

populaire godsdienst en het extremisme en fundamentalisme manifesteert zich nu ook af en toe in onze 

westerse wereld. Hoewel het overgrote merendeel van de moslimgemeenschap dit fundamentalisme 

radicaal afkeurt, heeft de berichtgeving over aanslagen en terroristen onze beeldvorming over de islam 
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sterk beïnvloed, met een algemene negatieve visie op de godsdienst tot gevolg. Onze samenleving 

voelt zich steeds minder op het gemak bij deze nieuwe, onbekende en sterke cultuur die onze straten 

en steden binnendringt. “Eigenlijk heerst er in het westen een irrationele angst voor alles dat islam is. 

(…) De angst voor het einde van onze cultuur. Het is op die irrationele angst dat extreem-rechtse 

partijen al decennia surfen,” schreef Europa-vertegenwoordiger Koen Debeuf in een opiniebrief in De 

Morgen naar aanleiding van de westerse angst voor de Moslimbroeders in Egypte.
287

  

Het Vlaams Blok bouwt recent inderdaad verder op die angst, met uitspraken als: “De vestiging van 

het monoculturele Eurabië wordt het einde van de Europese cultuur,” of zelfs “We moeten de 

multicultuur stoppen en de superioriteit van onze beschaving durven uitdragen.
 288

” De vraag is echter 

of het einde van onze ‘Europese cultuur’ ook zonder de confrontatie met de islamitische cultuur niet in 

zicht zou zijn; of we in onze globaliserende wereld niet sowieso op weg zijn naar een interculturele 

nieuwe cultuur- en identiteitsbeleving die het andere net als een verrijking ziet. Misschien kan het 

contact met de islam of andere culturen net het heropleven van onze ‘Europese cultuur’ in een nieuwe 

vorm betekenen, waar het cultuurbesef tezamen met de natiestaten en het historisch besef een crisis 

doormaakt. Deze vragen maken echter deel uit van een andere, lange discussie die hier niet de 

hoofdzaak is. Desalniettemin zijn ze interessant om over na te denken wanneer we het later hebben 

over verleden, heden en identiteitsbesef – allemaal concepten die cruciaal verbonden zijn met cultuur. 

 

De Arabisch-Europese Liga  en de Marokkaans-Vlaamse identiteit 

Vanzelfsprekend kwam er een tegenreactie op het toenemende racisme in Borgerhout, dat zich 

voornamelijk manifesteerde in de steeds grotere percentages die het Vlaams Blok bij de 

opeenvolgende verkiezingen binnenrijfde. Een hele bevolkingsgroep, de Marokkaanse gemeenschap, 

voelde zich bijna persoonlijk aangevallen wanneer de stembusuitslagen bekend geraakten.
 289

 Het was 

vooral de tweede generatie van Marokkaanse jongeren die in opstand kwam tegen dit gevoel van 

ongewenst te zijn. Hun ouders, die op latere leeftijd zelf naar hier waren gekomen, voelden zich vaak 

nog steeds “te gast” in België en waren eerder geneigd om zich te schikken in een discriminerend 

systeem of in uitingen van haat of disrespect van hun autochtone buurtbewoners.
 290

  Maar hun 

kinderen waren hier opgegroeid, waren met “witte” kinderen naar school geweest, kenden de taal, 

normen, waarden en mechanismen van onze samenleving en zagen dat zij achtergesteld bleven ten 

opzichte van hun vroegere autochtone kameraadjes; dat zij niet dezelfde kansen kregen – zij het 

omwille van hun afkomst of omwille van hun sociaaleconomische situatie –  en dat zij bovenop nog 

eens ongewenst waren in hun eigen land en hun aanwezigheid in hun eigen geboorteplaats moesten 

verantwoorden. Het is dan ook geen wonder dat vooral deze jongeren, perfect bekend met onze 
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maatschappij maar langs de andere kant beïnvloed door een culturele bagage uit het land van herkomst 

van hun ouders, een identiteitscrisis doormaakten wanneer zij blijkbaar op geen enkele plek als perfect 

geïntegreerd deel van de samenleving beschouwd werden, al voelden ze dat zelf misschien wel, of 

soms ook niet, zo aan. Deze jongeren, vaak schoolverlaters die moeilijk aan de slag raakten, 

verzeilden makkelijk in kleine criminaliteit, in rondhanggedrag, in een algehele aversie van de 

samenleving. “Er is echter een tendens binnen de groep van jongeren om de hele maatschappij te 

verwerpen. (…) Welke generatie zijn we aan het kweken? Dat zijn jongeren die zich vervreemd voelen. 

Hun band met de samenleving wordt dunner.
 291

”  

Eigenlijk zitten deze jongeren van de tweede generatie in dat opzicht in hetzelfde schuitje als de 

oudere verzuurde autochtone bevolking van Oud-Borgerhout: vervreemd, afstandelijk, zonder band 

met hun buurt of samenleving. Waar dat zich bij de oudere bewoners vooral uitte in klagen en een 

letterlijk sociaal isolement, uitte deze afkeer zich bij jongeren in overlast. Beide houdingen deden 

enkel de kloof toenemen. Voor beide groepen was er nood aan een element dat hen hun eigen identiteit 

– hun herinnering, herkenning, hun wortels  in de samenleving - zou teruggeven, alvorens ze ook hun 

interesse in de maatschappij en in een toenadering tot elkaar zouden kunnen terugvinden. 

Voor de tweede en derde generatie was de Arabisch-Europese Liga van Dyab Abou Jahjah zo’n 

element dat hen een nieuw identiteitsbesef verleende. Deze emancipatorische beweging, die intussen 

een stille dood is gestorven, heeft aan het begin van de 21
ste

 eeuw heel wat commotie veroorzaakt in 

Oud-Borgerhout. De Arabisch-Europese Liga, kortweg AEL, is een politieke partij die ontstaan is uit 

de beweging Al Rabita, die opkwam voor de sociale en culturele emancipatie van de Europese 

bevolking met een Arabische of Noord-Afrikaanse afkomst. Leider van de beweging was de Libanese 

intellectueel Dyab Abou Jahjah die actief was geweest in Borgerhout bij de Federatie van 

Marokkaanse verenigingen. Hij zag daar de identiteitscrisis en uitsluiting die vele Marokkaanse 

jongeren doormaakten en wilde hen aanmoedigen op te komen voor hun rechten en zich niet neer te 

leggen bij de onderdrukking van hun culturele identiteit in de westerse maatschappij. Hij appelleerde 

hierbij aan voor de jongeren zeer herkenbare problematieken: de houding van autochtonen tegenover 

de hier geboren allochtonen alsof ze nog steeds ‘te gast’ waren in dit land. “Maar wij zijn hier geen 

gasten, de meeste onder ons zijn hier geboren en getogen, en ook onze ouders die hier tientallen jaren 

hebben gewerkt en gewoond kunnen niet meer als gasten worden beschouwd. Autochtoon Vlaanderen 

is niet onze gastheer; wij zijn samenwonend en wij hebben over dit land evenveel te zeggen als welke 

Vlaming ook.
292

” Daarenboven deed Abou Jahjah enkele  felle – terechte – uithalen naar de bekrompen 

en conservatieve westerse samenleving die slechts angstig kon reageren op de 'andere' en daarom een 

nieuwe cultuur niet wilde toelaten. “De eigen cultuur als universele waarde vooropstellen, is een vorm 
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van fundamentalisme.
293

” Of:“Wat men hier 'migrantenprobleem' noemt, is volgens ons vooral een 

autochtonenprobleem.
294

” 

Hoewel Abou Jahjah een Arabische Libanees is, vonden vele Borgerhoutse jongeren met Marokkaans-

Berberse roots in zijn beweging eindelijk een mogelijkheid om zichzelf te ontplooien. 

Borgerhoutenaar en schrijver Walter Lotens wijst nadrukkelijk op het emancipatorische nut van de 

AEL, op de goede ideeën van Abou Jahjah die opkwam voor de identiteit van een hele vergeten groep.
 

295
 Hij wilde aantonen dat de Belgische nationaliteit en zich Belg-voelen evengoed hand in hand kon 

gaan met de islamitische religie en de Arabische cultuur. “Onze Arabische en moslimcultuur is even 

Belgisch en Vlaams als de autochtone christelijke cultuur, de joodse cultuur, de vrijzinnige cultuur en 

de hippie- of punkcultuur.
296

” Het gevolg was echter dat de dingen ontspoorden, dat sommige 

Marokkaans-Belgische jongeren plots te véél  opkwamen voor hun rechten en de rechten van hun 

autochtone mede-buurtbewoners negeerden. “Als je terugkijkt naar die periode van Abou Jahjah... Ik 

werd toen zelf op 't Krugerplein benaderd door kleine gastjes: ‘Ej, how, Borgerhout, da's van ons!’ Die 

Abou Jahjah appelleerde aan een heel erg sterk zelfbewustzijn. Daar had hij ergens ook wel een sterk 

punt, maar dat sloeg toen door naar een heel erg aanmatigende arrogante houding van “het is van 

ons.
 297

” Autochtone bewoners voelden zich haast verbannen uit hun eigen buurt door de groepjes 

jongeren die plotseling de straat opeisten. De AEL richtte ook burgermilities op om het veelvuldig 

aangeklaagde racisme bij de politie te controleren. Deze milities volgden agenten op ronde overal, wat 

vanzelfsprekend eerder bedreigend overkwam.
 298

  De sfeer in Borgerhout werd grimmiger. Zowel de 

Vlaamse politiek als de pers hadden het niet voor de AEL. Berichtgevingen waren meestal radicaal 

negatief.
 
Naast het Vlaams Blok had Borgerhout er nog een tweede demon bij gekregen: haar  

tegenhanger de AEL.   

De grimmige sfeer in Oud-Borgerhout escaleerde in 2002, op de Turnhoutsebaan. Naar aanleiding van 

de moord op islamleraar Mohamed Achrak door zijn mentaal gestoorde bejaarde buurman kwamen 

honderden Marokkaanse jongeren uit protest de straat op. Ze bezetten de baan, richtten vernielingen 

aan en raakten slaags met de politie. De rol van het AEL en frontman Abou Jahjah in dit oproer is 

onduidelijk. Zelf beweert hij dat hij ter plaatse kwam om de gemoederen te bedaren en de jongeren 

naar huis te sturen. De politie zag in zijn optreden echter een poging om olie op het vuur te gooien. De 

Vlaamse politiek schaarde zich achter de kant van de politie; Abou Jahjah werd in diskrediet gebracht 

en kreeg een  veroordeling die later ongedaan gemaakt werd.
 299

 De AEL verdween langzaam uit het 

media-landschap en de realiteit van Borgerhout, maar wat de beweging had losgemaakt kon niet 
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zomaar ongedaan gemaakt worden. Robert Kaerts van de Roma beschrijft de sfeer vlak na de 

doorbraakjaren van de AEL:  “In die polarisatie van 2002, die door bleef leven tot 2003 – ik herinner 

me een buurtfeest op het Hof Ter Loo Plein: heel erg grimmig, met brandjes die moesten geblust 

worden, agressie, … En dat was gewoon dat overslaand zelfbewustzijn van: 'Da's nu van ons!' Heel 

vergiftigd en ziek – da's dan gelukkig uitgevlakt geraakt. Ik vond dat jammer, want tegelijkertijd zei 

Abou Jahjah dingen die heel erg raak waren.
 300

” Momenteel is de AEL alweer bijna vergeten en lijkt 

de sfeer in Oud-Borgerhout er op vooruit gegaan. Want er schuilde ook een glimp van hoop in dit 

dieptepunt in de recente geschiedenis van Borgerhout. Kaerts gaat verder: “Eigenlijk is dat een 

kantelmoment geweest voor Borgerhout. Het besef bij heel veel mensen. Er waren dingen aan 't 

veranderen. Er was al langer een intocht bezig van jongere tweeverdieners, maar daar werd wat naar 

gekeken van: 'is het dat nu wel? En gaat dat lang duren?' Maar in de geesten van de mensen was dat 

een belangrijk kantelpunt: 'Het kan niet zo verder, er moeten een aantal dingen veranderen!'
301

”  
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3.2. Van wijkontwikkeling naar gentrification: de triomf van de stedelijke mentaliteit 

 

Naast dit negatieve verhaal heeft Oud-Borgerhout de laatste decennia ook een ongelooflijk positieve 

evolutie gekend. Na de moord op Mohamed Achrak en de rellen op de Turnhoutsebaan moest en zou 

er inderdaad een keerpunt komen. De aanloop naar een kantelmoment was echter al veel langer aan de 

gang. De buurtwerkers hadden intussen niet stilgezeten, de wijkontwikkeling werd nu ook vanuit het 

beleid sterker en sterker ingeplant, en ook enkele positief ingestelde bewoners, oud en jong, deden een 

duit in het zakje. Straat per straat, plein per plein, ontstonden er initiatieven om samen te komen, om 

de openbare ruimte proper te houden, om problemen te bespreken en aan te pakken. De gentrification 

kwam op gang. Stad en bevolking sloegen stap voor stap de handen in elkaar om de buurt te 

verbeteren. De heropening van de oude cinema Roma in december 2002 staat symbool voor de 

positieve evolutie en een nieuw bewustzijn in Oud-Borgerhout, maar is in feite slechts één van de vele 

initiatieven die door de inzet en het geloof van bewoners tot stand zijn gekomen. 

Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt zag het er echter niet meteen naar uit dat Oud-Borgerhout de 

goede toer op zou gaan. Na de fusie met Antwerpen zonk het district weg in een politiek vacuüm en 

een grotere schuldenlast. De stad had financiële problemen en moest die eerst zelf zien op te lossen 

alvorens ze begon te investeren in haar districten. In de jaren ’80 ging de meeste aandacht van het 

bestuur nog uit naar het centrum zelf dat ook zwaar te lijden had onder de stadsvlucht. De 

Borgerhoutenaren hadden hun eigen problemen, maar niemand die luisteren wilde – op een 

sensatiebeluste journalist of ambitieuze Vlaams-Blokker na. Gelukkig ging het vanaf de jaren ’90 

beter met Antwerpen en dus ook met haar districten. Vanaf het laatste decennium van de 20
ste

 eeuw 

begon de stad, mede op vraag van de Vlaamse overheid en als tegenreactie tegen het Vlaams Blok, 

zwaar te investeren in haar probleemzones in de 19
de

-eeuwse gordel. De ‘wonderjaren van de 

wijkontwikkeling’ moesten deze achtergestelde buurten er terug min of meer bovenop brengen. In het 

kielzog van de wijkontwikkeling en nieuwe stedelijke planning volgde de gentrificatie, eerst in de 

mooie buurten op het Zuid en Zurenborg, vervolgens ook in Borgerhout. In 2000 werden de 

districtsraden ingevoerd, waardoor de mensen in de districten weer meer stem en gehoor kregen. Al 

bleven de bevoegdheden van deze raden vrij beperkt, de politiek kwam opnieuw ietsje dichter bij de 

gewone man.
 302

   

Wat volgt is een verhaal van hoop over Oud-Borgerhout. Het is een tegengewicht voor alle negatieve 

stemmen die Borgerhout en haar recente geschiedenis afschrijven als problematisch, mislukt en 

vervreemd. Zulke hoopvolle berichten uit Borgerhout worden wel eens denigrerend afgedaan als voer 

voor Rotthiers positivo’s, de nieuwe stadselite die prat gaat op haar multiculturele houding en haar hele 

buurt bekijkt door een rooskleurige bril waarbij ze de samenlevingsproblemen negeren. Negen jaar na 

Hotel Fabiola verscheen echter een nieuw boek van één van die positivo's met een gezonde dosis 
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realiteitszin over de zone Krugerpark in Oud-Borgerhout. Walter Lotens, buurtbewoner, negeert in 

Groeten uit Borgerhout! de samenlevingsproblemen in zijn woonplaats zeker niet, maar is wel 

optimistisch – of realistisch – genoeg om toe te kunnen geven dat er wel degelijk positieve kanten aan 

het verhaal zijn en dat er dingen verbeteren. De louter slechte verhalen zijn volgens hem koren op de 

molen van de negativo’s, de verzuurde inwoners van het district die van hun kant alleen maar de 

problemen willen zien en de goede evolutie negeren, het stereotype angstige kiespubliek van het 

Vlaams Blok. De Morgen-journalist Rotthier beschrijft de twee groepen nog alsof ze elkaars 

aartsvijanden zijn, tegengestelden in hart en nieren zonder enig raakpunt. “Dat is een merkwaardige 

breuklijn in Borgerhout: degenen die nooit wat aan de hand hebben, leven naast bewoners die de 

indruk hebben dat ze in Johannesburg wonen: voortdurend op het punt om overvallen te worden. De 

positivo’s versus de klaagzwammen, en weinigen nemen een geloofwaardige tussenpositie in.
 303

”  

Wat ik echter merkte in mijn beperkte aantal interviews, was dat iedereen wel iets negatiefs en iets 

positiefs te vertellen heeft over Borgerhout. Wat doorweegt, hangt van de eigen ervaring, sociale groep 

en generatie af. Al zien sommigen geen hoop meer voor de toekomst, is er niemand die Borgerhout 

volledig afschrijft. Al zijn anderen heel positief ingesteld over wat er nog kan en moet gebeuren, ben 

ik niemand tegengekomen die de problemen wilde negeren. Oud-Borgerhout is een buurt in beweging, 

waar ook verschillende visies bewegen en soms versterkt worden ter aanvulling van of als 

tegengewicht voor elkaar. Wie constant hoort hoe slecht het er in Borgerhout aan toegaat, zal 

misschien gaan uitschreeuwen dat het er wel goed is, en omgekeerd. Hetzelfde geldt voor de 

Turnhoutsebaan, waarvoor ik deze visies van positivo’s en negativo’s naast elkaar zal plaatsen en de 

link zal leggen met de persoonlijke perceptie van het verleden. Wat nu meteen aan bod komt, is geen 

exclusief verhaal van de positivo’s, maar een stukje geschiedenis van Borgerhout waarin voor een keer 

niet de problemen overheersen maar gewoon de evolutie geschetst wordt van enkele processen die 

weer aandacht vragen voor de stedelijke samenleving in het district. 

 

De wonderjaren van de wijkontwikkeling: een top-down benadering 

In de jaren '90 kwam in Antwerpen en haar districten een dynamiek op gang die de heropleving van 

stad en wijk voor ogen had. De van bovenaf gestuurde wijkontwikkeling werd in deze periode sterk 

uitgebouwd in zowel het centrum als de directe buitenwijken zoals Oud-Borgerhout. Tijdens de 

‘wonderjaren van de wijkontwikkeling’, zoals socioloog Stefan Nieuwinckel deze periode omschrijft, 

werden een heleboel huidige instituties uitgetekend.
 304

 De aandacht ging in die jaren meer dan ooit 

naar kansarme buurten in de 19de-eeuwse gordel. Een algemeen verspreid onderzoek naar 

‘achtergestelde buurten’ in Vlaanderen wees uit dat 6 van de 9 buurten van Oud-Borgerhout 

achtergesteld waren op basis van 7 sociaaleconomische indicatoren.
305

 Er was dus dringend nood aan 

                                                 
303

 Rotthier, Hotel Fabiola, 54. 
304

 Lotens, Groeten uit Borgerhout, 249. 
305

 Het gemiddeld inkomen, aantal woningen zonder telefoon, alleenstaanden, werklozen, arbeiders, aandeel 



 

135 

 

een opwaardering van het district om de leefbaarheid te bewaren en verdere concentratie van 

kansarmoede tegen te gaan. In 1991 werd de Buurtontwikkelingsmaatschappij (BOM) opgericht, die 

actief moest zijn in alle wijken. De BOM was in feite een samenvoeging van 7 organisaties, telkens op 

wijkniveau. Eén van die organisaties was het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (RISO), 

dat de directe uitloper was van het buurtopbouwwerk van de jaren '60 en '70. Dit instituut werd in '83 

met de fusie met Antwerpen erkend als vzw. De BOM werkte aanvankelijk vooral projecten uit in de 

grootste probleemzones van Antwerpen: Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout.
 306

 Tegelijkertijd 

begon de stad tijdens de jaren '90 met de uitbouw van verschillende OCMW-wijkkantoren en vanaf '93 

met het stedelijk wijkoverleg tussen vertegenwoordigers van de buurt en de stedelijke overheid. Dit 

overleg beoogde meer inspraak aan buurtbewoners te verlenen in plannen voor de heraanleg en 

ontwikkeling van hun wijk. Op het einde van de jaren '90 opende in Oud-Borgerhout het sociaal 

bedrijvencentrum De Shelter, opnieuw een fusie van verschillende, deze keer 8, bestaande sociale 

organisaties, waarvan bijvoorbeeld de Huurdersunie ook uit het opbouwwerk van de jaren '60 gegroeid 

was. Aan ‘allochtone zijde’ ontstond in 1991 de Federatie voor Marokkaanse verenigingen in Oud-

Borgerhout, die trouwens niet enkel Marokkaanse maar ook andere ‘etnische’ organisaties 

coördineerde. Vijf jaar later zag JOB VZW het levenslicht, een fusie van de overwegend Marokkaanse 

jeugdwerkingen van de Cluys, het Jeugdatelier Gastarbeiders en Den Bleek, die ook teruggaan tot de 

idealistische jaren '60 of '70.
 307

 Het vroegere opbouwwerk werd in deze periode verder 

geïnstitutionaliseerd en gecoördineerd van bovenuit, om de samenwerking en het overzicht te 

verbeteren. Het categoriaal en territoriaal opbouwwerk hadden voortaan een gemeenschappelijk doel 

in Oud-Borgerhout: wijkontwikkeling in een kansarme buurt. 

De nieuwe visie op stedelijke ontwikkeling op wijkniveau had zijn weerslag in enkele 

beleidsdocumenten en nota's voor stedelijke planning. Het eerste belangrijke werk dat het gefuseerde 

Antwerpen uitbracht en dat een visie op wijkgerichte ontwikkeling naar voren schoof was het Globaal 

Structuurplan Antwerpen van 1990. “Die visie is gericht op de herleving en herwaardering van de 

stad, als centrum van individuele en maatschappelijke ontplooiing, en op de versterking van de 

eigenheid van al de kernen, wijken en buurten van de agglomeratie, als omgeving van waaruit de stad 

wordt beleefd.
308

” Het plan vermeldt de 19de-eeuwse gordel als specifieke probleemzone die het 

dringendst moet aangepakt worden om het stadsverval tegen te gaan. De wijken tussen leien en ring 

moeten in dat plan heropgewaardeerd worden als bloeiende, aangename woonzones met eigen 

stedelijke functies en diensten. De hoofdstraten - in Oud-Borgerhout gaat het om de Turnhoutsebaan - 

hebben een belangrijke rol als vliegwiel om het hele leven van de buurt terug aan te wakkeren. Onder 

andere de leegstand, de verkrotting en de kansarmoede moeten bestreden worden.
309

 De stad vroeg 
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daarbij de steun van het Vlaams Gewest, omdat de problemen zo omvangrijk waren dat ze zonder 

extra hulp nooit in staat zou zijn deze aan te pakken.
 310

 Het is ook heel interessant om te zien hoe hier 

een nieuwe visie op stedelijkheid doorschemert. Het plan vraagt respect voor het verleden en de 

identiteit van de verschillende wijken en straten. Niet enkel de functionele, maar ook de esthetische 

aspecten van de stedelijke ruimte hebben een belangrijke functie – niet alleen in het centrum, maar 

ook in de buitenwijken. “De stad is als een spiegel. Gebouwen, huizen, straten en pleinen vertellen 

over heden en verleden, over de mensen en hun waarden, over het leven.
 311

” Volgens het GSA 

Antwerpen is het dan ook nodig om een doorgedreven visie op monumentenzorg te ontwikkelen om 

elk specifiek stadsbeeld en het daaraan gekoppelde collectieve geheugen van een wijk te behouden.
 312

  

 

Het Wijkontwikkelingsplan Oud-Borgerhout dat in 1997 afgewerkt werd was een onrechtstreeks 

gevolg van dit Globaal Structuurplan en een rechtstreeks gevolg van de wijkontwikkeling. Een 

wijkontwikkelingsplan (WOP) was het nieuwe planinstrument van het stadsbestuur en de BOM voor 

de meest kansarme buurten. Oud-Borgerhout was de tweede zone die zo een plan kreeg, na 

Antwerpen-Noord. De WOP's vertrokken vanuit het idee van de netwerkstad dat ook het Globaal 

Structuurplan promootte: elk stedelijk gebied moest eigen aandacht en eigen uitgebouwde functies 

krijgen. Het WOP Oud-Borgerhout behandelt verschillende thema's die cruciaal zijn voor een goede 

samenleving op wijkniveau. Taal en vorming, jeugd en vrije tijd, werkgelegenheid, huisvesting, 

straatbeheer, verkeer en stedenbouwkundige inbedding komen aan bod. Veel aandacht gaat ook naar 

communicatie en cultuur. Op dat moment was het culturele aanbod in Oud-Borgerhout zeer beperkt, 

wat volgens de visie in het WOP een groot tekort was voor de wijk. Een cultureel aanbod op maat zou 

helpen om zwakkere sociale groepen op te vangen en in contact te brengen met elkaar en anderen, en 

het zou een sociaaleconomische sterkere middengroep extra aanmoedigen om zich in Borgerhout te 

vestigen. Bovendien helpen culturele activiteiten om de identiteit van individuen en groepen te 

versterken, contacten te bevorderen en een samenhorigheidsgevoel te creëren.
313

 “Cultuur betrekt 

mensen op elkaar. In de benadering van de netwerkstad ontstaat cultuur op de knooppunten van 

trajecten. Daar vinden mensen iets terug van de samenleving waarin zij zich goed voelen. Maar in 

Oud-Borgerhout voelen veel mensen zich ook onwennig, omdat de andere anders is. Daar ontstaat de 

noodzaak aan een gedragsvorm: niet het conflict en niet het terugtrekken.
314

” Oud-Borgerhout heeft 

sinds het WOP van 1997 op het culturele vlak enorme sprongen vooruit gemaakt: Rataplan, de Roma, 

het Werkhuys, Sering, Madame Fortuna en vele andere culturele organisaties en kunstenaars hebben 

momenteel hun uitvalsbasis in Oud-Borgerhout. Het nut van cultuur voor de samenleving wordt verder 

nog geïllustreerd aan de hand van de heropening van de Roma aan de Turnhoutsebaan, waar zowel een 
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sterke culturele impuls als de appellatie aan het verleden en een cultureel-historische identiteit een 

stukje van de Borgerhoutse samenleving pogen te versterken. 

De wijkwerking, het Globaal Structuurplan en het WOP Oud-Borgerhout hebben een sterke impuls 

betekend voor de langzame heropleving – of de vertraagde verloedering – van de buurt. De nieuwe 

visie op stedelijkheid die deze diensten en plannen uitdragen, past in het grotere plaatje van de 

heropleving van de stedelijke mentaliteit die op nationaal en wereldwijd niveau druk aan de gang was. 

Stad Antwerpen heeft sinds de jaren '90 sterk geïnvesteerd in een nieuwe, aangename stedelijke 

leefomgeving en doet dit nog steeds. De aandacht voor de districten is na 2003 wel weer langzaamaan 

afgenomen. Tegenwoordig gaat er meer weer aandacht naar de binnenstad en minder naar de 19de-

eeuwse gordel en de afzonderlijke wijken daar.
 315

 De Wijkontwikkelingsplannen werden vervangen 

door het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) uit 2006 dat het kader moet vormen 

voor verdere specifiekere ruimtelijke plannen voor haar wijken en districten. Het s-RSA heeft een 

meer thematische aanpak die focust op zowel de verschillende identiteiten van de stad (waterstad, 

ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool, megastad) als verschillende 

beleidsvelden (wonen, publieke ruimte, publieke voorzieningen, mobiliteit). Borgerhout intra muros 

komt aan bod onder enkele van deze identiteiten en beleidsvelden, maar er wordt geen coherente visie 

voor het district uitgetekend en het stadscentrum krijgt beduidend meer aandacht dan de districten.
316

 

Ondanks de recent verminderde aandacht voor Oud-Borgerhout heeft het districtsbestuur zelf, in 

samenwerking met de stad, sinds 2006 verschillende ruimtelijke en sociale plannen en krachtlijnen 

ontworpen. Binnen de globale visie van zowel stad als wijk op ruimtelijke planning speelt de 

Turnhoutsebaan in Oud-Borgerhout nog steeds een cruciale rol als ruggengraat van het district én van 

de stedelijke Oost-Westas. De aanpak van de zone Turnhoutsepoort, waar de baan aansluiting vindt op 

de Singel, is momenteel prioritair in Oud-Borgerhout. Ze maakt deel uit van een brede visie waarin 

stads- en wijkverkeer, nieuwe buurtgerichte infrastructuur, renovatieprojecten en zelfs de droom van 

de Groene Singel en de aansluiting naar Nieuw-Borgerhout verenigd worden. 

 

De gentrificatie in Oud-Borgerhout: een bottom-up proces 

Sinds 2000 neemt de bevolking van Oud-Borgerhout eindelijk weer toe. Waar komen deze nieuwe 

inwoners vandaan? Het zijn niet enkel de buitenlandse inwijkelingen of de kinderen van de doorgaans 

grotere gezinnen van de Marokkaanse Belgen die de bevolking doen toenemen – temeer omdat de 

gezinsomvang bij allochtonen in België sterk afneemt. Vandaag de dag komen meer en meer jonge 

autochtone gezinnen zich in Oud-Borgerhout vestigen. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is 

dat er in Oud-Borgerhout nog grote, mooie herenhuizen te vinden zijn die bovendien goedkoop zijn. 
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Mits enige renovatie kan zo'n oude karaktervolle woning uitgroeien tot een prachtig huis met veel 

ruimte voor een gezin. Wanneer het multiculturele of kansarme karakter van een buurt dan ook geen 

psychologische barrière meer blijkt te zijn, is het logisch dat deze op termijn zal uitgroeien tot een 

voor jonge mensen aantrekkelijke plaats om een huis te kopen. Dit proces van gentrification greep al 

eerder plaats op het Zuid en op Zurenborg, vroeger ook ‘gekleurde’ buurten. Wanneer die wijken dan 

na een tijdje te duur werden, weken geïnteresseerde kopers noodgedwongen uit naar aangrenzende 

stadsdelen, waaronder Oud-Borgerhout. De gentrificatie laat zich er zeker nog niet zo sterk voelen als 

op andere plaatsen, maar is wel al te merken aan de woningprijzen. Die zijn er de afgelopen 15 jaar 

over het algemeen sneller gestegen dan voordien, en sneller dan in andere buurten. Die stijging heeft 

zich wel enkel doorgezet in de rustige zijstraten en in bepaalde zones zoals het Krugerpark, en is 

voorlopig nog niet terug te vinden op bijvoorbeeld de Turnhoutsebaan.
 317

 Deze gentrifiers maakten 

gebruik van de nieuwe renovatiepremies van de Vlaamse en stedelijke overheid om de oude huizen op 

te knappen en zo het uitzicht van de buurt te verbeteren. Ook het bouwbedrijf van de stad, AG VESPA, 

ontstaan uit de Stadsontwikkelingsmaatschappij SOMA, heeft een grote rol gespeeld om de renovatie 

en gentrificatie op gang te trekken. Dit bedrijf koopt oude woningen op om ze te renoveren en door te 

verkopen, en realiseert ook grotere bouwprojecten op verloederde terreinen. Ook zij gaven een 

belangrijke impuls aan de verbetering van het uitzicht van Oud-Borgerhout en vervulden een 

voorbeeldfunctie voor geïnteresseerde bewoners.
 318

 

Naast de typische jonge kapitaalkrachtige gezinnen - waar men het steeds over heeft - en sociale 

bouwbedrijven zijn er ook nog andere bewoners die in Oud-Borgerhout een tegengewicht boden voor 

het eeuwige verhaal van de kansarmoede in de wijk. Ouderen met spaargeld zijn een niet te 

onderschatten groep voor de economische opleving in de stad: ze hebben veel geld te spenderen. Ook 

heel wat Marokkaanse families of individuen zijn door de jaren heen gestegen op de sociale ladder. Zij 

renoveerden hun huizen, gaven geld uit in het district en engageerden zich mee voor hun buurt. 

Daarnaast is er natuurlijk ook gewoon een grote groep autochtone middenklassers die vanaf hun 

geboorte hun hele leven in het district zijn blijven wonen. De nieuw ingeweken jonge gezinnen zijn 

dus zeker niet de enige gentrifiers  van Oud-Borgerhout. 

Het proces, waarbij kansarme buurten in verval plots weer aantrekkelijk worden voor de meer gegoede 

klasse, wordt ook wel gentrification of gentrificatie genoemd, naar het oude Engelse gebruik van de 

landadel om een tweede huis in de stad te kopen.
 319

 Sinds de jaren 1990 werd de stad plots weer hip 

en aantrekkelijk om te wonen. De toenemende aandacht voor stads- en wijkontwikkeling heeft hier 

ongetwijfeld toe bijgedragen, maar ook de grotere verkeersdrukte voor pendelaars en het plaatstekort 

in landelijke gebieden dreven jonge mensen weer naar de stad. Voor velen was wonen in de stad 

bovendien een bewuste keuze: makkelijker, socialer en ecologischer dan wonen op het platteland. 
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Deze nieuwe stedelingen stelden wel hun eisen en wilden er desnoods zelf aan werken. Ze wilden 

grote huizen, een aangename leefomgeving, rustige straten en een mooie buurt. Ze kwamen op voor 

het goede wonen in de stad en promootten de stedelijke mentaliteit doorheen initiatieven als het 

opzetten van bewonersgroepen, actiecomités voor meer verkeersveiligheid of groen in de buurt, 

straatfeesten en buurtcafés. In Borgerhout werd op het einde van de jaren '80 Borgerhout Beter 

Bekeken opgericht, dat later BorgerhouDt van Mensen werd. Deze bewonersgroep wil de belangen 

van de mensen uit de buurt verdedigen. Zij vragen inspraak voor de bewoners en zetten allerlei 

initiatieven of protestacties op.
 320

 Een ander initiatief dat vanuit een mondig geworden stedelijke 

bevolking naar voren geschoven werd is praatcafé Apropoo aan het Krugerpark (momenteel Bar 

Leon), opgericht door een groep buurtbewoners die een plek zochten om gezellig samen te komen. 

Ook de vernieuwde cinema Roma is ontstaan op initiatief van een heleboel vrijwilligers uit 

Borgerhout. Naarmate er meer jongeren zich in het district vestigden en er meer initiatieven op gang 

kwamen, vonden en vinden ook hippe en duurdere winkels en horeca opnieuw de weg naar Oud-

Borgerhout. Verschillende nieuwe ‘Belgische’ cafés en eetgelegenheden openden er weer hun deuren 

naast de Marokkaanse winkels en theehuizen. Ook het culturele aanbod in de wijk is de laatste jaren 

sterk toegenomen. Oud-Borgerhout wordt ook voor de jongere generatie van Antwerpen weer een 

aantrekkelijke plek om te vertoeven. 

Ondanks al dit goede nieuws is niet iedereen opgezet met de gentrification en krijgt de groep jonge 

linkse bewoners veel kritiek. De moderne gentrifiers zijn niet van adel, maar worden door sommigen 

wel beschouwd als de nieuwe stadselite omdat ze over het algemeen een pak meer geld hebben dan de 

gemiddelde bewoner van de kansarme buurten waar zij zich vestigen. De bourgois-bohémiens, of 

bobo's, is de minder positieve term die verschillende critici op deze mensen plakken. De stereotiepe 

gentrifier is in het beeld van de critici een jonge man of vrouw met een academische opleiding, een 

goedbetaalde job en een groot sociaal netwerk, die deel uitmaakt van een gezin van tweeverdieners – 

met of zonder kinderen –, vrij links is qua gedachtegoed en een positieve kijk heeft op 

multiculturaliteit.  Tegenwoordig worden deze typische gentrifiers die je clichématig vooral op 

Zurenborg tegenkomt ook wel eens schamper de ‘Dageraadplaatsgeneratie’ of de ‘Bakfietsgeneratie’ 

genoemd naar het gebruik van sommigen om hun kinderen en inkopen in bakfietsen door de stad te 

vervoeren. “Linkse bobo's met hun milieuvriendelijke bakfiets die de mond vol hebben van 

multiculturaliteit en verdraagzaamheid, maar hun kinderen heel bewust naar een blanke school 

sturen,” noemde stand-up comedian Nigel Williams deze  mensen, waarna een hele resem aan kritiek 

losbarstte op deze groep stedelingen.
321

 De ‘bobo's’ in dit beeld zijn de nieuwe stedelijke elite, 

hoogopgeleid, links, tolerant en ecologisch verantwoord: volgens sommigen pure facade en 

hypocrisie, volgens anderen de toekomst voor de stad. Het zijn Rotthiers positivo's, naïef en blind voor 
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de realiteit, omdat ze zelf geen problemen zouden kennen. In de praktijk is het plaatje natuurlijk veel 

meer genuanceerd. Het belang van deze groep mensen die een belangrijk deel uitmaken van de 

gentrifiers voor Oud-Borgerhout is dat ze met hun aanwezigheid een kansarme wijk een nieuwe 

economische, sociale en culturele impuls konden geven. Een kritiek die hier meer aan de orde is komt 

vanuit een andere hoek, de sociale sector. Die vreest voor zogenaamde ‘sociale verdringing’ die 

optreedt wanneer een buurt plots zo aantrekkelijk wordt voor de rijkere bevolking dat de armere klasse 

er eenvoudigweg geen woning meer kan betalen en elders moet gaan wonen. Op het Zuid en 

Zurenborg hebben zulke ontwikkelingen inderdaad plaatsgevonden, maar dat betekent niet dat Oud-

Borgerhout hetzelfde verhaal zal doormaken. Luk Vanmaele wijst op de mengeling die hier altijd 

bestaan heeft en nog steeds bestaat: boeren en arbeiders woonden er naast middenstanders, ouderen 

naast jongeren, generaties Borgerhoutenaren naast gastarbeiders. Bovendien zijn de huizen in het 

district veel diverser – en in minder goede staat – dan op 't Zuid of Zurenborg en zijn – of waren – de 

samenlevingsproblematieken er veel groter. “'t Is fel aan 't veranderen, en dat mocht ook wel. Maar 't 

is niet zo erg als op 't Zuid, daar moet je echt geld hebben. Terwijl hier, blijft dat wel gemengd. En dat 

blijft ook wel. De Marokkanen blijven er ook wel wonen denk ik, ik denk niet dat dat snel gaat 

veranderen.
 322

” Bovendien, zoals de directeur van het sociaal stedelijk onderzoeksbureau Tempera, 

Michel Albertijn, opmerkt in het boek van Walter Lotens, wie zou zich tegen een proces van 

verbetering kunnen keren als men spreekt over een nog steeds zo kansarme buurt als Oud-Borgerhout? 

Er zit een gevaar in de over-beschermende houding van de sociale diensten ten opzichte van kansarme 

groepen en buurten. “Door die conservatieve reflex van de sector wordt maatschappelijke vooruitgang 

belemmerd.
 323

”  

De sociale verdringing lijkt voorlopig trouwens niet de grootste oorzaak te zijn van een nieuwe – zij 

het bescheiden- evolutie die zich in Oud-Borgerhout op gang trekt: het wegtrekken van meer gegoede 

Marokkaanse gezinnen uit het district, naar de wijken extra muros zoals Deurne. De reden is hier geen 

sociale verdringing, maar eerder het omgekeerde. Sommige mensen van Marokkaanse afkomst die 

erin geslaagd zijn sociale promotie te maken, wilden zich bewust of onbewust distantiëren van hun 

gemeenschap. Te veel kansarmoede, te veel sociale controle, maar vooral de bezorgdheid om hun 

kinderen blijken redenen voor welgestelde Marokkanen om Oud-Borgerhout de rug toe te keren. 

Ouders willen hun kinderen meer kansen geven door hen niet naar een concentratieschool te sturen. 

Bovendien is de bezorgdheid om de slechte invloed van criminele Marokkaanse jongeren op het eigen 

kind in Oud-Borgerhout ook sterk aanwezig – ook binnen de gemeenschap heersen heel wat 

vooroordelen, of voorzichtigheid. “Zij willen zich verbeteren en ze willen zich afzetten tegen hun eigen 

gemeenschap. Da's dikwijls een soort van racisme, ook binnen de Marokkanen of binnen de migranten 

in het algemeen - ze zetten zich bijvoorbeeld af tegen de Oost-Europeanen- wat menselijk is. Velen hun 

droom is om hun kinderen naar een blanke school te sturen. Dat is begrijpelijk, maar het zou beter zijn 
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moesten die rolmodellen in de buurt blijven en zo de buurt verbeteren. En de inwijkelingen zijn dan 

meer jongere rijkere blanken. Maar ik weet niet of de anderen dat altijd zo appreciëren, want dat zijn 

dan dikwijls indringers.
 324

” Toch blijven ook een groot deel van de meer gegoede Marokkanen in het 

district wonen. Niet in het minst gaat het om succesvolle handelaars die de lokale middenstand de 

laatste jaren ook een enorme boost gegeven hebben. 

Oud-Borgerhout bestaat vandaag de dag, volgens Lotens, uit drie grote groepen die een belangrijke 

sociale en politieke rol spelen: de oudere autochtonen, de Marokkanen en de jonge gentrifiers.
 325

 

Volgens mij kun je ook die middengroep nog opdelen in Marokkaanse ouderen (de eerste generatie) en 

jongeren (de tweede en derde generatie), omdat die generatiekloof even groot kan zijn als de kloof 

tussen autochtonen en allochtonen of tussen oude en jonge autochtone bewoners. De verschillende 

processen die plaatsgrijpen bewijzen dat Oud-Borgerhout wel degelijk een buurt in beweging is – 

misschien niet in stroomversnelling, maar stapje voor stapje verandert er wat. Hoewel sommigen deze 

veranderingen radicaal ontkennen en anderen de omvang overschatten en overdreven enthousiast of 

angstig reageren, begint Oud-Borgerhout zich gewoon langzaamaan recht te trekken uit de chaos, de 

negativiteit en het slechte imago waar het district zo lang mee kampte – en dat heeft ze te danken aan 

de inzet van haar mensen. 
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HOOFDSTUK IV: DE TURNHOUTSEBAAN: EEN HALVE EEUW GESCHIEDENIS  

4.1. De “Meir van Borgerhout”: de gouden tijden van de Turnhoutsebaan 

Van glorieuze winkelstraat tot verloederde verkeersader. Van prestigieuze hoofdstraat tot de lelijkste 

weg van Borgerhout. Van de place to be tot de place to go, en liefst zo snel mogelijk. De 

Turnhoutsebaan is de laatste vijftig jaar heel wat veranderd. Voor hen die de baan nooit anders gekend 

hebben, zijn de verkeersdrukte, de verloedering en de diversiteit aan kleine winkeltjes 

vanzelfsprekend, maar zij die al lang in haar omgeving vertoeven herinneren zich nog dat die baan 

ooit een prestigieuze winkel- en wandelstraat was. Weinig straten zijn zo snel achteruitgegaan als de 

hoofdstraten van de wijken of districten net buiten de stadscentra, in Antwerpen in de 19
de

-eeuwse 

gordel. De Turnhoutsebaan is niet de enige Antwerpse winkelstraat die fel verloederd is gedurende de 

laatste drie decennia, maar was vroeger wel één van de meest chique plaatsen om te winkelen tussen 

leien en singel – binnen de leien waren dat de Keyserlei en de Meir. De evolutie die de 

Turnhoutsebaan heeft doorgemaakt hangt zeer nauw samen met de geschiedenis van het district dat zij 

doormidden snijdt: Borgerhout intra muros. De processen die de evolutie van het district bepaalden – 

de urbanisatie, de afbraak en hoogbouw, de stadsvlucht, de leegstand, de immigratie, de 

wijkontwikkeling en gentrificatie – hebben ook het verloop van de dingen op de Turnhoutsebaan 

vormgegeven. Het valt wel op dat deze ontwikkelingen die plaatsgrepen in Borgerhout steeds pas met 

wat vertraging in haar hoofdstraat zichtbaar werden. De verloedering zette zich op de baan pas een 

twintig jaar later in dan in Oud-Borgerhout en de eerste Marokkaanse winkels verschenen er pas lang 

na de immigratie, maar ook de gentrification en de heropleving blijven voorlopig veel minder 

zichtbaar op de baan dan in haar zijstraten – enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Een groot 

deel van de geschiedenis van de baan loopt, met wat vertraging, parallel met die van haar district. Het 

is interessant om te bekijken hoe de grote evoluties van de Borgerhoutse geschiedenis concreet 

plaatsgrepen in haar hoofdstraat en welke bijzonderheden daarbij kwamen kijken. 

De fifties en sixties worden gezien als de gouden tijden voor de Turnhoutsebaan en de Vlaamse handel 

en middenstand in het algemeen. Maar ook de seventies en volgens sommigen zelfs nog de gehele 

eighties waren ondanks de economische crisis nog vrij goede jaren voor de lokale winkeliers op de 

baan. De Turnhoutsebaan vervulde in die periode met glans haar rol van winkelstraat. Mensen 

kwamen van buiten de stad en vanuit het centrum met de tram om al wandelend hun inkopen te doen 

op de baan. 's Zondags gingen de Borgerhoutenaren er naar de vele cafés. Ze was bovendien een trotse 

hoofdstraat voor de traditionele middenstandersgemeente Borgerhout. Lang nadat het district begon te 

verloederen, hield het uitzicht van de baan nog steeds de schijn van een mooie gemeente op. Ze 

speelde al een aanzienlijke rol als verkeersader, zij het dan vooral voor de tram en wandelaars. Auto's 

waren er nu eenmaal nog niet zo veel. Als woonstraat onderging ze een belangrijke evolutie: veel van 

haar statische herenhuizen werden in de jaren '50 en '60 afgebroken en vervangen door bouwblokken 

van 4 tot 6 verdiepingen hoog. Enkele belangrijke ruimtelijke ingrepen die de Turnhoutsebaan in die 
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periode doormaakte waren de verbreding en de rechttrekking van de jaren '50 en '60, en vooral de 

aanleg van de premetro onder haar kasseien die ook bovengronds verregaande gevolgen zou hebben. 

 

De urbanisatie op de Turnhoutsebaan 

Ook op de Turnhoutsebaan begon het gemeentebestuur van Borgerhout vlak na de Tweede 

Wereldoorlog meteen aan een grootschalige wederopbouw. De V-bommen hadden in de hoofdstraat 

van de gemeente aanzienlijke schade aangericht die snel opgeruimd en weer opgebouwd moest 

worden, al bleven de gaten van de bominslagen nog lang zichtbaar in sommige van haar zijstraten. De 

jaren '50 en '60 waren de jaren van de echte grote urbanisatie in Borgerhout, ook op de 

Turnhoutsebaan. De hoogconjunctuur en de modernistische tijdsgeest maakten grote investeringen 

mogelijk. Het toenmalige gemeentebestuur was  zeer bezorgd om de toekomst van haar hoofdstraat, en 

vond dat ingrijpende veranderingen nodig zouden zijn om de baan mee te laten evolueren ‘met haar 

tijd’. Enerzijds ging het om het verbreden van de baan, een plan dat al vastgelegd was in de 

rooilijnplannen van 1911 maar waar nog steeds weinig van in huis gekomen was. De verbreding werd 

plots dringend, met de snelle opmars van de auto en het stadsverkeer. Maar ook het prestigieuze 

uitzicht van een bredere straat speelde een rol in de plannen. “De verbreding van de Turnhoutsebaan 

is voor Borgerhout van levensbelang,” stelde het gemeentebestuur toen al, want: “De evolutie die elke 

grote baan in een stad ondergaat, door het opkomen van grote en ultramoderne winkels, het bouwen 

van appartementsgebouwen, moet ook op de Turnhoutsebaan kunnen geschieden, wil men deze 

winkelwijk in stand houden, uitbreiden en aanpassen.
326

” Die laatste uitspraak getuigt wederom van 

een modernistische visie op stedelijkheid jegens het gemeentebestuur. Alles draait om vooruitgang en 

de bouw van nieuwe zaken, waarbij de afbraak van bestaande huizen die nodig is voor de verbreding 

niet als een mogelijk probleem gezien wordt. In de periode 1953-1958 werd een kwart van de nodige 

verbredingen uitgevoerd, in de jaren '60 en '70 zou een volgende golf onteigeningen en verbredingen 

volgen. “In het begin was dat een redelijk smalle straat. Je kunt je voorstellen, die huizen stonden vier 

meter meer naar voren langs één kant. Want met die onteigeningen hebben ze feitelijk -je ziet dat nu 

nog- het stuk van aan de Helmstraat tot aan de Drink onteigend langs de kant van 't Laar. En dan 

hebben ze verder onteigend langs de overkant, zodanig dat die bochten er wat uitgingen en dat stuk 

rechtgetrokken werd.
 327

” De boekenwinkel van de vader van Piet – waar nu de Wibra is – viel in 1964 

ten prooi aan de onteigeningen, de stoffenwinkel van José werd in '78 gesloten en afgebroken door het 

gemeentebestuur om plaats te maken voor de metrowerken.
 328

  

De oude herenhuizen die afgebroken werden voor deze verbredingen werden vervangen door hoge, 

moderne gebouwen waar  op de benedenverdieping ruimte was voor grote winkelpanden. Stad en 

privéfirma’s investeerden volop in hoogbouw. In die tijd waren de appartementen op de baan nog 
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mooie en gegeerde woningen voor de bevolking van Borgerhout. Omwille van het wisselende en 

inconsequente karakter van de afbraak en nieuwe investeringen kampt de Turnhoutsebaan vandaag de 

dag nog steeds met een zeer onregelmatige skyline. Zeldzame lagere 18de-eeuwse herenhuizen staan 

er naast een mengelmoes van vooroorlogse appartementsgebouwen met drie of vier verdiepingen en 

iets hogere blokken uit de jaren '50, '60 en '70.
329

 Deze blokken worden vandaag vaak als lelijk en 

karakterloos ervaren, maar in de tijd van het modernisme was de gemeente trots op die nieuwe 

gebouwen, de symbolen van vooruitgang. “Op de plaatsen waar de verbreding werd doorgevoerd, 

ontstonden prachtige gebouwen. Ze zijn de symbolen voor een nieuw Borgerhout: ze geven onze 

gemeente een meer stedelijk uitzicht, wat gezien haar ligging noodzakelijk is. Zo moet gans de 

Turnhoutsebaan worden in een nabije toekomst.
 330

” De Turnhoutsebaan is meer nog dan haar 

gemeente het eervolle slachtoffer geworden van de sloophamer van het modernisme en de bouw van 

nieuwe uniforme blokken. Die eer dankt ze aan haar rol als hoofdstraat en de visie van het bestuur dat 

het noodzakelijk was deze te moderniseren, zonder te letten op het eigen karakter van de voormalige 

authentieke herenhuizen met de winkelruimtes beneden. Het huidige overgebleven symbool voor deze 

modernistische periode is de grote blok van de Vooruitzicht naast de baan aan de Roma. Vooruitzicht 

was de maatschappij die het gemeentebestuur krediet verleende om te investeren in grote 

bouwprojecten. Haar kwam de eer toe haar naam op één van de blokken te plaatsen, die er vandaag 

nog steeds in grote letters hangt en de voorbijganger herinnert aan de tijd van het modernisme. 

 

De mooiste winkelstraat van Borgerhout 

De jaren '50 en '60 waren de beste jaren voor de kleine lokale middenstand van Borgerhout, waarin er 

gouden zaken te doen vielen. Wie toen een winkel aan de drukke hoofdstraat bezat, kon op beide oren 

slapen voor zijn pensioen. De economische conjunctuur zat goed. Vanaf de heropbouw na de Tweede 

Wereldoorlog tot midden jaren '70 wilden mensen steeds maar meer kopen. De 

consumptiemaatschappij zat in de lift, wat zich uitte in de groei van alle grote winkelstraten. De 

Turnhoutsebaan was niet alleen het kloppende commerciële hart van Oud-Borgerhout, maar had ook 

een grote bovenlokale aantrekkingskracht voor mensen van 'op den buiten' maar evengoed voor hen 

die het stadscentrum te duur vonden. Dat nam niet weg dat ook de Turnhoutsebaan een degelijke, zelfs 

chique winkelstraat was. Fons Geeraerts, die uit een Borgerhouts arbeidersgezin komt, herinnert zich 

dat hij als kind nooit met zijn moeder ging winkelen op de Turnhoutsebaan voor nieuwe kleren of 

inboedel – veel te duur en te chique voor de kinderen, zij gingen dan eerder naar de Dambruggestraat 

op het Noord.
 331

 Wie wat meer geld had, kwam dan weer wel graag naar Borgerhout omwille van het 

gevarieerde en degelijke aanbod dat de meer dan tweehonderd winkels op de baan verkochten. 
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Mensen kwamen met de tram van Wijnegem of de Voorkempen, stapten af aan de Turnhoutsepoort en 

liepen zo verder tot aan de Carnotstraat en het Centraal Station. Wie moe werd, stopte in een café of 

nam tram 24 of 10 voor een paar haltes.
 332

 Sommige mensen deden in de gauwte wat winkels aan op 

hun weg naar 't stad, naar de chique cafés op de Keyserlei. “En er waren veel mensen die van buiten 

Antwerpen kwamen en die kwamen langs de Turnhoutsebaan, en als die dan iets zagen dan stopten die 

daar. Ons vader had veel klanten die naar 't stad gingen,” weet Piet Janssen nog.
 333

 Op zondag was 

het een drukte van jewelste op de baan, dan gingen de mensen er winkelen – want toen mochten de 

winkels nog vrij open zijn op de rustdag –, koffies drinken in de chique tearooms of in de cafés, ijsjes 

eten of gewoon in hun beste kleren wandelen of ‘paraderen’ op de baan opdat iedereen hen gezien zou 

hebben.
 334

 

Ook in de jaren '70 en '80 bleef de Turnhoutsebaan de place to be, zoals, Anne-Marie, de vrouw van 

schoenmaker Leunen, het meermaals uitdrukt wanneer ik met haar en haar man spreek over de baan. 

Zij startten er hun schoenmakerij in 1973, waarmee ze gouden zaken deden. “Toen wij als jong koppel 

begonnen in Borgerhout, wilden wij absoluut op de Turnhoutsebaan zitten, want dat was de place to 

be!”, vertelt Anne-Marie. Dat blijkt alleen al uit de snelheid waarmee de twee, die voordien op de 

Drink woonden, besloten een woning op de baan te kopen toen ze de kans kregen. “Ik had het huis 

niet gezien, maar dat speelde geen rol. Je dacht alleen: de Turnhoutsebaan is de place to be. Ik was 

gelukkig!
335

” Ook Mia van Kapsalon Limi verhaalt dat de Turnhoutsebaan wanneer zij er in 1986 

begon nog één van de beste straten was om een handelszaak te beginnen, en dat ze zo blij was er een 

pand te kunnen kopen. “Turnhoutsebaan, dat was één en al nog winkels. Allemaal! (…) Ik dacht: oh, 

da's tof, nu zit ik op een winkelstraat met al die toffe winkels!
336

”  

Het aanbod aan handelszaken op de Turnhoutsebaan was zeer divers. Er waren, traditiegetrouw,  tot in 

de jaren '70 nog een heleboel slagers – in 1958 waren er 52 beenhouwers gevestigd in Borgerhout, 

waarvan het merendeel op de baan.
 337

 Ook de traditionele drinkgelegenheden lieten zich nog lange tijd 

gelden. In de jaren '50 waren er meer dan 70 cafés op de Turnhoutsebaan alleen al.
338

 Dit waren de 

verzamelplaatsen voor de buurtbewoners, de plekken waar het sociale leven van Borgerhout zich 

voltrok, roddels verspreid werden, contacten gelegd. Ook de kleine kruideniers, bakkers en 

krantenwinkels – de winkels voor de dagelijkse inkopen –  vervulden een centrale rol in het sociale 

leven en netwerk van vele bewoners van de buurt. Daarnaast waren er de winkels op de baan die zich 

richtten op een meer bovenlokaal publiek. Vaak ging het om heel gespecialiseerde, soms zelfs 

ambachtelijke winkels die een specifiek, kwaliteitsvol product verkochten waar ze ook alles van af 

                                                 
332

 Interview met José Delstanche, Berchem (België), 09.03.2012. 
333

 Interview met Piet Janssen, Antwerpen (België), 05.03.2012. 
334

Interview met Vera Sagers, Borgerhout (België), 16.04.2012. 
335

Interview met Guido Leunen en Anne-Marie Biesemans, Borgerhout (België), 29.03.2012. 
336

Interview met Mia Wouters, Borgerhout (België), 09.03.2012. 
337

 Rotthier, Hotel Fabiola, 66. 
338

 Lotens, Groeten uit Borgerhout, 72. 



 

146 

 

wisten. Zodoende kwamen mensen van ver buiten Borgerhout naar al die verschillende kwaliteitsvolle 

winkeltjes om er hun aankopen te doen. “Wij kennen mensen in Westmalle, en die zeiden: als wij naar 

Borgerhout kwamen, dat was de winkel-wandelstraat. Mensen wandelden dat!” vertelt Anne-Marie 

nog.
 339

 Winkelen op de gehele Turnhoutsebaan, dat noemde men in die tijd: ‘de baan doen’. Een greep 

uit het bizarre aanbod aan zaakjes die meneer en mevrouw Leunen zich nog heel enthousiast 

herinneren: naast de normale kledingwinkels, cremeries, café's, drogisterijen, bloemisten en diensten 

als ziekenkassen en banken waren er ook een kristalwinkel, een  korsetwinkeltje, een winkel met 

visgerei, een lusterwinkel, een sigarenwinkeltje, een pralinewinkeltje en zelfs een koordenwinkel op 

de baan gevestigd.
 340

 De Turnhoutsebaan was met andere woorden nog de plek van de meer 

gespecialiseerde, zeldzame maar degelijke winkeltjes die leefden van de opbrengst van één product. 

De nadruk lag in dit soort zaken op kwaliteit en specialisatie, niet op kwantiteit. 

Snoeckx maakte in 1979 een inventaris op van de 246 winkels op de 1000-meter lange 

Turnhoutsebaan, zodat duidelijk wordt welke zaken er aan de vooravond van de jaren '80 in de 

meerderheid waren. Er waren 55 kleding- en textielwinkels, 13 banken – daarom dat de 

Turnhoutsebaan soms de ‘Wall Street van Borgerhout’ genoemd wordt –, 12 meubelwinkels, 11 

gordijn- en behangerszaken en 10 algemene voedingswinkels. Daarnaast was er een hele resem aan 

minder vaak vertegenwoordigde zaakjes, gespecialiseerd of algemeen. Opvallend is dat er op het einde 

van de jaren '70 nog maar 7 cafés en 6 beenhouwers waren op de baan, de zaken die vroeger toch in de 

meerderheid waren. In die tijd stonden er al 18 panden leeg en waren er 6 gewijd aan metrowerken, 

maar dat was nog niet zo opvallend dat mensen zich er echt zorgen om maakten.
 341

 Voor de 

gemiddelde winkelier gingen de zaken nog steeds goed. De lokale middenstanders die in deze jaren 

een zaak op de baan hadden, moesten er misschien wel heel hard werken, maar konden er een pak geld 

verdienen en konden zichzelf en hun kinderen een zekere, mooie toekomst garanderen. 

De baan was – en is –  niet alleen de economische draaischijf van Borgerhout, ze was ook de sociale 

en culturele place to be van de gemeente. Met haar vele cafés en buurtwinkels was ze dé 

ontmoetingsplek voor sociaal contact met buurtbewoners en om nieuws uit de buurt te vernemen. 

Lokaal gerichte winkels en horeca – buurtwinkels en volkscafés – hebben naast hun praktisch en 

economisch nut voor dagelijkse inkopen ook een belangrijke functie in het versterken van de sociale 

cohesie in hun buurt.
 342

 Vaak kennen de eigenaars hun klanten bij naam, ze vertellen nieuwtjes uit de 

buurt, ze luisteren naar hun verhaal en ze helpen hen verder met praktische zaken. In de winkels 

ontmoeten verschillende bewoners elkaar en maken een praatje. Zulke plaatsen van sociale ontmoeting 

noemt Walter Lotens, naar de term van Nederlands cultuurfilosoof René Boomkens, een 

‘drempelwereld’. De drempelwereld is een tussenruimte tussen de private en de publieke sfeer, tussen 
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het eigen huis en de straat, tussen het individuele en het collectieve in. Ze verschaft niet alleen een 

fysische ruimte tot ontmoeting, maar ook een onderwerp van gesprek.
 343

 Ook sociale en culturele 

initiatieven behoren tot deze drempelwereld. De ingerichte stedelijke ruimte met parken, banken of 

speelpleinen, culturele centra, concertzalen of cinema's, sportevenementen en festiviteiten kunnen 

allemaal onder deze noemer vallen. In Borgerhout vervulde de omgebouwde cinema Roma nog lange 

tijd de rol van lokale en bovenlokale culturele verzamelplaats. Tot aan haar sluiting op 31 januari 1982 

verzorgde de zaal een gevarieerd programma van films, theatervoorstellingen en concerten met grote 

namen.
 344

 Ook de Turnhoutsebaan zelf fungeerde, los van haar winkels, als een plek van ontmoeting 

en sociale cohesie. Deze baan verbond Noord- en Zuid-Borgerhout als dé stedelijke ruimte waar 

mensen elkaar gewoon op straat ontmoetten, een praatje maakten, en niet alleen heenkwamen voor 

hun nodige aankopen maar evengoed om bekenden uit de buurt tegen het lijf te lopen.   

 

De aanleg van de premetro 

Grote infrastructuurwerken verstoorden eind jaren '70 plots de levendige drukte op de Turnhoutsebaan. 

In 1970 begon de stad Antwerpen aan wat één van haar meest prestigieuze infrastructuurprojecten 

moest worden, maar eindigde in één van haar grootste mislukkingen: de aanleg van een 

premetronetwerk. De noodzaak tot een beter openbaar-vervoersysteem drong zich op omwille van de 

toenemende verkeersdrukte overal in de stad, die dan weer het gevolg was van de opkomst van de auto 

en het toenemende woon-werkverkeer. De tram raakte tijdens de spitsuren nauwelijks meer vooruit. 

Bovendien groeiden ook de handel, industrie en de haven in Antwerpen tijdens de golden sixties, en 

dus ook het aantal mensen dat in de stad kwam werken. Antwerpen wilde beter en sneller bereikbaar 

zijn maar kampte met een plaatsgebrek om grote bovengrondse verbindingen aan te leggen. Het 

ondergrondse netwerk dat de stad voor ogen had bestond uit verschillende trajecten. De premetro zou 

in de binnenstad, tot aan de 19
de

-eeuwse omwalling, ondergronds moeten rijden, en van daaruit boven 

de grond verder gaan naar randgemeenten zoals Deurne, Wijnegem en verder naar de Voorkempen. 

Voor de eerste metro-as in het centrum werd in 1970 al gestart met de bouw. Dit metrotraject is 

momenteel al lang in gebruik. Met de tweede as die deel moest uitmaken van het metronetwerk liep 

het minder goed af. Dit traject begint aan de Frankrijlei en loopt verder onder de Turnhoutsebaan en de 

Herentalsebaan, om in Deurne bovengronds aansluiting te vinden op de weg naar Wijnegem. De 

werken voor deze metrokokers en ingangen werden aangevat in 1977 -  in 1980 op de Turnhoutsebaan 

zelf - en duurden voort tot het einde van de jaren '80. Daarna werden ze stilgelegd wegens een gebrek 

aan geld en de premetro onder de Turnhoutsebaan werd tot nu toe nooit in gebruik genomen, al zijn de 

kokers zo goed als af. Honderden gastarbeiders uit Borgerhout werkten mee aan de aanleg van het 

ondergrondse netwerk beneden de Turnhoutsebaan. Voor het graven van de tunnels maakte men 

gebruik van een nieuwe techniek, het hydroschild. Deze techniek verschafte de mogelijkheid om 
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zonder al te veel bovengrondse schade aan te richten – behalve dan aan de toekomstige metro-

ingangen – lange ondergrondse kokers te graven.
 345

 Enkel op het stuk van de baan tussen de 

Turnhoutsepoort en de Stenenbrug, ‘den Bretel’, werd een bovengrondse werf ingericht. De bewoners 

en winkeliers van de rest van de Turnhoutsebaan hadden behalve het regelmatige trillen van de aarde 

in feite dus geen last van de metrowerken die meters onder hun voeten plaatsgrepen. 

In werkelijkheid hadden de ondergrondse werken natuurlijk wel een impact boven de grond. Een 

eerste nadeel was dat er enkele grondverzakkingen plaats hadden in Borgerhout, die ook de werken 

aanzienlijk vertraagden en heel wat moeilijkheden opleverden. Borgerhout was oorspronkelijk op 

moerassige gronden gebouwd en de vochtige instabiele bodem had de neiging snel in te zakken met 

het boren van de tunnels in haar grondvesten. Sommige oude huisjes in de zijstraten van de baan zijn 

nog steeds enkele centimeters scheefgezakt. Het allergrootste probleem voor de Turnhoutsebaan waren 

– en zijn – echter de ongebruikte metro-ingangen die lelijke littekens nalaten in het straatbeeld. Voor 

de aanleg van deze ingangen werden in de jaren '70 een heleboel huizen onteigend en afgebroken die 

tot op de dag van vandaag nog geen nieuwe bestemming gekregen hebben. Op verschillende punten 

van de straat liggen afgezette terreinen nog steeds braak of wijzen lelijke ijzeren constructies op een 

verborgen metro-ingang. Op de Bijzondere Plannen van Aanleg voor de baan uit 1978, vlak na de start 

van de werken, is te zien hoe de hele hoek van de Zegelstraat – Stenenbrug ingekleurd staat als 

afgebroken of af te breken voor de metrowerken.
346

 Vandaag de dag ligt deze hoek nog steeds braak. In 

combinatie met de toch al eerder geplande onteigeningen, afbraken en beloofde bouwprojecten van de 

gemeente, die na de economische crisis van de jaren '70 meestal geen gevolg meer kregen, hebben de 

gaten die metro-ingangen achterlieten zeker bijgedragen aan de versnelde leegstand en verloedering 

van de Turnhoutsebaan. Het is bovendien jammer dat de metro nooit operationeel geworden is, niet 

alleen om de Turnhoutsebaan te ontlasten van het vele verkeer dat er dagelijks passeert, maar ook 

omdat de ingangen dan een bestemming gekregen zouden hebben waar veel passage weer winkels en 

handel zou kunnen genereren. Momenteel is de stad Antwerpen echter wel van plan om de metro 

eindelijk – meer dan dertig jaar na datum – in gebruik te nemen, maar enkel als een snelle nieuwe lijn 

voor bovenlokaal verkeer en met slechts één stop op de Turnhoutsebaan aan de Turnhoutsepoort
347

, of 

met een bijkomende halte aan de Drink. De bedoeling is om ofwel beide tramlijnen 10 en 24, ofwel 

één van de twee bovengronds te brengen, of om een nieuwe lijn in te leggen.
348

 Het is dus nog 

afwachten of de metro wel in staat zal zijn om het belastende verkeer op de baan te verminderen – 

naargelang hoeveel tramlijnen er nog bovengronds zullen rijden – en of de  nieuwe halte bij zal dragen 

aan de heropleving van haar omgeving. 
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4.2. Leegstand en verval: de achteruitgang van de lokale middenstand op de Turnhoutsebaan 

 

“Alles wat daar zat op de Turnhoutsebaan, was uiteindelijk het foute product, behalve voeding. Men 

kan dan makkelijk wijzen naar de allochtonen als men wilt, maar de allochtonen hebben Wijnegem 

Shopping Center niet gebouwd.
 349

” 

 

Het is onduidelijk wanneer de verloedering en de achteruitgang op de Turnhoutsebaan juist werden 

ingezet. De eerste tekenen van een negatieve ontwikkeling manifesteerden zich waarschijnlijk al aan 

het begin van de jaren '80 met een uitbreidende leegstand, verkrotting en verloedering ten gevolge van 

de metrowerken en het afbraakbeleid van het gemeentebestuur waardoor vele huizen als ‘te 

onteigenen’ of ‘af te breken’ ingekleurd stonden. Pas in de jaren '90 en volgens sommigen 2000 werd 

die achteruitgang van de baan echt goed zichtbaar. Gevestigde handelszaken trokken weg. Winkels 

kwamen leeg te staan en vonden geen nieuwe eigenaar. Er kwamen nieuwe zaken met 

tweedehandswaren en prullaria, de ‘rommelwinkels’. Daarna kwamen de allochtonen de lege panden 

opvullen, vaak met louche nachtwinkeltjes en telefoonwinkels die elkaar in snel tempo opvolgden. De 

handelaars die er al jarenlang aanwezig waren zagen een deel van hun klanten wegblijven, al bleven de 

zaken meestal wel redelijk draaien. De focus kwam meer en meer te liggen op het toenemende verkeer 

en minder op het winkelen of wandelen op de baan.  De eens zo mooie, prestigieuze winkelstraat was 

plots geen aantrekkelijke plek meer om te verblijven. Wie er terechtkwam, wilde er meestal zo snel 

mogelijk weer terug weg. Het sociale aspect van het winkelen viel beetje bij beetje weg. De 

Turnhoutsebaan had haar fraaie imago en haar glansrol als trotse uithangbord van Borgerhout verloren. 

Net als het district had haar naam een negatieve bijklank gekregen en moest zij op zoek naar een 

nieuwe identiteit – een proces dat tot op de dag van vandaag verder gaat. De oorzaken voor het verval 

van de baan zijn velerlei, en hebben opnieuw meer te maken met de tijdsgeest en de sociaal-culturele 

ontwikkelingen van onze tijd dan met de ‘allochtonen’ en hun winkels, die nog steeds vaak als ‘het 

probleem’ worden bekeken maar waarschijnlijk eerder de hoop voor de toekomst  betekenen voor de 

hoofdstraat van Borgerhout. 

 

De leegstand: een inktvlek breidt zich uit 

In de jaren '80 kwamen meer en meer winkels leeg te staan op de altijd zo populaire Turnhoutsebaan. 

De oorzaken voor de leegstand zijn heel divers. De metrowerken werden eerder vernoemd. De visie op 

urbanisatie van het gemeentebestuur heeft ook op de baan zijn weerslag gehad. Op de BPA's van het 

einde van de jaren '70 is reeds te zien hoe hele zones aan de hoofdstraat van Borgerhout als ‘af te 

breken’ gemeente-eigendom of als ‘te onteigenen’ ingekleurd zijn. Vooral het stuk op het einde van de 

baan, aan de splitsing met de Stenenbrug en aan de Turnhoutsepoort, heeft zwaar te lijden gehad onder 
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de plannen voor afbraak.
350

 Tot op de dag van vandaag liggen er aan dat laatste stuk  heel wat gronden 

braak, al dan niet afgespannen, die de verloedering van heel dat gedeelte van de baan mee in gang 

gezet hebben. Momenteel zijn deze zones in gebruik als hondenwei en stadstuintjes, en men plant hier 

de aanleg van een nieuw wijkcentra en brugpoort. De stadsvlucht is een tweede belangrijke oorzaak 

voor het in verval geraken van de eens zo mooie baan. Een derde, bovenlokale, oorzaak is de 

algemene achteruitgang van de lokale middenstand. Tenslotte is er het beleid van stad en district met 

betrekking tot de inrichting van hun baan en steun aan de handel buiten het centra. De niet-centrale 

commerciële zones waren (en zijn) duidelijk verre van prioriteit voor de stedelijke overheid. Wanneer 

het over het verkeer op de baan ging, was die plots wel zeer geïnteresseerd. De sterke nadruk vanuit 

het bestuur op één van de identiteiten van de baan, de verkeersfunctie, heeft ervoor gezorgd dat de 

functies van hoofdstraat en winkelstraat lange tijd ondergeschikt waren aan de mobiliteit. 

De achteruitgang of verloedering werd ingezet aan het stuk aan de Turnhoutsepoort, dat het hardst 

getroffen werd door de onteigening en afbraak. Mevrouw Leunen omschrijft de voortkruipende 

leegstand als een ‘inktvlek’ die zich langzaam uitspreidde en tenslotte de hele baan trof. “En ineens, in 

de jaren '90 – '80 nog niet –  toen zag je dat naar beneden gaan. Dat was echt een inktvlek, je zag dat 

zo uitbreiden.
 351

” Uit het onderzoek van Snoeckx in 1979 zien we dat er toen nog maar 18 van de 246 

winkelpanden leeg stonden, meestal ten gevolge van de metrowerken.
 352

 Een studie over de 

Antwerpse winkelstraten uit 2001 telt al 57 leegstaande panden en 7 braakliggende gronden op een 

totaal van 261 handelsruimten.
353

 Met de ‘inktvlek’ bedoelt mevrouw Leunen ongetwijfeld de 

negatieve spiraal van leegstand en verkrotting, de vlucht van nog meer handelaars uit de verloederde 

omgeving, het sluiten van meer winkels en nog meer leegstand waaraan de gehele baan in de jaren '90 

ten prooi viel. Winkels sloten hun deuren en vonden geen nieuwe eigenaars, ruimtes bleven leegstaan, 

ruiten werden witgekalkt en afgeplakt, huizen werden gekraakt en vernield.
 354

 Na het stuk aan de 

Turnhoutsepoort was ook het gedeelte dat grenst aan de Carnotstraat aan de beurt, en in mindere mate 

het middelste stuk tussen Roma en Kroonstraat, dat altijd wel redelijk is blijven draaien als 

wijkgerichte winkelzone.
355

 De Carnotstraat zelf bleef evenmin gespaard van deze negatieve spiraal. 

Omdat zij de verbinding vormt tussen het Centraal Station en de Turnhoutsebaan, was de verloedering 

van de Carnotstraat heel negatief voor de baan: treinreizigers die via het centraal station naar 

Antwerpen kwamen werden niet aangetrokken tot de richting vanBorgerhout, maar namen allemaal de 

weg naar het centrum via de Keyserlei en de Meir. 

De eens zo prestigieuze cinema Roma was één van de eerste grote leegstaande gebouwen en luidde bij 

haar sluiting begin 1983 symbolisch de periode van verloedering in. De bijna twintig jaren waarin het 
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prachtige gebouw leegstond, waren de slechtste jaren voor de Turnhoutsebaan. De leegstand van de 

Roma en de onwil en onmacht om dit stukje verleden van Borgerhout een nieuwe bestemming te 

geven bleven al die tijd de schandvlek van de Turnhoutsebaan en het district.
356

Als zo'n megalomaan 

sprookjespaleis al geen duidelijke nieuwe bestemming kon krijgen – het enige wat er stond, was een 

muur met drankautomaten – hoe zou het dan ooit terug beter kunnen gaan met de normale 

winkelpanden op de baan? 

 

De stadsvlucht deel II: de winkels trekken weg 

De grote evoluties in Oud-Borgerhout zetten zich meestal met wat vertraging door op de baan. Zo 

kwam het dat in de jaren '60 en '70, toen de gemeente volop onderhevig was aan de stadsvlucht van 

jonge Belgische gezinnen en de immigratie van Marokkaanse Berbers, deze processen nog niet 

helemaal zichtbaar waren op de Turnhoutsebaan. De meeste zaken die hier gevestigd waren, waren 

succesvol genoeg om klanten te blijven aantrekken en draaiden goed op basis van een lokaal en 

bovenlokaal publiek. Maar toen de leegloop van Oud-Borgerhout eind jaren '70 gigantische proporties 

begon aan te nemen, trokken na een tijdje ook de handelaars weg. Diegenen die uit Borgerhout 

vertrokken waren, de jonge gezinnen, waren de kapitaalkrachtigen en bijgevolg de beste klanten van 

de meeste winkeliers. Sommigen van hen bleven nog een hele tijd naar Borgerhout komen om er 

inkopen te doen. Met de streektramverbinding of via de nieuw aangelegde Ring was dat allemaal nog 

gemakkelijk. Na een tijdje begonnen er zich echter ook meer en meer winkels te vestigen in de rand. 

Het autoverkeer werd drukker. In 1968 verdween de laatste buurtspoorwegtram van Antwerpen, de 40 

die over de Turhoutsebaan naar Schoten reed. Het werd steeds omslachtiger om naar de stad te komen. 

Bovendien verdween na een tijdje de noodzaak voor hen die op ‘den buiten’ woonden om in de stad te 

gaan winkelen. In de jaren '90 ontstonden in België de grote, gecentraliseerde baanwinkels en 

shoppingcentra. Deze waren makkelijker en sneller bereikbaar met de auto, hadden ruime parkings en 

boden een concentratie van allerlei producten aan. 

Wijnegem Shopping Center wordt heel vaak aangehaald als één van de voornaamste oorzaken voor de 

verloedering van de Turnhoutsebaan, omdat ze in haar verlengde ligt. Het Shopping Center is daarom 

een symbolisch voorbeeld, maar er zijn natuurlijk nog andere winkels in de rand die ‘bijgedragen’ 

hebben aan de achteruitgang van de hoofdstraat van Borgerhout én aan de achteruitgang van zowat 

alle andere grote voormalige winkelstraten buiten het stadscentrum, zoals de Handelsstraat op het 

Noord, de Driekoningenstraat in Berchem of de Abdijstraat op het Kiel – in vergelijking met die 

commerciële wijkcentra was de Turnhoutsebaan er nog niet eens zo slecht aan toe. “Door de 

suburbanisatie, met de opkomst van de auto, heeft iedereen die een beetje mobiel was en die de 

middelen had de stad verlaten. En vermits er dan ook minder koopkracht was omdat de betere mensen 

verdwenen wilde dat ook zeggen dat de beenhouwer, de bakker, de kruidenier het ook moeilijk kregen 
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en mee de verhuis maakten naar de rand.
 357

” Niet de nieuwe winkels, maar het wegtrekken van hun 

klanten en de logische reactie van de winkeliers om hen te volgen zijn de oorzaak, tezamen met een 

Vlaams ruimtelijk beleid dat geen prioriteit gaf aan de stad en wel de mogelijkheid verleende tot de 

bouw van uniforme shoppingcenters en karakterloze commerciële lintbebouwing in de stedelijke rand.  

Natuurlijk bleven er ondanks het vertrek van velen nog een heleboel mensen achter in Oud-Borgerhout 

die ook moesten kopen en consumeren in hun buurt. Als de Turnhoutsebaan omwille van de 

shoppingcenters haar bovenlokale aantrekkingskracht voor een deel was kwijtgeraakt, dan kon ze 

tenminste toch nog haar functie vervullen van lokale, buurtgerichte winkelstraat? Sommige handelaars 

slaagden hier inderdaad zeer goed in en bleven nog jaren doorgaan als buurtwinkels, maar voor 

anderen was het moeilijker een lokaal publiek aan te spreken. Het eerste probleem was de verregaande 

specialisatie in vaak bijzondere producten die sommige winkels aanhielden, waarmee ze op een ruimer 

publiek mikten dan alleen het lokale – een ‘probleem’ dat tot vandaag echter ook nog een troef 

betekent voo sommige winkels die je elders niet meer vindt. Een tweede pijnpunt was de 

sociaaleconomische situatie van een groot deel van de nieuwe inwoners van Oud-Borgerhout. Omdat 

vele van de meest kapitaalkrachtige gezinnen waren weggetrokken en hun plek werd ingenomen door 

een armere groep Marokkaanse immigranten, nam ook de koopkracht drastisch af. Tel daar de slechte 

economische conjunctuur van de jaren '80 bij op, en het is begrijpelijk dat de winkeliers van de 

Turnhoutsebaan het plots met een zuiniger lokaal publiek moesten doen, dat minder dure en minder 

gevarieerde producten aankocht. 

Typerend voor de evolutie van Oud-Borgerhout is dat de eersten die vertrokken de slagers waren – in 

1979 waren er nog maar 6 over op de baan die ooit overvol zat met beenhouwers. Slagers zijn bij 

uitstek lokaal gerichte winkels, maar het lokale doelpubliek van Borgerhout nam mondjesmaat af. Ten 

eerste omdat vele beenhouwers een specialisatie aanhielden – bijvoorbeeld een spekslager of een 

gevogelte-slager – wat resulteerde in kwaliteitsvolle maar iets duurdere producten.
 358

 Ten tweede 

omdat de nieuwe bewoners van Borgerhout verkozen om halal vlees of iets soortgelijks te eten zoals 

hun geloof het voorschreef. Zij gingen liever naar de joodse slagers in de stationsbuurt, omdat de 

voorschriften voor koosjer vlees dicht bij hun regels voor het slachten en verwerken van vlees 

aansloten. Vera herinnert zich wel een Belgische slager die de komst van de Berbers aangreep als een 

uitstekende gelegenheid om gouden zaken te doen. Hij begon zelf met het verkopen van vlees dat 

volgens de regels van de moslims geslacht was. “Er was een Belgische beenhouwer en die is 

begonnen vlees te kopen geslacht door Marokkanen zelf. En kippen en konijnen verkocht die dan. Die 

heeft dan in zijn zaak een iets voor de handen te wassen laten zetten, zodat ze konden zien dat als hij 

kip sneed, of liet snijden door de Marokkanen, dat ze hun handen konden wassen.
 359

” In die tijd waren 

er nog amper Marokkaanse winkels in Borgerhout – die zouden pas in de jaren '80 opkomen in de 
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zijstraten en zowat tien jaar later ook op de Turnhoutsebaan zichtbaar worden. Bakkers, kruideniers, 

krantenwinkeltjes en goedkopere kledingwinkels of andere zaken voor alledaagse noden konden dus 

zeker nog een tijdje blijven doorleven in Borgerhout, want ook de Marokkanen en de achtergebleven 

autochtonen moesten hun eten en spullen kopen. Er was echter een nieuwe, grote maatschappelijke 

evolutie aan de gang die verder reikte dan de grenzen van Oud-Borgerhout, Antwerpen of zelfs het 

land. Deze evolutie bracht een verandering in koopgedrag met zich mee die een verregaande invloed 

zou hebben op de lokale middenstand overal in België en de genadeslag zou betekenen voor de meeste 

gespecialiseerde zaakjes en de doorsnee buurtwinkel. 

 

De lokale middenstand: aanpassen of opgeven   

Tegelijkertijd met de stadsvlucht en de immigratie greep een tweede maatschappelijke evolutie plaats 

die van grote invloed zou zijn op de toekomst van de Turnhoutsebaan. Overal in het land ging de 

lokale middenstand achteruit om uiteindelijk grotendeels te verdwijnen. Een nieuw fenomeen beleefde 

in de jaren '70 en '80 zijn grote doorbraak: de supermarkt en de grote keten; veralgemening en 

schaalvergroting.
360

 Deze winkels met een gigantisch aanbod namen de plaats in van vele andere 

kleine winkeltjes. Vroeger moest je voor elk product wel naar een andere gespecialiseerde winkel, 

maar met de supermarkten kan je in één keer alle inkopen voor een hele week doen. Omdat er steeds 

minder huisvrouwen en steeds meer drukbezette gezinnen van tweeverdieners waren, werd 

tijdsbesparing plots de grootste prioriteit van de gemiddelde shopper. De meeste supermarkten hebben 

lange openingsuren zodat de werkende mens er ook nog na zijn werkuren terecht kan. Ze bieden een 

groot en bekend aanbod en een efficiënt kassasysteem zodat het winkelen er  vlot verloopt. Weinigen 

vestigden zich echter op een plek als de Turnhoutsebaan, omdat er zo weinig parkeerruimte voor 

handen is en omdat de klanten meestal met de auto komen. De Carrefour die momenteel op de 

Turnhoutsebaan gevestigd is, is niet al te groot en heeft een duidelijk buurtgericht karakter – niet te 

vergelijken met de mega-winkels van de keten of de Colruyt buiten de Ring. Naast de gewone 

supermarkten waren ook de grote ketens van kledingwinkels, cosmetica of allerlei huishoudproducten 

in opmars. Ook zij konden een ruimere collectie aanbieden tegen vaak goedkopere prijzen omwille 

van de massa-productie die aan hun producten vooraf ging. “Maar ja, de middenstand is helemaal 

achteruit gegaan. (…) De grote ketens! Den Blokker, daar kun je tuinmeubelen krijgen, potten en 

pannen, die ontwikkelen filmpjes,... Dat zijn zeven, acht winkels in één. Dus die maken zo alles wat 

kapot,” verzucht schoenmaker Leunen.
 361

 Vele kleine gespecialiseerde zaakjes konden niet op tegen 

de lange openingsuren, de lage prijzen en het grote aanbod. De meest gespecialiseerde zaken, maar 

ook de gewone buurtwinkels, moesten ofwel de deuren sluiten, of van commerciële strategie 

veranderen om het hoofd boven water te houden. 
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De Turnhoutsebaan biedt tot op vandaag nog wonderwel een handelsruimte voor gespecialiseerde 

kleinhandel. Sommige handelaars wisten zich wonderwel aan te  passen aan de nieuwe situatie. Kleine 

winkels hebben immers een aantal voordelen tegenover mega-supermarkten: de kennis van hun 

producten, een betere kwaliteit en vooral het persoonlijke contact zijn hun grote troeven. Sommige 

producten zijn natuurlijk ook gewoon uit de mode verdwenen of fel verminderd. “Er is veel 

middenstand weggetrokken, maar ik denk dat die ook zijn weggetrokken omdat ze niet de flexibiliteit 

hadden om zich aan te passen aan hun omgeving. Als je met een product zit waarvan je zegt: dat was 

in de jaren '50 mijn product, en in de jaren '60, en dat moet nu nog mijn product zijn, … Heel de stad 

is veranderd op die tijd!
 362

” Stoffen, bijvoorbeeld, zijn helemaal niet meer zo gegeerd als vijftig jaar 

geleden nu de confectie-industrie het eigenhandige naaien grotendeels heeft overgenomen. José vertelt 

dat ze op de duur een naaister in dienst moesten nemen in de stoffenwinkel omdat de mensen er geen 

meer konden vinden. Door zulke aanpassingen hebben ze nog een tijdje succesvol overleefd, maar 

uiteindelijk hebben ze de winkel toch gesloten.
 363

 Ook koorden worden bijna niet meer gebruikt, en 

dingen als lusters of korsetten zijn al helemaal wat uit de mode geraakt. Vera heeft haar platenwinkel 

moeten sluiten omwille van de concurrentie van de cassettes en de illegale kopies die daarvan 

circuleerden.
364

 Langs de andere kant kan het vandaag de dag, in onze nostalgische tijd met zijn retro-

hype, weer een troef zijn om een winkeltje met producten ‘uit de oude tijd’ uit te baten. Jeanine's 

naaiwinkeltje, tjokvol gepropt met spullen uit vervlogen tijden, trekt opnieuw weer heel veel jonge 

mensen aan die vallen voor de charme van het verleden. Tijdens de uren die ik er doorbracht om met 

haar te spreken, kwamen er zelfs enkele toeristen heen om het zaakje te bewonderen. Ook een 

uitstervend beroep als schoenmaker is weer lucratief omdat er bijna geen concurrentie meer is. Verder 

is verregaande specialisatie - met een grondige kennis van het eigen product, een goede service en een 

kwalitatief aanbod – een populaire ‘overlevingstechniek’ voor de autochtone zaken op de baan, die 

nog steeds klanten van buitenaf weten aan te trekken. Mits de nodige aanpassingen, 

doorzettingsvermogen en flexibiliteit konden deze zaken nog een manier vinden om te overleven en er 

een goed centje aan over te houden. 

 

Het waren niet alleen de veranderende tijdsgeest en mode die om aanpassingen vroeg, ook de nieuwe 

klandizie uit de buurt – veel ouderen en Marokkanen – vereiste van de winkeliers een beetje 

aanpassingsvermogen. De oudere mensen bleven een belangrijk publiek voor de gespecialiseerde 

buurtwinkels. In tegendeel tot de tweeverdieners hadden zij wel tijd om overdag te gaan winkelen en 

het sociale contact in de commerciële ‘drempelwereld’ bleef voor deze vaak geïsoleerde mensen heel 

                                                 
362

 Interview met Robert Kaerts, Borgerhout (België), 12.03.2012. 
363

 Interview met José Delstanche, Berchem (België), 09.03.2012. 
364

 Interview met Vera Sagers, Borgerhout (België), 16.04.2012. 

 



 

155 

 

belangrijk. Helaas gaven zij over het algemeen een pak minder geld uit aan voeding en 

gebruiksproducten dan het gemiddelde gezin met kinderen. Dan was er nog een nieuwe groep 

waarmee zaken te doen viel: economisch misschien niet zo sterk, maar intussen wel talrijk 

vertegenwoordigd. Sommigen, zoals de Belgische halal-slager, deden gouden zaken door hun 

assortiment iets of wat aan te passen aan de wensen de Marokkanen. Een andere tactiek was om de 

Marokkanen gewoon op te lichten, zoals Vera vertelt. “Op 't hoekske van de Zegelstraat was toen een 

kleermaker, die heeft zijn kost verdiend met de Marokkanen. (...) Want ik weet nog heel goed, den broer 

van hiernaast, die heeft daar eens een jas gekocht. Die kwam in de winkel en die had dat aan en ons 

ma zei: ‘maar da's veel te groot!’. ‘Ja, maar die madam hield dat vast vanachter en ze zei: da's 

schoon.’ Ons ma zei: ‘hier, doet die frak terug in die zak en ik ga met u mee!’  En uiteindelijk heeft hij 

toch een nieuwe gekregen. (…) Nu kennen ze dat allemaal. Je zult ze nu geen citroenen  voor appelen 

meer verkopen. Maar vroeger wel!
 365

” Vera zelf stapte na de sluiting van haar platenzaak mee in een 

groothandel met Marokkaanse producten – één van de eersten in Borgerhout, nog voor de vele kleine 

Marokkaanse winkeltjes er waren. Het ging er gewoon om, zoals steeds, het gat in de markt te vinden. 

Helaas was dat gat in de markt niet altijd gelegen in Oud-Borgerhout, en wanneer het daar wel te 

vinden was voldeed het meestal niet aan de verwachtingen van hen die nostalgisch waren naar de 

chique winkels en de gouden tijden van de Turnhoutsebaan. 

Wie dat gat in de markt niet vond in Borgerhout, die moest dan verhuizen naar de rand waar het rijkere 

publiek zat of noodgedwongen zijn deuren sluiten. Ongetwijfeld hebben enkele winkeliers van de 

Turhoutsebaan de stap naar Wijnegem Shopping Center gezet of hebben ze het gewoonweg 

opgegeven, maar het merendeel van de winkels die in de jaren '80 en '90 sloten op de baan deed dat 

niet omdat ze failliet was. Integendeel, ondanks de achteruitgang van de middenstand en de 

verloedering van haar buitenkant bleef de baan een vrij drukbezochte plek waar best wel wat geld te 

rapen viel. Het grootste probleem was dat van het vinden van opvolging. De generatie zelfstandigen 

van de gouden fifties en sixties ging tegen dan op pensioen en had meestal een serieuze cent gespaard. 

Ze had haar kinderen laten studeren en de kans op een goede job geboden, zodat deze meestal niet 

stonden te springen om de winkel van hun ouders over te nemen in een straat die langzaam 

achteruitging met een product dat toch niet meer zo goed verkocht. Geïnteresseerde overnemers of 

kopers waren schaars, waardoor de leegstand toenam. De vastgoedprijzen daalden, wat kopen 

helemaal onaantrekkelijk maakte. De baan geraakte in een negatieve spiraal van leegstand en verval. 

De enigen die zich er nog wilden vestigen, waren zij die geen betere plek konden of wilden betalen 

voor hun handeltjes: eigenaars die de stocks van andere gesloten winkels aan de man probeerden te 

brengen, of allochtonen die hun geluk wilden beproeven als ondernemer. Deze winkels waren gericht 

op een minder kapitaalkrachtige klandizie, en moesten het veeleer hebben van kwantiteit dan kwaliteit 

om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze trokken voornamelijk immigranten aan, en autochtonen uit de 
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lagere sociaaleconomische klasse. Het waren niet enkel de allochtonen die deze goedkope zaken 

begonnen, maar evengoed Belgen die er een lucratieve handel in zagen, of zelfs ketens met 

goedkopere producten zoals de Krak. De reeds sinds lange tijd aanwezige lokale middenstanders met 

kwaliteitsvolle winkels zagen intussen met lede ogen en vaak heel wat bitterheid de verandering van 

‘hun’ baan aan. 

De problematieken die meespeelden in de verloedering van de Turnhoutsebaan zijn dus zeker niet 

zomaar in één simpele oorzaak te vatten. Het was een combinatie van factoren die ervoor zorgde dat 

de middenstand ermee kapte en panden leeg kwamen te staan: de stadsvlucht, de shoppingcenters in de 

rand, de supermarkten, de ouderdom van winkeliers en producten.  Alain, de voorzitter van de 

middenstandsvereniging VZW Voorstad en uitbater van de kinderwinkel ‘Kitty Kidsystems’, vat de 

problematiek die volgens hem het meest speelt goed samen: “Er zijn mensen die vertrokken en die het 

er elders nog slechter vanaf hebben gebracht. Niet iedereen die hier gaan lopen is, heeft zich 

verbeterd. Er zijn ook een groot deel van de zaken gestopt omdat daar geen opvolging was. Je ziet een 

videotheek vertrekken omdat een videotheek niet meer draait. Da's gewoon een marktevolutie. Het 

probleem is dat, door dat gebrek aan opvolging, ook geen nieuwe mensen worden aangetrokken. En 

daar schort het. Er stoppen handelszaken vanwege leeftijd, maar de nieuwe die komen, die worden 

niet spontaan aangetrokken.
366

” 
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4.3. De Turnhoutsebaan in de jaren 1990 en 2000: de vervreemding ingezet 

 

Van winkelstraat naar verkeersader 

Terwijl de inktvlek van de leegstand steeds groter en donkerder werd op de Turnhoutsebaan, kreeg de 

straat te kampen met nog een ander probleem: de steeds toenemende verkeersdrukte die de nodige 

chaos en opstoppingen met zich meebracht. De baan was altijd al een plek geweest die leefde van het 

vele verkeer dat dagelijks over haar kasseien trok en een bloeiende handel genereerde. Maar vroeger 

was dat verkeer van een andere orde. Vooral het openbaar vervoer, voetgangers en fietsers reden toen 

over de baan, in combinatie met de enkele auto's die er vrij makkelijk doorreden en onderweg 

parkeerplaats vonden. Met de snelle opkomst van het autoverkeer bleek de baan al snel te smal om een 

goede doorstroming te genereren. De verbredingen van de jaren '50 en '60 bleken slechts een tijdelijke 

oplossing. Vanaf de jaren '70 viel de baan opnieuw ten prooi aan een enorme verkeersdrukte. De 

premetro, die een deel van het bovengrondse verkeer zou opvangen, bleef onafgewerkt en kon niet in 

werking treden als een oplossing. Tegen de jaren '90 nam de chaos  zulke grote proporties aan, dat een 

heraanleg onvermijdelijk was.
 367

 Trams, bussen en auto's geraakten nog nauwelijks vooruit over de 

smalle rijweg van de baan. Een tweede optiek van de geplande vernieuwing was het opnieuw 

opwaarderen van de baan als wijkgerichte winkelstraat. Tenminste, zo werd het voorgesteld op 

wijkniveau, want uiteindelijk heeft de laatste heraanleg van de baan allerminst goed gedaan om het 

aangename verblijf in de straat te bevorderen. De verkeersdoorstroming mag dan al verbeterd zijn, er 

blijven nog vele mobiliteitsproblemen, en voor de Turnhoutsebaan in haar identiteit van winkelstraat 

en hoofdstraat was de herprofilering van 1996 één groot fiasco.
368

 

Het proces waarbij een plan werd uitgetekend voor de Turnhoutsebaan begon nochtans mooi. Het 

Globaal Structuurplan Antwerpen van 1990 vermeldt de uitbouw van de Oost-West-as in één van haar 

krachtlijnen. Deze as, die vanaf de leien via de Rooseveltplaats, het Centraal Station en de Carnotstraat 

over de Turnhoutsebaan loopt, vormt de ruggengraat van de stedelijke mobiliteit. Openbaar vervoer, 

voetgangers en fietsers moeten hier prioriteit hebben op auto's. Voor deze laatste vervoersmiddelen 

zijn er andere invalswegen die beter geschikt zijn en een betere aansluiting maken op de Singel: de 

Plantijn-Moretuslei en de Noorderlaan.
 369

 Toch is het niet de bedoeling de baan af te sluiten als 

invalsweg. Ze blijft in het plan een belangrijke functie vervullen als doorgang naar de stad. In het GSA 

ligt de focus nog op het heropwaarderen van de baan als commercieel en dienstverlenend wijkcentrum 

voor Oud-Borgerhout. In de visie van het plan zijn hoofdstraten immers de hefbomen voor de 

herwaardering van hun gehele aanpalende buurt. Het gebied aan de Turnhoutsepoort, dat er het ergst 

aan toe was, zou de meeste aandacht krijgen en zou uitgebouwd worden als brugpoort, met een lokaal 
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overstapstation voor het openbaar vervoer en wijkgerichte functies.
 370

 Ook het Wijkontwikkelingsplan 

van Oud-Borgerhout legt de nadruk op de Turnhoutsebaan als multifunctionele straat waar het 

buurtgerichte karakter zeer belangrijk is voor het gehele district. “De Turnhoutse baan is de 

hoofdstraat, als verkeersas voor openbaar vervoer en als winkelstraat. De as moet versterkt worden 

met sociale en culturele activiteiten, met een zone voor hoogwaardig wonen en met de concentraties 

van winkelactiviteiten rond de pleinen aan de Kerkstraat, Drink en Bothastraat.
 371

” 

Op papier klonken de plannen voor de baan dus mooi en hoopvol. Voor het opmaken van de concrete 

plannen van aanleg werden de bewoners en de plaatselijke middenstandsvereniging, VZW Voorstad, 

geconsulteerd. Wat was hun visie op de heraanleg van de baan? Bewoners vroegen een goede en 

veilige fiets- en voetgangersverbinding.
 372

 De middenstand stelde voldoende parkeerruimte voorop. 

Bewoners en winkeliers vroegen beiden ook meer groen in het straatbeeld en een betere inrichting van 

de stedelijke ruimte die er het verblijf zou aanmoedigen: brede voetpaden, mooie straatverlichting, 

banken en vuilbakken of zelfs kunst in het straatbeeld vallen onder zulke inrichting.
373

 Allen vroegen 

ook de leegstand aan te pakken. Op die manier zou het mooiere uitzicht het imago van de baan en de 

zin om er te winkelen versterken. Het Globaal Structuurplan Antwerpen sloot zich in elk geval aan bij 

deze visie: “Het moet dus duidelijk zijn dat herinrichting van het openbaar domein meer is dan het 

verkeer beter organiseren. Een straat is meer dan een weg, het is een belangrijk deel van de 

stadsruimte. Herinrichting moet vorm en zin geven aan het beeld van de stad. Het imago van de stad, 

de stadscultuur hangt ervan af.
 374

”  

Uiteindelijk kwam er van al deze mooie woorden en initiatieven weinig in huis. Een eerste probleem 

was dat er zo veel tegengestelde belangen waren. Een vlotte verkeersdoorstroming stond tegenover 

een aangename verblijfsruimte, ruimte voor auto's tegenover plek voor openbaar vervoer of fietsers en 

voetgangers, fietspaden tegenover parkeerplaatsen, brede voetpaden tegenover brede rijstroken, de 

identiteit van de baan als winkel-, woon- en hoofdstraat van haar district tegenover haar functie als 

invalsweg naar de stad. Het tweede en grootste probleem was de beperkte beschikbare ruimte op de 

baan die het vrijwel onmogelijk maakte al die functies te combineren. Fons Geeraerts vertelt over de 

moeilijke onderhandelingen over de heraanleg. “Dat was een enorme belangenstrijd geworden. Ik heb 

daar die openbare vergadering nog mee geleid, waar men niet wilde begrijpen dat de Turnhoutsebaan 

van gevel tot gevel 27 meter is. En ieder plan dat je tekent heeft 27 meter ter beschikking. Maar voor 

elk plan dat ze tekenden hadden ze 54 meter nodig. Ze hadden een aparte bus- en tramlijn nodig, ze 

hadden een apart fietspad in twee richtingen, aparte voetgangers, er moesten bomen staan, er moest 

vanalles staan. Dan zeg je, da's allemaal goed, maar binnen 27 meter.
 375

” In werkelijkheid gaat het 
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maar om zo’n 21 tot 22 meter beschikbare ruimte.
 376

 En dan waren er nog de aanpassingen aan de 

oorspronkelijke goedgekeurde plannen die later werden doorgevoerd onder druk van het stadsbestuur 

en de Lijn. Luk, die meewerkte aan het uittekenen van de eerste plannen, legt uit hoe het mis gelopen 

is: “Op een ogenblik moest de Turnhoutsebaan heraangelegd worden, en die vraag is toen aan 

Stramien gesteld. Ik werkte daar toen halftijds. Daar is dan zo'n heel ontwerp voor gemaakt, dat, denk 

ik, toch wel heel goed in elkaar zat. Maar wij maakten enkel een voorontwerp, en dan is dat 

uiteindelijk door een ander bureau, door een ander ontwerp, door de politiek en door de 

middenstanders, en vooral door de lijn die zijn eisen gesteld heeft, een vreselijk plan geworden.
 377

” 

Van de doorgedreven visie op de heraanleg die de baan in al haar functies zou versterken bleef dus niet 

veel over. Ook het gedeelte aan de Turnhoutsepoort werd amper opgewaardeerd. Van een centrale 

stedelijke brugpoort met bijbehorende functies was geen spoor te zien. Het zag er niet naar uit dat de 

heraanleg ertoe zou bijdragen het imago van de Turnhoutsebaan te versterken. 

Na de definitieve uitvoer van de werken was niemand echt tevreden met de vernieuwing van de 

Turnhoutsebaan. De bewoners niet, want het groen, het straatmeubilair, het aangename uitzicht en de 

aangename, veilige fiets- en voetpaden bleven grotendeels uit. De middenstanders niet, want het 

parkeerprobleem was nog steeds niet opgelost, de leegstand werd niet aangepakt en de baan was nog 

steeds niet mooi. Hoewel de werken op de baan goed en vlot verlopen waren, zodat de winkeliers 

minimale economische schade leden ten gevolge van de werkzaamheden, mocht het resultaat er niet 

echt wezen.
378

 Natuurlijk waren er wel een paar goede dingen veranderd, maar niet allemaal op de best 

mogelijke manier. De oude kenmerkende kasseien van de Turnhoutsebaan werden vervangen door een 

betonnen wegdek. Haar klassieke uitzicht verdween met de kasseien, maar het fiets- en autoverkeer 

verliep nu gemakkelijker en maakte minder lawaai. In het midden kwam er een vrije tram- en busbaan 

in twee richtingen, zodat de bussen en trams niet meer moeten aanschuiven in de ellenlange files op de 

baan en een stuk sneller vooruit geraken. De haltes werden eilandjes in het midden, waardoor tram- en 

bus reizigers wel telkens de rijweg moeten oversteken als ze het openbaar vervoer willen nemen. Aan 

weerszijden van de tram- en busbaan ligt een rijvak voor de auto's. Voor heel deze inrichting werden 

de voetpaden een heel stuk smaller gemaakt. Je kunt er nu nog maar met twee naast elkaar lopen. Voor 

fietspaden was er al helemaal geen plek meer over. Fietsers moeten op de smalle rijbaan tussen de 

auto's door slalommen. “De weg is ook speciaal aangelegd, en dat is een principe dat bekend is: de 

fietser moet op de rijweg rijden om de automobilist te vertragen.
 379

” Er is amper ruimte om rijen 

auto's voor het rood licht voorbij te steken en fietsers worden voortdurend tegen de kant gedrukt door 

het snellere verkeer. Parkeerplaats is er nauwelijks voldoende, omdat heel wat ruimte wordt 

ingenomen door kleine boompjes in grote betonnen bloembakken. Bijgevolg staan er altijd wel auto's 
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op de weg om te laden en lossen, een inkoop te doen, iemand op te pikken of af te zetten of om 

gewoon een praatje te maken met voorbijgangers. Het dubbel parkeren blijft een groot probleem dat 

het andere verkeer sterk ophoudt. De auto's nemen dan maar hun toevlucht tot de tram- en busbaan, 

wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Omwille van het verkeer op vier rijvakken is het ook steeds 

moeilijker om de baan over te steken. De lichten blijven lang rood en staan vrij ver uit elkaar. Tussen 

twee lichten door oversteken is voor oude mensen of gezinnen met kinderen geen optie, want veel te 

gevaarlijk. Wie snel een inkoop wil gaan doen aan de overhand, is dan lang onderweg. In plaats van de 

verbinding tussen Noord en Zuid-Borgerhout te verzekeren, begint de Turnhoutsebaan steeds meer op 

te treden als een moeilijk te overbruggen scheidingslijn doorheen haar district.
380

 

 

De eerste allochtone ondernemers op de Turnhoutsebaan 

Intussen begonnen de eerste allochtone winkeltjes zich op de baan te vestigen. ‘De allochtonen’ op de 

Turnhoutsebaan worden door sommige mensen als de oorzaak van de verloedering beschouwd, maar 

het ontstaan van de buitenlandse winkeltjes daar is een relatief nieuw fenomeen. Pas lang na de eerste 

tekenen van leegstand en achteruitgang zijn deze winkels de gaten op de baan komen opvullen. De 

eerste Marokkaanse winkeltjes in Borgerhout dateren van de periode van de gezinshereniging, rond 

het begin van de jaren '80. Daarvóór gingen de meeste Marokkanen gewoon bij de Belgische 

kruideniers, bakkers en andere winkels kopen, of bij de joodse gemeenschap die dankzij hun lange 

aanwezigheid in het Antwerpse hun eigen winkels hier al gevestigd hadden. In de jaren '70 bestonden 

er al enkele Marokkaanse cafés, omdat de ‘vreemdelingen’ in veel Belgische kroegen niet binnen 

mochten. Begin jaren '80 kwamen ook de Marokkaanse winkeltjes – bakkers, slagers en kruideniertjes 

–  op in Oud-Borgerhout, maar nog niet op de baan. “Ik denk dat er zelfs in de jaren '80 nog niet zo 

veel allochtone winkels waren op de Turnhoutsebaan. Er waren wel winkels maar die waren meer in 

de zijstraten: op het einde van de Helmstraat, op de hoek van de Gijselstraat. Daar waren een paar 

groentenwinkels van Marokkanen.
 381

” De meeste Marokkaanse ondernemers die zo'n winkel 

begonnen waren voormalige gastarbeiders die wegens gezondheidsproblemen of ouderdom niet meer 

in de zware en ongezonde industrie wilden of konden werken. Als ze wat gespaard hadden, konden ze 

dat geld in een eigen zaak steken. Toen bestonden er al een paar groothandels in Oud-Borgerhout die 

producten uit Marokko leverden. Vera vertelt dat ze op krediet ‘starterspalletten’ met een mengelmoes 

aan producten aan beginnende ondernemers verkochten, zodat die ook zonder veel startkapitaal met 

een zaak konden beginnen. “Vroeger, in 't begin ging dat zo: wij staken die winkel vol en dan konden 

ze dat afbetalen. Maar die tijd is voorbij, dat doen we niet meer. In 't begin was dat wel noodzakelijk 

dat we dat deden, en zo bouwde je een winkel op. Maar nu hebben mensen het geld om te betalen.
 382

” 

Een doelpubliek voor deze winkeltjes was in elk geval wel aanwezig in het district. Niet alleen de 
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Marokkanen, maar ook de ‘nieuwe immigranten’ zoals asielzoekers of Oost-Europeanen en een deel 

van de autochtone bevolking van Oud-Borgerhout maakte handig gebruik van deze goedkope 

buurtwinkeltjes met een gamma aan exotische producten en flexibele openingsuren. 

De eerste ‘gekleurde’ zaken die op de Turnhoutsebaan verschenen, waren van een andere orde dan de 

voedingswinkeltjes in de zijstraten, op een paar Marokkaanse kruideniers aan het stuk van de 

Turnhoutsepoort na. In de jaren '90 verschenen in de verloederde panden van de hoofdstraat van 

Borgerhout vooral buitenlandse nachtwinkels en telefoonwinkels. Het waren meestal geen 

Marokkanen die deze uitbaten, maar nieuwe immigranten zoals Pakistanen, Indiërs, Iraniërs,... Het 

probleem was dat deze zaakjes in veel gevallen slechts een dekmantel waren voor louche activiteiten, 

of dat ze niet in orde waren met papieren, belastingen of hun werknemers. Het gevolg was dat heel wat 

zaken opgedoekt werden na controle door de politie. Anderen gingen heel snel failliet en kapten er zelf 

mee.
 383

 Ze hadden allemaal gemeen dat het niet meteen om de meest aantrekkelijke winkels ging voor 

de gemiddelde autochtoon. Nachtwinkels en telefoonwinkels hebben sowieso al geen blinkende 

reputatie. Ze staan bekend als ‘imago-verlagende zaken’.
384

 Tel daar de verwaarlozing van de 

winkelpanden en de vele opeenvolgende sluitingen bij op en het is logisch dat de autochtone 

middenstand deze nieuwkomers liever kwijt dan rijk was. Voor hen waren deze nieuwe zaken verre 

van een verbetering op de leegstand. Bovendien volgden ze elkaar in zo'n snel tempo op, dat de 

leegstand evenmin teruggedrongen werd.
 385

 In haar ontwerptekst en strategische analyse van de 

Turnhoutsebaan van 2001, nog maar een tiental jaren geleden (!), schrijft Kitty Haine nog: “Een 

andere opvallende afwezige op de baan is de etnische onderneming, met uitzondering van 

telefoonwinkels, VZW's en nachtwinkels. Etnische bedrijvigheid in Borgerhout wordt dan ook veelal 

geassocieerd met de deze ‘imagoverlagende’ activiteiten.
386

” Die etnische bedrijvigheid op de baan 

ziet er intussen, zo'n tien jaar later, al helemaal anders en veel gevarieerder uit. Gelukkig voor de baan, 

want: “Ervaringen in andere wijken tonen aan dat de kwalitatieve etnische winkels en restaurants 

over het algemeen een succes zijn en tevens een belangrijke component kunnen vormen in het contact 

tussen autochtone en allochtone bewoners van Borgerhout.
387

” Maar voor deze voordelen echt 

zichtbaar werden moest – en moet – de Turnhoutsebaan nog een laatste fase door. 

Rond het begin van de jaren 2000, kwamen ook de Marokkaanse (en Turkse) voedingswinkels in 

grotere getale naar de baan. Zij brachten andere, betere producten mee, zoals groenten, noten, brood en 

vlees. De bakkers waren de eersten die zich er in grote getale vestigden, daarna de kruideniers, de 

slagers, de viswinkels, de theehuisjes, de kebabzaken, de kappers, en tegenwoordig de winkels met de 

Marokkaanse haute couture, de kaftans. Ook deze evolutie werd door de autochtone bewoners met 

veel wantrouwen in de gaten gehouden. Reden tot wantrouwen hadden ze in het begin wel, want ook 
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de Mediterraanse ondernemers konden aanvankelijk geen stabiliteit garanderen voor de 

Turnhoutsebaan. Het kwam daar allemaal in golven. Wanneer bijvoorbeeld één bakker zijn deuren 

opende en goed leek te draaien, kwamen er plots tien bakkers die zijn voorbeeld probeerden te volgen. 

Hetzelfde gold voor de andere ondernemingen. “Dat gaat met vlagen, dat wil zeggen: je hebt hier 

enorme tendensen,” vertelt Jan, uitbater van het café-restaurant Reuzenhof of de baan. “Wij hebben de 

telefoonwinkels gehad. Dan hebben ze daar tegenop getreden, dus die winkels zijn weg. Dan zijn er 

van die supermarktjes, mini-markets gekomen. Of nachtwinkels. Dat is precies nu ook wat gestopt. 

Dan was het allemaal ineens Shoarma, en toestanden. Dan was het … de shisha-bars, dat is ook een 

moment geweest. Daar is nu ook geen groei meer in, dat mindert. Nu zijn er twee of drie maar er zijn 

er meer geweest. Viswinkels. Precies of iemand begint iets, en iemand ziet dat, en dan gaan die dat 

allemaal 't zelfde doen.
388

”  

 

Vervreemding op de Turnhoutsebaan 

De grote golven van winkels gaven de autochtone middenstand een onbehaaglijk gevoel. Wie had er 

tien viswinkels nodig op nog geen 1000 meter? Bovendien werd door het grote komen en gaan van 

winkels de leegstand ook niet effectief teruggedrongen. Het contact met de allochtone buren verliep 

moeilijk omwille van taalproblemen, vooroordelen en het snelle va-et-vient van handelaars. Een ander 

probleem was de manier waarop deze nieuwe groep handelaars, die zich richtte op een minder 

kapitaalkrachtig en overwegend Mediterraan publiek, winkel hield. De allochtone ondernemers 

besteedden over het algemeen minder aandacht aan hun etalage en interieur dan de gemiddelde Belg 

dat zou doen. Vele winkels zagen er vuil en groezelig uit. De meeste producten waren of leken van 

mindere kwaliteit. Er waren er veel die tweedehandsspullen of stocks verkochten. Hun brood en vlees 

waren anders, hun producten verschilden van het aanbod dat een oudere Belg in de normale kruidenier 

verwachtte. De meeste van de allochtone winkels hebben ook nog eens andere openingsuren: ze 

openen vaak later en sluiten later op de avond dan het negen-tot-zes ritme dat de klassieke Belgische 

winkel aanhield.
 389

 “Ik denk dat dat niet onbelangrijk is, hoe voer je je winkel. Voor de Belg is dat: 

een etalage, en die moet er goed uitzien en dingen tonen. Maar voor hun  is dat een tijd geweest: het is 

vooral binnen te doen, en af en toe zet je wat op de stoep,” legt Robert uit wanneer hij de analyse 

opmaakt van de afkeer die veel Belgen tegen de “vreemde” winkels hebben. Hij voegt er meteen wat 

nieuwe hoop aan toe. “Er zijn er nu veel die meer zorg geven naar het fruit etaleren, een soort etalage 

met meer vlees te presenteren. (…) En zo krijg je veel meer uitstraling en veel meer warmte, als dat 

allemaal heel zorgvuldig uitgestald is, dan gaat dat cheape er vanaf.
 390

”  

Het gevolg van deze verschuivingen in de dagelijkse functies en het uitzicht van hun straat maakte dat 

vele mensen verbitterd achterbleven. De autochtone kleine middenstand was niet blij met het 
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verloederde uitzicht van de straat waar zij gevestigd was, noch met het uitblijven van sommige van 

haar klanten omwille van parkeer- en verkeersproblemen of de irreële angst die buitenstaanders vaak 

hadden tegenover Borgerhout.  Sommigen hadden zelf ook schrik voor inbraken of schade aan hun 

winkels met de rellen of vandaliteiten die regelmatig plaats vonden in Borgerhout – al ging het meestal 

niet om ernstige, maar veeleer storende dingen zoals afval, vuil, kapotte bloembakken of mensen die 

in het keldergat kwamen pissen. Bovendien steeg tijdens de leegstand de waarde van de huizen op de 

baan niet langer. De mooie en prestigieuze straat waar ze eens zo trots waren geweest er hun eigen 

zaak te kunnen openen, was niet meer. De nostalgie begon de kop op te steken en winkeliers werden 

minder tevreden, hoewel vele zaken ook op de baan echt wel goed bleven draaien en sommigen zelfs 

hun grootste doelpubliek vonden bij de Marokkanen. Het ergste was misschien wel dat de sociale 

cohesie op de baan voor een deel wegviel. De middenstandsvereniging, VZW Voorstad, telt weliswaar 

meer dan 100 leden, maar de meesten zijn slechts pro forma aangesloten. Het bestuur bestaat uit een 

kleine groep mensen. De allochtone handelaars worden minder bereikt. De meeste handelaars 

onderhouden wél een goed maar oppervlakkig contact met hun naaste buren, zeker wanneer die er ook 

al langere tijd gevestigd zijn – ook soms als het om allochtone handelaars gaat. Stabiliteit is 

belangrijker dan etnische afkomst. Maar toen de winkeltjes elkaar constant in zo'n sneltempo 

afwisselden, waren die stabiliteit en de sociale samenhang even zoek. 

Ook de buurtbewoners werden getroffen door deze destabilisatie. Er waren minder en minder 

producten te verkrijgen op de baan; of in elk geval minder producten die aan hun wensen tegemoet 

kwamen. De oudere autochtonen behoren niet bepaald tot de groep van mensen die gebruik maken van 

nachtwinkels, shoarma's of internetcafé's. Met de komst van stabielere bakkers, kruideniers maar ook 

bijvoorbeeld stielmannen vindt deze groep nu wel weer stilletjesaan terug een aanbod op de baan. Ook 

vele van de nieuwe gentrifiers gingen aanvankelijk geen grote aankopen doen op de Turnhoutsebaan, 

of toch niet in de nieuwe allochtone winkeltjes. Ondanks hun appreciatie van de multiculturele 

samenleving konden hun consumenten-eisen aanvankelijk niet ingevuld worden door de multiculturele 

maar groezelige winkeltjes van de Turnhoutsebaan. “Een ander groep die op de baan niet aan bod 

komt zijn, wat men noemt, de nieuwe stedelijken, de jonge kapitaalkrachtige gezinnen die zich 

momenteel in Borgerhout vestigen. Ze vinden op de baan sporadisch nog de betere schoenwinkel, 

electrozaak of de wereldwinkel. Toch blijft het aanbod ondermaats en wordt de baan door deze 

doelgroep dan ook weinig bezocht. Voor kwalitatieve restaurants en cafés trekken zij naar Zurenborg 

of het Zuid. Shoppen doen ze in de binnenstad of in de periferie.
391

” Het is logisch dat deze doelgroep 

die het meestal druk heeft voor bepaalde aankopen naar de grote supermarkten in de rand trekt, omdat 

daar in Oud-Borgerhout nu eenmaal geen plek voor is. Maar de grote uitdaging zou en zal zijn om die 

restaurantjes, cafés en andere winkels te creëren en te promoten op de baan. Waar Oud-Borgerhout er 

recent enkele hippe cafés en eetgelegenheden heeft bijgekregen, blijft de baan nog achter in haar 
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aanbod naar deze mensen toe. De wereldwinkel, het heropende Ecocafé en de recente Local Store zijn 

zaken die al een specifiek aanbod bieden naar deze doelgroep. Het zijn tegenwoordig echter ook de 

langer aanwezige autochtone en de nieuwe en betere allochtone winkels die mooi mee profiteren van 

de lokale gentrifiers die voor dagelijkse inkopen heus wel snel een Marokkaanse bakker of kruidenier 

binnenspringen. Maar zelfs sommige originele tweedehandswinkels of stockverkoop-winkeltjes – de 

zogenaamde 'imagoverlagende activiteiten' –  zoals Stunt vallen in de smaak bij deze groep met een 

hang naar retro. Op die manier worden ook deze winkels aangemoedigd zich aantrekkelijker te 

profileren naar die mensen toe. Het  groeiende aantal studenten dat in het kielzog van de gentrification 

in Borgerhout komt wonen, is een aanvullend publiek dat gebruik maakt van dit soort goedkopere 

winkels.392 
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4.4. De Turnhoutsebaan, spiegel van de multiculturele samenleving 

 

“Onze samenleving ís divers, je kunt daar niet naast kijken of je moet blind zijn!
 393

”  

 

Naar een multiculturele middenklasse 

Het verhaal stopt hier gelukkig niet. Al blijven er Marokkaanse winkels op deze manier komen en 

gaan, tegenwoordig zijn er weer twee nieuwe bewegingen op te merken op de baan. Ten eerste het 

ontstaan van Oost-Europese, voornamelijk Poolse, winkels, in navolging van het grotere aantal Oost-

Europeanen dat Oud-Borgerhout binnentrekt. In de eens zo prestigieuze maar thans onaantrekkelijke 

flatgebouwen van de Turnhoutsebaan wonen tegenwoordig veel Oost-Europese immigranten – de 

Marokkanen wonen zoals de autochtone gezinnen meer in de zijstraten. Ook zij vinden hun eigen 

producten op de baan. Ook ondernemers uit Zwart-Afrika, het Midden-Oosten, Azië en de Balkan 

hebben er intussen hun zaak gevestigd. “Laat ons wel wezen: de Turnhoutsebaan is al lang niet meer 

de winkelstraat van alleen Marokkanen: de Polen, de zwart-Afrikanen zij er ook, als cliënten maar ook 

naar uitbating. De nachtwinkels zijn vooral Pakistanen, maar dat zijn ook niet meer de echt gore 

winkels van vroeger.
 394

” De baan wordt steeds meer en meer multicultureel, met een grotere variatie 

aan doelpubliek en potentiële klanten. 

Een andere belangrijke evolutie is die naar meer stabilisatie. De tijd van de grote golven is grotendeels 

voorbij. Er zijn misschien nog veel winkels die bij gebrek aan commercieel inzicht of voldoende 

startkapitaal snel hun deuren moeten sluiten, maar daarnaast zijn er steeds meer andere allochtone 

ondernemers die er wel in geslaagd zijn al sinds enkele jaren een succesvolle zaak uit te bouwen. De 

betere kennis van het Belgische legale systeem, de kapitalistische mentaliteit en de Nederlandse taal 

zijn factoren die ongetwijfeld bijgedragen hebben aan het commerciële succes van de tweede 

generatie. “Je zag zo eerst allemaal telefoonwinkels. Eén telefoonwinkel, allemaal telefoonwinkels. 

Eén nachtwinkel, allemaal nachtwinkels. Maar ook één bakker, allemaal bakkers. Eén viswinkel, 

allemaal viswinkels. Wat je nu toch ziet, ook met de thee- en koffiehuisjes, is geleidelijk aan een zekere 

upgrading. De probeerders gaan er tussenuit, en van die tien bakkers die er dan zo ópeens  waren, 

waren er een paar jaar later nog drie. Maar dat zijn ook echt overlevers. En dan krijg je daar terug 

echte lokale middenstand, alleen geen Belgische middenstand meer, maar wel middenstand die wat 

stabiel is.
 395

”  

Deze evolutie is niet eigen aan de Turnhoutsebaan alleen. In een recent onderzoek naar migranten in 

het Britse Manchester staat het volgende te lezen: “Migranten vormden een aanzienlijk deel van de 

kleine ondernemers die bereid zijn te investeren in een zaak op de hoofdstraat van de stad en er 
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tweedehandswinkels en lege winkelgevels te vervangen door schitterende nieuwe winkeletalages.
396

” 

Deze evolutie zet zich nu al door op de Turnhoutsebaan. De Marokkaanse bakkerij Zahnoun 

bijvoorbeeld is een succesvolle zaak met een prachtige etalage en een gemengd allochtoon en 

autochtoon publiek waar een autochtone bakker nog wat van zou kunnen leren. Hun aanbod bestaat uit 

een mengeling van Marokkaanse en Belgische producten, die vrijwel iedereen doen watertanden. Ook 

bakkerij Roma is al zowat zes jaar open, heeft twee vestigingen op de Turnhoutsebaan en een winkel 

in de Provinciestraat. Naast de ‘traditionele’ Marokkaanse producten zoals voeding en thee verschijnen 

er ook steeds meer winkels met een ander en modern aanbod maar een eigenaar van allochtone 

afkomst. Ook vrouwen met Marokkaanse roots beginnen er nu winkels te openen met mode-artikelen, 

wat de baan weer een nieuwe impuls geeft. Houda is zo’n Belgische vrouw met Marokkaanse ouders 

die twee jaar geleden samen met haar zus een moderne kledingwinkel begon op de baan. “Wij hebben 

hier niet alleen allochtone klanten,” vertelt ze, “wij hebben ook veel autochtone klanten. 't Is echt 

helemaal gemixt dus. Dat begint eigenlijk vrij jong denk ik, vanaf vijftien jaar tot dertig of veertig. Ik 

heb ook oma'tjes die handtassen komen kopen, of ballerina’s, dus ’t is geen specifieke leeftijd. Je hebt 

hier echt vanalles. Marokkaanse mensen, Belgische mensen, Poolse mensen, Spaanse mensen…
397

” 

Hetzelfde geldt voor de Belgische winkels. Wie een gemengd publiek kan aantrekken met een 

kwalitatief en aangepast product, is beter af. 

Het gaat erom een aantrekkelijk, gevarieerd en kwalitatief aanbod  aan producten aan te bieden om 

ook te mikken op al die groepen: de Marokkaanse ouderen én jongeren die al lang niet meer allemaal 

zo spaarzaam moeten zijn met hun geld, de oudere Belgen die gehecht zijn aan hun buurtwinkels en de 

nieuwe autochtone inwijkelingen die profiteren van de langere openingsuren. Wie dat goed begrepen 

heeft, heeft als het ware de kip met de gouden eieren van Borgerhout gevonden. Wanneer deze trend 

zich doorzet, zou ze wel eens de hoop kunnen betekenen voor de Turnhoutsebaan. Mooie en 

succesvolle autochtone winkels die er naast mooie en succesvolle allochtone winkels openblijven en 

een gemengd publiek van allerlei slag aantrekken; de toekomst zou er slechter kunnen uitzien. 

 

Nieuwe impulsen: ecologie en cultuur op de baan 

Intussen zijn er sinds een tiental jaren nog andere hoopvolle tekenen verschenen op de 

Turnhoutsebaan. Aan het begin van het nieuwe millennium werd het Ecohuis voltooid dat de lege 

ruimte op de Turnhoutsebaan nummer 139 weer invulde. Deze zone was jarenlang onbestemd 

gebleven, na de afbraak in 1977 van een antieke Wolmolen op die plek, het laatste gebouw dat op de 

oude rooilijn stond. Het nieuwe Ecohuis had een dubbele functie voor Borgerhout en voor de Stad 

Antwerpen: enerzijds was zij een stedelijk centrum van waaruit ecologische en duurzame 

stadsontwikkelingsprojecten ontstonden en gecoördineerd werden, anderzijds fungeerde dit gebouw 
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bij gelegenheden ook als nieuw wijkcentrum voor Oud-Borgerhout. Het Ecohuis, met voor haar 

deuren een opengewerkt, toegankelijk pleintje en het terras van het Ecocafé, was een eerste stap in de 

poging tot het versterken van het imago van de baan.
398

 Daarnaast was dit huis en bijbehorend café één 

van de eerste initiatieven op de hoofdstraat van het district dat ook de nieuwe groep Borgerhoutenaren 

aansprak, de jonge bewuste stedelingen of gentrifiers. In 2008 werd op initiatief van VZW Voorstad en 

het Ecohuis de eerste editie van Borgerrio op poten gezet. Dit straatfestival heeft plaats op de gehele 

Turnhoutsebaan en biedt een gevarieerd programma van ecologisch bewustmakende activiteiten, 

wereldmuziek, een braderij en optochten. De Turnhoutsebaan is voor een dag verkeersvrij en leeft 

weer helemaal op. De bedoeling van het gratis festival is om het imago en de positieve publiciteit van 

de baan te versterken, en bezoekers te laten kennis maken met de winkels en andere activiteiten op de 

baan.
399

  

 

Eén van de meest symbolische recente gebeurtenissen op de Turnhoutsebaan is de heropening van de 

Roma in 2002. In tegenstelling tot het Ecohuis was de Roma niet vanuit het beleid gepland, maar is ze 

er gekomen op initiatief van vrijwilligers uit Borgerhout en de culturele VZW Rataplan. Dit gebouw, 

dat een belangrijk deel vormt van het collectieve geheugen van het district, stond sinds 1983 jarenlang 

leeg. Men plande er afwisselend een opleidingsatelier van de school in de Appelstraat en een 

supermarkt, maar dat bleek allemaal niet haalbaar, dus bleef het bij een muur met drankautomaten. In 

2002 werd de zaal erkend als erfgoed en werden de meeste plannen tot verbouwing bemoeilijkt, 

waardoor de toenmalige eigenaar inschikkelijker werd om de zaal te verhuren aan een groepje 

vrijwilligers met wilde plannen om ze weer te openen als cinema en concertzaal. Robert Kaerts legt uit 

wat die leegstand en uiteindelijke heropening van de Roma voor Borgerhout betekenden. “Voor 

iedereen die iets van cultuur wist in Borgerhout was de Roma een pain in the ass. De ouderen onder 

ons hadden daar herinneringen aan.  Er was een brand geweest: de scene was verbrand, het dak 

boven de scene lag open, het puin lag daar gewoon metershoog opgestapeld. (…) De BOM, de 

buurtontwikkelingsmaatschappij ijverde dan in de jaren '90 voor een nieuwe bestemming. Er werd wel 

eens getrokken aan de mouw van Erik Anthonis, de toenmalige schepen van cultuur. Borgerhout had 

ook geen cultuurcentrum, in tegenstelling tot de andere districten. Maar voor de stad was dat: het zou 

500 miljoen oude Belgische frank gekost hebben, die zagen dat als een totaalrenovatie. Terwijl wij die 

centen niet hadden. We hadden geen geld, nul euro, dus we zeiden: we gaan dat op een andere manier 

moeten doen.
 400

”  

Die andere manier bestond eruit om de mensen zelf aan te spreken en bij het project te betrekken. 

Blijkbaar was er een groot draagvlak voor zo'n initiatief aanwezig in Oud-Borgerhout, en hadden de 

mensen slechts een kleine trigger nodig om eraan mee te werken. De emotionele waarde die de Roma 
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nog steeds had voor velen werd duidelijk op de het eerste openingsmoment, de opendeurdag. “Wat er 

toen op gang gekomen is, is het mooiste wat ik zelf op dat vlak ooit heb meegemaakt. Het is begonnen 

met een opendeurdag, in december 2002. Er kwamen die dag denk ik 1500 mensen. Dat  was een 

eindeloze stoet van mensen met herinneringen, met verhalen. En ze schreven maar op. We hadden een 

lijst waar de mensen adressen konden opschrijven van wie wilde komen helpen. Om het half uur 

moesten we het straat overlopen om meer kopies te maken, want dan waren die bladeren weer vol, dat 

was niet bij te houden. Die mensen hadden ook verhalen, die wilden komen praten over de Roma, hoe 

ze daar gezeten hadden als kind, wie ze daar gezien hadden. We schreven maar op, we schreven maar 

op.
 401

” 

Vanaf december 2002 startte de Roma met een grootschalige renovatie. Eerst was er de opruim en 

afbraak van het puin, waar honderden vrijwilligers aan meewerkten. Daarna kwam de restauratie en de 

hernieuwde inrichting, die zoveel mogelijk in samenwerking met de technische scholen van 

Borgerhout gebeurde. Deze zaken spraken sterk tot de verbeelding, en verbeelding was nu net de grote 

troef die de Roma op politiek niveau kon uitspelen: de verbeelding in de herinnering van al die oudere 

Borgerhoutenaren, het tot de verbeelding sprekende verhaal van het vinden van zoveel vrijwilligers, 

het beeld dat de media met grote interesse ophing – was er iets positiefs aan het gebeuren in 

Borgerhout? Ondanks het feit dat niemand in het begin echt geloofde in de restauratie van de Roma op 

eigen kracht, kon geen enkele politicus deze vrijwilligers nog negeren na alle media-aandacht die de 

opendeurdag had gekregen. “Dat was echt een politiek statement, voor de vrijwilligers maar later ook 

voor heel veel bezoekers. Dingen kunnen lukken in Borgerhout, niet alles is gedoemd om hier te 

mislukken, we kunnen zélf dingen doen lukken! (…) En da's voor heel veel mensen een bewijs 

geworden dat  het niet hopeloos is.
 402

” De opening van de Roma was voor velen een teken van nieuwe 

hoop voor het district, en een teken dat die hoop vooral vanuit de mensen zelf moest komen. Waar dat 

al langer speelde in de zijstraten en rond de pleintjes van Oud-Borgerhout, kwamen die hoopvolle 

tekenen nu eindelijk ook op haar hoofdstraat terecht en werden ze zichtbaar voor de buitenwereld. Het 

symbolische belang voor de buurt van de heropening van de Roma schijnt door in de herinnering van 

Robert. “Ik herinner me de eerste opening, toen voor de eerste keer dat rolgordijn openging: toen 

stond daar gewoon een massa volk op die Turnhoutsebaan te applaudisseren en wij stonden binnen als 

vrijwilligers ook voor hen te applaudisseren. Zij voor ons, wij voor hun, een fantastisch moment.
 403

”  

De heropening van de Roma bracht nieuwe hoop voor veel bewoners en voor het imago van 

Borgerhout. Ze betekende ook enorm veel voor de Turnhoutsebaan. Vanaf het begin probeerde de 

Roma een goede band te bewaren met haar omgeving. Samenwerking met de lokale middenstand was 

een prioriteit. In de tijd van de vele vrijwilligers kreeg de Roma vaak gratis soep of broodjes van 

nabije winkels, later ging ze consequent haar inkopen voor artiestenmaaltijden doen op de baan. 
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Bovendien wakkerde de aanwezigheid van de Roma, met haar vele activiteiten en groot aantal 

bezoekers, het leven op de baan weer wat aan. Een neveneffect is dat die massa volk het 

veiligheidsgevoel verhoogt bij veel oudere autochtonen, die vroeger zelden op straat durfden te komen 

na zonsondergang. Sommige bezoekers maken ook handig gebruik van naburige cafés of restaurantjes, 

wat de horeca op de baan stimuleert om een aantrekkelijker aanbod en etalage te onderhouden, om die 

bezoekers van buitenaf te lokken. Deze mensen krijgen ook een eigen indruk mee van de 

Turnhoutsebaan. Net als vijftig jaar geleden zien ze de etalages van de winkels wanneer ze er voorbij 

lopen; een commercieel ingestelde handelaar maakt daar gebruik van. De Roma besteedt zelf ook 

opzettelijk veel aandacht aan haar openwerking naar buiten toe. Elke dag is het rolgordijn naar de 

straat open zodat je in de grote hal binnen kunt lopen. Op die manier fungeert de zaal als een 

belangrijk en mooi referentiepunt op de Turnhoutsebaan en verleent ze zo weer wat identiteit aan de 

lange, monotone weg die de baan soms lijkt.
 404

 

 

De vervreemding voorbij 

De ontwikkelingen die hierboven beschreven staan, zijn allemaal van recente datum. Zo recent, dat 

nog niet iedereen ze lijkt op te merken. Rudi Rotthier schreef in 2001 al dat dit een vreemd 

verschijnsel is in Oud-Borgerhout, waar de zaken over het algemeen al eerder een kentering genomen 

hebben dan op de Turnhoutsebaan met de inwijking van nieuwe stedelijken en het ontstaan van 

buurtinitiatieven. Sommigen zagen dat positief, maar anderen weigerden te zien dat hun buurt 

misschien wel aan het verbeteren was, merkte de journalist op. “Andere bewoners, minder positivo tot 

radicaal negativo, lijken te betwisten dat er een kentering is gekomen. Integendeel, hen hoor ik vaak 

beweren dat wat ooit fout liep steeds fouter gaat lopen.
 405

” Ook op de Turnhoutsebaan is niet iedereen 

in staat een mooie toekomst te zien, zoals ik zelf opmerkte uit mijn interviews. Anderen zijn dan wel 

weer positief – of tenminste hoopvol. De link tussen dit negatieve of positieve standpunt, de mate van 

vervreemding en de visie op het verleden wordt verder nog bestudeerd. Laten we eerst eens kijken 

naar de mogelijkheden die deze nieuwe ontwikkelingen  bieden voor de Turnhoutsebaan als 

wijkgerichte winkelstraat en hoofdstraat van Borgerhout, maar ook voor de hele multiculturele 

samenleving waarmee het district constant geconfronteerd wordt. 

Als winkelstraat zit de Turnhoutsebaan opnieuw in de lift. De tijd van de grote leegstand is voorbij, 

momenteel is bijna elk pand weer opgevuld. Enkel aan de Turnhoutsepoort is er nog veel leegstand, 

maar voor die zone wordt opnieuw een plan uitgewerkt waarin er een volwaardige brugpoort zou 

komen met metro-ingang, politiekantoor wijkcentra en sporthal.  Zo'n plan kan als hefboom dienen 

voor de gehele buurt. De tijd van de grote golven is nog niet helemaal over, maar de stabilisatie is toch 

meer en meer merkbaar. Vandaag houden autochtone winkels er hun deuren open naast allochtone 

winkels en naast banken en dienstverleningscentra. Het onderscheid tussen ‘hun’ en ‘onze’ winkels 

                                                 
404

 Interview met Robert Kaerts, Borgerhout (België), 12.03.2012. 
405

 Rotthier, Hotel Fabiola, 99. 



 

170 

 

verdwijnt geleidelijk aan. Sommige zaken bieden gemengde producten en bijna allemaal trekken ze 

een divers doelpubliek aan. Er ontstaat dus opnieuw een lokale, gevestigde middenstand op de baan, al 

is die dan misschien van een andere slag dan vroeger. Ze is misschien minder chique en trekt een 

ander publiek aan, maar daarom is ze nog niet minder nuttig of minderwaardig. De rol van ‘etnische 

ondernemers’ in het vervullen van de behoeften van een groot deel van de minder gegoede stedelijke 

bevolking is overal in Europa zeer groot. Zij vullen een leemte in die de autochtone middenstand niet 

meer wilt innemen.
406

 “Het kan niet allemaal Hopland of Schuttershofstraat zijn, de straten met de 

chique winkels. Dus krijg je een soort winkelpatroon dat beantwoordt aan de mensen met minder 

centen. En zo is het de Offerandestraat en de Turnhoutsebaan ook vergaan.
 407

” Zolang de kwaliteit er 

echter niet in extreme mate op achteruitgaat, is deze evolutie echter niet slecht te noemen. Een 

overwegend wijkgerichte winkelstraat in een minder rijke buurt zal nooit de duurste straat van 't stad 

zijn, maar als buurtbewoner kun je blij zijn dat je voor niet al te veel geld een heleboel verschillende 

dingen kunt gaan kopen die je zelden ergens anders vindt. Net als haar buurt en de gehele 

maatschappij is de middenstand op de baan mee-geëvolueerd met haar tijd: ze is multicultureel 

geworden, en daar kan iedereen met wat goede wil van profiteren. 

Eén van de voordelen van een multiculturele middenstand in een multiculturele buurt is dat ze het 

interetnisch contact bevordert. Meer contact tussen verschillende groepen zou dan weer de gevoelens 

van angst, afkeer en racisme tegenover de andere temperen. Mensen hebben een globaal gevoel van 

wantrouwen tegenover alles wat vreemd en onbekend is, dat kan verdwijnen wanneer er voldoende 

interactie aanwezig is waardoor we de ander leren kennen.
408

 Dit contact hoeft niet per se diepgaand te 

zijn, maar kan ook oppervlakkig plaatsvinden en toch het wantrouwen en de verzuurde sfeer breken.
409

 

Winkels en horeca behoren bij uitstek tot de ‘drempelwereld’ waar gemakkelijk informeel en 

buurtgericht contact plaatsvindt. Wanneer deze ‘drempelwereld’ uitnodigend is om er binnen te 

stappen, verloopt het contact er meestal in een veilige en relaxte sfeer omdat het volgens het patroon 

van het winkelen verloopt. Bovendien kan kennis van de ander ook de interesse in de ander zijn 

cultuur, eetgewoonten, kleding, tradities, … versterken. Ook voor de allochtone handelaars werkt het 

veelvuldige contact met autochtone en allochtone klanten blijkbaar als een integrerend element in de 

samenleving.
410

 Multicultureel winkelen versterkt niet alleen de banden in de buurt tussen 

verschillende groepen, maar is ook een verrijking voor degene die gaat winkelen en in aanraking komt 

met nieuwe, onbekende producten. Dit geldt trouwens niet alleen voor het multiculturele winkelen op 

de Turnhoutsebaan, maar evengoed voor het winkelen over de generaties heen. De vintage-hype die 

jonge mensen weer interesse verleent in de dingen uit ‘grootmoeders tijd’ stuurt hen weer naar 
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mysterieuze naaiwinkeltjes zoals dat van Jeanine, naar de modelbouw of naar de schoenmakerij, wat 

dan weer het contact tussen de generaties bevordert – in een multiculturele samenleving als die van 

Borgerhout vaak een vergeten zaak, maar volgens mij even belangrijk voor een goede stedelijke 

samenleving als het interculturele contact. Het gaat er voor de handelaars en klanten gewoon om een 

uitnodigende ‘drempelwereld’ te creëren die alle groepen welkom heet, zonder vooroordelen. Een 

uitnodigende, open etalage, een aantrekkelijk aanbod, de kennis van het Nederlands en een 

vriendelijke houding tegenover iedereen zijn daarin de logische sleutelelementen. 

  

Dan zijn er nog het Ecohuis en de Roma, symbolen voor ecologie en cultuur op de baan. Beiden zijn 

imago-versterkende gebouwen met een lokale en bovenlokale aantrekkingskracht. Bovendien zijn het 

stedelijke referentiepunten die de monotone lijn van de baan breken en waarrond handel en horeca kan 

ontstaan. In het WOP Oud-Borgerhout werden de mogelijkheden tot het oprichten van een cultureel 

centrum in Borgerhout reeds onderzocht en werd het belang van cultuur nog eens onderstreept. 

“Cultuur betrekt mensen op elkaar. In de benadering van de netwerkstad ontstaat cultuur op de 

knooppunten van trajecten. Daar vinden mensen iets terug van de samenleving waarin zij zich goed 

voelen. Maar in Oud-Borgerhout voelen veel mensen zich ook onwennig, omdat de andere anders is. 

Daar ontstaat de noodzaak aan een gedragsvorm: niet het conflict en niet het terugtrekken.
 411

” De 

Roma beantwoordt aan deze visie: ze ligt letterlijk aan een knooppunt van trajecten, de 

Turnhoutsebaan. Ze nodigt mensen uit binnen te komen en vormt een hefboom voor de ontwikkeling 

van haar straat; zowel voor allochtone als autochtone horeca en winkels. Bovendien, en dat is 

misschien wel het belangrijkste, reikt de Roma een bepaalde groep mensen de mogelijkheid aan om 

iets terug te vinden van die samenleving waarin zij zich goed voelden en voelen. De echte verdienste 

van de Roma is voor heel veel mensen geweest dat deze zaal hen hun herinneringen en bijgevolg hun 

identiteit teruggaf.  De oude cinema nam nog steeds een bijzondere plek in in de harten van vele 

mensen: relaties waren er ontstaan, legendarische concerten hadden er plaatsgevonden, films werden 

er bekend in Borgerhout. Als prachtige, maar bij uitstek volkse cinema en concertzaal was zij 

werkelijk een structurerend element geweest in de jeugd van vele Borgerhoutenaren. 

Maar de Roma gaf hen ook een toekomst en een heden terug. Vele ouderen durfden weer buiten te 

komen waar ze eerder jarenlang binnen waren gebleven, ze wilden de straat opnieuw innemen. Zaal 

Roma heeft ook steeds het volkse element proberen te bewaren en een aanbod voor iedereen te 

verzorgen. Zo zijn bijvoorbeeld de dansnamiddagen een groot succes bij de ouderen van Borgerhout, 

die eindelijk het gevoel krijgen dat iemand anders dan het Blok eens iets voor hen doet, terwijl de 

rommelmarkten een groot succes zijn bij de kinderen, de optredens bij de jongere volwassenen, 

enzovoort. Naast dat volkse en buurtgerichte karakter trekt de Roma ook mensen van buitenaf aan om 

hen een positief beeld van Borgerhout te tonen. De sterke vrijwilligerswerking bevordert de contacten 
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in de buurt. Het enige waar ze nog steeds niet goed in slaagt, is het aantrekken van allochtonen, 

ondanks initiatieven met Marokkaanse verenigingen zoals Moussem. Enkel stand-up-comedy lijkt het 

goed te doen bij die groep. Ze blijven proberen hun initiatieven te verbreden, maar, zo legt Robert 

Kaerts uit, voor hen is dat niet de primaire focus: “Ik denk dat dat beeld nogal veel te maken heeft met 

het feit dat het heel moeilijk is om te achterhalen welk aanbod je voor Marokkanen moet gaan doen. 

Dus ik denk dat het verstandig is om heel  uitgebreid te blijven programmeren, voor iedereen een 

beetje, en van daaruit zien of je klemtonen kunt leggen. “De” Spanjaarden komen ook niet, “de” 

Polen ook niet, maar je doet af en toe wel iets met flamenco of met Portugese muziek. (…) Maar ik 

denk dat dat vooral ook een sociaaleconomisch gegeven is, met name, cultuur is op dit moment niet 

hun prioriteit in een poging om te overleven in de grootstad. En ik denk, als je naar het sportpaleis zou 

gaan kijken naar grote of spectaculaire dingen, of r 'n b-acts, is de kans groter dat er veel meer 

Marokkanen zitten op één avond dan dat er ooit in de Roma geweest zijn. Maar daar zit ook een 

bepaald publiek van België dat ook niet in de Roma komt.
 412

”  

Een echte vermenging tussen Marokkanen en Belgen vindt in de Roma dus nog niet plaats op grote 

schaal, maar waar ze wel in geslaagd is, is een kloof tussen verschillende generaties te overbruggen en 

vooral, de autochtone ouderen terug hun huis uit te krijgen, de straat op, en via het aanreiken van 

verloren herinneringen het collectieve geheugen van Oud-Borgerhout en de collectieve identiteit van 

één van haar bewonersgroepen opnieuw te versterken.
 413

 Wat Abou Jahjah in positief opzicht voor de 

Marokkaanse jongeren heeft betekent, betekende de Roma voor de iets oudere Belg: bewustwording 

door middel van de versterking van collectieve identiteiten en het opeisen van een plaats in de 

stedelijke ruimte. De Roma heeft, met andere woorden, bijgedragen aan de herintegratie van een 

oudere generatie in een samenleving die daarvoor mijlenver van hun herinnering en eigen leefwereld 

afstond. 
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HOOFDSTUK  I  

IDENTITEIT EN BETEKENIS VAN PLAATS: DE VELE GEZICHTEN VAN DE TURNHOUTSEBAAN 

De Turnhoutsebaan is winkelstraat, woonstraat, hoofdstraat en verkeersader.
414

 Ze is de belangrijkste 

straat van Borgerhout en een invalsweg van Antwerpen. Ze is de de geïdealiseerde bovenlokale 

winkelstraat uit het verleden, het verloederde commercële wijkcentrum van het heden en de onzekere 

toekomst van de autochtone en nieuwe allochtone kleinhandel. Al deze identiteiten zijn afhankelijk 

van de betekenis die mensen verlenen aan deze baan. De verzameling van betekenissen gelinkt aan een 

plaats geven vorm aan de place identity of overheersende identiteit(en) van een plaats. De betekenis 

van een plaats is afhankelijk van de overheersende herinnering aan die plek  in combinatie met de 

huidige fysische kenmerken van de plaats die deze herinnering kunnen ondersteunen of tegenspreken. 

In dat laatste geval zal de plek een deel van haar oorspronkelijke betekenis verliezen en worden 

herinneringen naar de achtergrond verdreven of ervaren als niet-continu met het heden, waardoor ze 

kunnen omslaan in verbittering of nostalgie.
415

 

Identiteit en betekenis zijn eveneens verbonden aan functionele aspecten: hoe gebruikt een groep of 

persoon de plaats in kwestie? Wat is het hoofddoel van de plek in iemands perceptie? De primaire 

functies van een plaats zijn meestal verschillend per groep of persoon. Zo kunnen identiteiten en 

betekenissen van een plek, in dit geval de Turnhoutsebaan, variëren naargelang de plaats zelf verandert 

en naargelang haar inwoners en gebruikers veranderen. De overheersende identiteit met bijbehorende 

connotatie van de baan is doorheen de tijd verschillende keren verschoven. Op verschillende 

momenten neemt een andere betekenis de overhand voor verschillende groepen. In het volgende deel 

zal ik de baan bestuderen in haar vier functionele hoofd-identiteiten: de manier waarop de identiteit 

concreet gestalte krijgt in het heden, de evolutie die ze heeft ondergaan, de betekenisverschuiving die 

deze evolutie met zich meebracht voor de baan en haar gebruikers en de impact op place memory en 

place identity komen aan bod. Al die betekenissen, identiteiten en herinneringen die verbonden zijn 

aan de baan zijn constant in interactie met elkaar. De ene betekenis overheerst soms op de andere. De 

betekenis van de baan is anders voor elk individu of elke sociale groep. Herinneringen zijn anders. De 

studie van de (historische) functionele identiteiten van de baan geeft een aanzet naar de visie op de 

baan als lieu de mémoire, omdat identiteiten en functies tot stand komen door middel van herinnering. 
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1.1. De baan als verkeersader 

 

Sinds haar ontstaan als verbindingsweg tussen Deurne en Antwerpen was en bleef de Ayendijk een 

belangrijke verkeersader voor al wie vanuit het Oosten naar de stad wilde komen. De drukke passage 

van mensen en goederen genereerde al snel een bloeiende handel aan weerszijden van de tolweg, die 

op haar beurt de groei van het gehucht Borgerhout in gang zette. Vandaag de dag is de verkeersfunctie 

nog steeds van groot belang op de baan, om niet te zeggen: overheersend. Dagelijks maken honderden 

automobilisten, gebruikers van het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers gebruik van de snelste 

verbindingsweg tussen Singel, Borgerhout en Centraal Station. Binnen haar identiteit als belangrijke 

verkeersas heeft de baan bovendien nog eens een gespleten karakter. Ze maakt deel uit van de 

mobiliteit op drie niveau's. Ten eerste staat ze ingekleurd als gewestweg, ten tweede vormt zij een 

belangrijke stedelijke invalsweg vanuit het Oosten naar het centrum van Antwerpen – de belangrijkste 

voor het openbaar vervoer –, ten derde is zij de hoofdweg van de wijk Borgerhout intra muros. De 

baan als verkeersader heeft een structurerende rol voor zowel het stedelijke mobiliteitsnetwerk, als 

onderdeel van de ruggengraat van Antwerpen, de Oost-Westas; en het wijkniveau als hoofdweg van 

Oud-Borgerhout die het district in twee delen scheidt en waarop al het wijkverkeer links en rechts haar 

aansluiting vindt. Deze drie niveaus vereisen vanzelfsprekend een verschillende inrichting van het 

verkeer en leggen andere klemtonen over wat belangrijk is. Soms komt het dan ook wel eens tot een -

letterlijke- botsing tussen verscheidene weggebruikers met verschillende bedoelingen en verschillende 

belangen. 

 

Tussen stad en wijk 

Op de algemene gewestplannen van ruimtelijke ordening staat de baan aangestipt als gewestweg, wat 

betekent dat de baan eigendom is van het Vlaams gewest, dat dit de weg onderhoudt en dat elk gebruik 

van de weg, voor bijvoorbeeld terrasvergunningen, zowel aan de stad als aan het gewest aangevraagd 

moet worden. Qua inrichting van het verkeer is het echter vooral de Stad Antwerpen die voorstellen 

doet en beslissingen maakt. In het strategisch Ruimtelijk Structuurplan wordt de Turnhoutsebaan 

doorheen Borgerhout vermeld als belangrijk deel van de Oost-Westas, de 2.4 km lange ruggengraat 

van Antwerpen. Deze as loopt vanaf de leien via de Rooseveltplaats, het Centraal Station en de 

Carnotstraat over de baan door de Turnhoutsepoort naar de Singel en de Ring enerzijds en Deurne en 

Wijnegem anderzijds. Het is de hoofdas voor de mobiliteit in Antwerpen. Het s-RSA vermeldt evenwel 

dat dit niet geld voor het doorgaande autoverkeer, dat zoveel mogelijk ontmoedigd moet worden op de 

Turnhoutsebaan en afgeleid kan worden via de Noordersingel en de Plantijn-Moretuslei.
416

 Voor 

autoverkeer staat ze in het Mobiliteitsplan van de stad Antwerpen dan ook gecategoriseerd als lokale 

weg. In de praktijk is de doorgang naar de Turnhoutsebaan echter nog te gemakkelijk te nemen en gaat 
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er nog veel doorgaand autoverkeer over de baan naar het stadscentrum. Voor het openbaar vervoer 

echter staat de baan aangestipt als stamas, of 'as voor grootstedelijk openbaar vervoer op regionaal 

niveau'. De baan vormt de basis voor alle bovenlokale bus- en tramlijnen vanuit het centrum naar het 

Oosten. De twee tramlijnen 10 en 24 en hun sporen vormen een bepalende ruimtelijke structuur voor 

het gehele tramnetwerk van de stad Antwerpen. Momenteel wordt bekeken welke tramlijn(en) er 

ondergronds zou(den) kunnen gaan.  De baan werd ook benoemd tot 'bovenlokale functionele 

fietsroute', maar het fietsen blijft er  onveilig en onaangenaam.
417

 De Turnhoutsepoort zou op het 

gewestelijk en het stedelijk niveau een functie krijgen als brugpoort: er komt een overstapstation van 

het openbaar vervoer naar bovenlokale lijnen en aansluiting op de 'Groene Singel' voor autoverkeer.
418

 

Op het niveau van de wijk is de baan de belangrijkste verbindingsweg voor het wijkverkeer en bepaalt 

ze de structuur van Oud-Borgerhout. Ze snijdt het district doormidden en verdeelt Noord en Zuid. 

Langs de andere kant verbindt ze de twee delen van Borgerhout intra muros ook. De 

dwarsverbindingen, de straten die langs weerszijden op de baan aansluiten en doordringen tot het hart 

van Borgerhout, spelen een bepalende rol voor de verbinding van Noord en Zuid en voor de optimale 

aansluiting van de wijk op de baan. De belangrijkste van deze dwarse Noord-Zuid trajecten komen 

samen op de kruispunten Kerkstraat-Provinciestraat, Eliaertstraat-Drink (aan het districtshuis en het 

Ecohuis) en Bothastraat-Appelstraat (aan de Roma). Deze drie sleutelverbindingen zijn niet enkel 

belangrijk voor de ontsluiting van de wijk, maar evengoed als 'breekpunten' op de lange 

Turnhoutsebaan. Waar ze aansluiting vinden op de baan vormen ze knooppunten waar het verkeer in 

beide richtingen samenkomt en waar mogelijkheden ontstaan tot een betere oversteekbaarheid, haltes 

voor het openbaar vervoer, een sterkere profilering van deze zones met specifieke herkenningspunten 

en een afbakening van de verschillende stukken van de Turnhoutsebaan.
419

 Op het niveau van de wijk 

is de goede en evenwaardige aansluiting van de Noord-Zuid-trajecten op de Oost-Westas van 

primordiaal belang om de wijk voor iedereen te ontsluiten. Helaas heeft de Oost-West-richting op de 

baan nog veruit de overhand op de andere richtingen. Deze lineaire Oost-West-richting legt, zonder 

aandacht voor de zijtrajecten, sterk de nadruk op de baan als doorgangsweg naar de stad of naar het 

gebied extra muros, zonder het wijkgerichte karakter van deze straat te benadrukken. De identiteit van 

de baan als invalsweg overheerst in de verkeersinrichting.
420

 

 

Evolutie van het verkeersaspect 

De baan is altijd een belangrijke invalsweg geweest voor Antwerpen. In die hoedanigheid is ze ook 

kunnen uitgroeien tot een bloeiende winkelstraat en hoofdstraat, en heeft ze het leven geschonken aan 

al haar achterliggende wijken. De Turnhoutsebaan was vanaf het begin echter ook steeds een 

belangrijke wijkontsluitingsweg en verblijfsruimte voor wie op doortocht was naar Antwerpen of 
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Borgerhout zelf als bestemming had. Handelaars die vanuit de Kempen over de Ayendijk kwamen, 

maakten niet zelden een stop in Borgerhout om er van het goedkope bier te genieten of wat 'taxfree' 

goederen in te slaan. Later kwam men er het vlees proeven en in de 20
ste

 eeuw wandelden de mensen 

de baan vanaf de Turnhoutsepoort tot aan het Centraal Station om dan eventueel nog een café op de 

Keyserlei te bezoeken, of gewoon terug te gaan naar Borgerhout en vandaar naar huis. Hoewel de baan 

steeds een grote hoeveelheid aan doorgaand verkeer te slikken kreeg, nodigden de inrichting en het 

uitzicht van de straat vroeger veel meer uit tot halt houden of blijven. Waar het verkeer vroeger haar 

grote troef was om mensen naar haar etalages of cafés te lokken, heeft dat verkeer momenteel de 

overhand genomen en beïnvloedt het de verblijfskwaliteit in negatieve zin. Sinds de snelle toename 

van het aantal auto's vanaf de jaren '70 verschraalde de baan steeds meer tot louter lineaire 

verkeersader. De heraanleg van 1996 die nodig was om de ellenlange files en verkeersopstopping op te 

lossen, legde nog meer de nadruk op dit lineaire karakter. Bovendien werden fietsers en voetgangers 

gereduceerd tot de ruimte die over was na de inrichting van vrije vakken voor zowel openbaar vervoer 

als autoverkeer in beide richtingen. Oversteken is moeilijker dan vroeger, de dwarsverbindingen 

worden niet aangegrepen als punten van mogelijke ontwikkeling.
421

 “Een probleem met de 

Turnhoutsebaan is dat het een invalsweg is en dat het verkeer altijd maar aangroeide, belangrijker en 

belangrijker werd, waardoor ze een verkeersader geworden is en niet meer aangenaam.
422

”Van een 

baan waar de verkeersfunctie zowel lokale als bovenlokale handel en diensten genereerde en die zijn 

speciale identiteit en imago dus ten dele te danken had aan dat verkeer, is de Turnhoutsebaan 

geëvolueerd naar een verkeersader waar de lineaire mobiliteit van Oost naar West het hoofdpunt werd 

en alle andere functies gereduceerd werden tot de overgebleven ruimte. 

 

De perceptie van de baan als verkeersader 

Over de verkeerssituatie op de baan bestaat heel wat ontevredenheid. De heraanleg van 1996 was op 

dat moment nodig, maar eigenlijk is niemand echt tevreden met het resultaat – behalve misschien de 

Lijn. Winkeliers, buurtbewoners en gebruikers hebben in elk geval heel wat aan te merken op de 

ruimtelijke inrichting van de baan, die aan de wensen van de wijk voorbij lijkt te gaan. Maar ook als 

louter invalsweg kent het verkeer op de baan heel wat problemen: een aangename weg om te rijden is 

ze in elk geval niet. Vooral fietsers vinden het er niet aangenaam en verkiezen alternatieve routes. 

“Levensgevaarlijk! Ik rijd niet veel met de fiets over de Turnhoutsebaan. Als ik kan pak ik de 

binnenstraten want 't is te gevaarlijk.
423

” De meeste winkeliers en bewoners vinden de voetpaden te 

smal, waar je maar moeilijk twee voorgangers kunt passeren. De snelheid waarmee sommige auto's 

vooral 's avonds over de baan racen is ook een punt van aanstoot voor de zwakkere weggebruikers. En 

dan is er nog de 'dictatuur van de Lijn'. De meeste mensen die ik interviewden vonden de ruimte die 
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aan bussen en trams werd gegeven veruit overdreven, temeer omdat iedereen zich afvraagt waarom 

men niet gewoon die metro onder de baan in gebruik neemt en de bovengrond wat ontlast. Jeanine van 

het naaiwinkeltje Stunt trekt me zelfs mee naar buiten om te laten zien hoe de vakken van de Lijn de 

gehele baan beheersen. “De heerschappij van de Lijn he! Da's dictatuur, die bepalen alles! Weet je wat 

het toppunt is, je moet eens mee komen zien. De arrogantie van de Lijn! Aan de Wibra, daar heb je een 

zebrapad. De Lijn moet niet stoppen!
424

” Het is wel zo dat de meesten blij zijn met vooral de 

frequentie van trams die er rijden, omdat ook heel wat klanten met het openbaar vervoer komen. 

 

Ook het dubbel parkeren is een frequent probleem. Al begrijpen sommigen dat het in zo'n drukke 

winkelstraat absoluut nodig is voor het laden en lossen van wagens, zorgt het voor heel wat 

verkeersopstopping.
425 

Bovendien blijven heel wat – meestal Marokkaanse – auto's ook gewoon op 

straat staan voor een inkoop of een praatje, wat wel eens op het cultuurverschil geschoven wordt. 

“Da's wel een stukje de cultuur van de Marokkanen, die het heel normaal vinden dat ze midden op de 

straat stoppen en dan een klapke doen met de auto he. Die flaneren in de auto.
426

” Ik veronderstel dat 

dat eerder ligt aan het feit de Marokkaanse gemeenschap, meer dan de autochtonen, de baan nog als 

hoofdstraat en een plaats van sociale ontmoeting gebruikt. Een groot punt van discussie is het 

algemene parkeerprobleem. De meeste winkeliers benadrukken het belang van parkeerplaatsen op de 

baan en betreuren het dat er plekken verloren zijn gegaan bij de heraanleg. “We hebben daar wel heel 

wat klanten door verloren.
427

”  Velen hebben nog steeds een groot aantal klanten die van verder 

komen dan Borgerhout. Voor hen is het van levensbelang dat deze klanten kunnen parkeren. Enkele 

jaren geleden heeft de winkeliersvereniging VZW Voorstad met de stad onderhandeld over de 

perkeerplaatsen. Ee nieuwe regel werd ingevoerd. Tijdens de winkeluren mag er nu niet meer met een 

bewonerskaart geparkeerd worden op de baan, waardoor er heel wat plaatsen vrijkomen voor 

potentiële klanten. Naar eigen zeggen was dit één van de grootste verwezenlijkingen van de 

vereniging.
428

 Langs de andere kant zijn er ook veel klanten die met het openbaar vervoer komen of de 

fiets nemen. Voor winkels die kleinere producten of diensten aanbieden is het aanmoedigen van dit 

alternatieve verkeer zeker een oplossing. Bovendien, zoals Mia van Kapsalon Limi opmerkt: “Weet je, 

er zijn er wel die erover zeuren, maar er echt voor weg blijven... Pak nu bijvoorbeeld aan de Roma, 

da's altijd uitverkocht, wie had dat gedacht. Da's aanschuiven soms! Dus als ze echt bij u willen 

komen dan doen ze dat wel.
429

” 

 

Dan is er nog het belang van het wijkverkeer voor de inwoners van de buurt die ook regelmatig de 
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Turnhoutsebaan aandoen. De oversteekbaarheid vormt echter een probleem voor vooral de oudere 

mensen die niet even snel in het midden van de straat kunnen over rennen. Er zijn te weinig lichten en 

zelfs aan de lichten is het voor sommige mensen te onveilig met de vier verschillende baanvakken. 
430

 

Momenteel is er in Borgerhout een nieuw Wijkcirculatieplan in de maak, met een doorgedreven visie 

op het uitbannen van sluipverkeer en het meeste autoverkeer in de zijstraten. In Borgerhout-Noord, 

waar het plan goedgekeurd is, leidt dit niet tot erg veel problemen, al bestaan er steeds opnieuw 

discussies over de enkelrichtingstraten.
431

 In Borgerhout-Zuid zou men volgens het huidige plan echter 

alle verkeer tussen de Plantijn-Moretuslei en de Turnhoutsebaan onmogelijk willen maken. Dit zou 

ongetwijfeld beter zijn voor de bewoners van de zijstraten, die veel auto's te slikken krijgen, maar op 

wijkniveau zou het een ramp zijn voor de versterking van de Noord-Zuid- trajecten op de baan. 

Bovendien zou het een verdere scheiding van Noord en Zuid met zich meebrengen en de bewoners in 

het achterliggende gedeelte van de wijk isoleren van hun hoofdstraat, de Turnhoutsebaan.
432

 De 

scheiding tussen de weerszijden van Oud-Borgerhout langs de baan is nu al vrij groot, en het zou 

waarschijnlijk niet goed zijn voor de coherente ontwikkeling van het district als die nog groter wordt. 

Wel kan er ingezet worden op een gemakkelijkere verbinding voor fietsers en voetgangers tussen 

Noord en Zuid. De versterking van de dwarstrajecten vormt in elk geval één van de grootste 

uitdagingen voor de toekomst van de baan als hoofdstraat van de wijk.
433

 

 

Het lijkt haast een onmogelijke opgave naar de toekomst toe om de baan beter in te richten. De meeste 

mensen zijn wel pro een verandering, maar denken realistisch genoeg om in te zien dat die niet 

gemakkelijk zal zijn. Een eerste stap zou de inleg van de metro zijn  en - ook belangrijk – de 

ontsluiting van deze metro op wijkniveau. “We hebben de tram, en de mogelijkheid om de tram naar 

beneden te brengen. Dat ze dat ondergronds gaan brengen, dat zijn dan de plannen die we horen, één 

van de twee. En dat de haltes niet zouden opgedaan worden, alleen ginder ver.  En nu zullen de andere 

winkeliers dat misschien niet zo leuk vinden, maar ik ben dan voorstander van alles naar beneden te 

brengen en alle haltes te openen.
434

”  Alleen zo'n plan zou in staat zijn de bovengrond werkelijk te 

ontlasten en de baan toch nog toegankelijk te maken op het wijk- en bestemmingsniveau.
435

 

Bovengronds zou er dan minder vrije ruimte voor bussen komen. De instroom van het doorgaand 

autoverkeer beperken is een tweede belangrijke opgave, die al moet beginnen aan de inrichting van de 

Singel en de Turnhoutsepoort.
436

 Het invoeren van éénrichtingsverkeer is een voorzichtig voorstel dat 

de Turnhoutsebaan grondig zou kunnen ontlasten en aanzienlijk meer verblijfsruimte kan creëren, 
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maar dat momenteel nog taboe is, zowel voor de winkeliers als voor de Stad Antwerpen.
437 

Meer 

ruimte voor fietsers en voetgangers zou in elk geval de verblijfskwaliteit op de baan verhogen, maar 

het blijft een moeilijke evenwichtsoefening om te bepalen waar je dan die ruimte zal afnemen. Robert 

Kaerts van de Roma maakt de analyse op: “Ik denk dat degene die er in slaagt om qua urbanisatie de 

aanleg zo te maken dat het leven daar dient en niet ontwricht, die moeten ze de grootste prijs van 

architectuur van 't land geven! Als je er nu komt: die stoepen lopen vol mensen, dat verkeer wurmt 

zich erdoor, er wordt dubbel geparkeerd. Dat openbaar domein wordt zo intensief gebruikt dat het niet 

anders kan dat het een chaotische indruk geeft. Daar kun je niets fatsoenlijks van maken, zolang daar 

niet op ingegrepen wordt.
438

” 

 

Identiteit en de verkeersfunctie   

De Turnhoutsebaan is zowel binnen als buiten Borgerhout goed gekend in haar hoedanigheid van 

verkeersader. Meestal is de connotatie omwille van de vele verkeersproblemen niet erg positief. Zeker 

zij die met de fiets, auto of het openbaar vervoer tijdens de spits de baan nemen op weg naar hun werk 

hebben meestal geen positief beeld van de openbare ruimte. De verkeersfunctie overheerst er sterk. 

Het probleem is dat de nadruk op verkeer meestal geen aandacht besteedt aan de eigen identiteit van 

een weg of plaats.
439  

Zoals de Ring rond Antwerpen slechts een lange, anonieme en saaie 

doorgangsweg is, dreigt het ook de grote verkeersaders te vergaan. Het verkeer slorpt alle aandacht 

naar zich toe en houdt geen rekening met de architecturale, historische of betekenisverlenende 

elementen van de openbare ruimte. Nochtans is het eigen, aangename karakter van een plek zeer 

belangrijk om de verblijfsfunctie en het zich-goed-voelen op een plaats te bevorderen. De nadruk op 

de lineaire rijrichting stelt de baan met de aangrenzende Carnotstraat voor als één grote, lange, gelijke 

verkeersstroom. De klemtoon op de dwarstrajecten en referentiepunten in de openbare ruimte, zou 

deze uniformiteit kunnen doorbreken, maar komt in het huidige straatprofiel absoluut niet naar voren. 

De achterliggende wijk, Oud-Borgerhout, vervaagt daardoor tot een grijze, onbekende zone voor de 

meeste passanten, een tussengebied of no man's land.
440

 

 

De nood dringt zich op om iets 'baanbrekend' te doen om de identiteit van de verschillende delen van 

de Turnhoutsebaan te versterken.
441

 De Turnhoutsepoort en de drie kruispunten met de belangrijkste 

dwarsverbindingen lenen zich daar uitstekend toe. Aan de Turnhoutsepoort moet niet enkel gewerkt 

worden aan een nieuw wijkcentrum en overstapstation om de zone te doen heropleven, maar ook aan 

het uitzicht van de poort naar buiten, naar de Singel toe. De mogelijkheid bestaat om hier, aan het 

begin van de baan, al een zone met een sterke uitstraling te creëren, die de aantrekkingskracht van 
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Borgerhout als bestemming zou vergroten én intra muros met extra muros zou kunnen verbinden. 

Ondanks de jarenlange plannen om deze zone grondig aan te pakken is er de afgelopen jaren niet veel  

gebeurd om ze te verbeteren. De plannen blijven wel bestaan. Op de baan zelf heeft het kruispunt 

Bothastraat-Appelstraat met de komst van de Roma een deel van haar identiteit weten te versterken. 

De tram- en bushalte 'Botha' werd omgedoopt tot halte 'Roma', er is een 'Bakkerij Roma', een 'Snack 

Roma', en de elektronicawinkel 'Huis Roma'. De vernieuwde cinema heeft in elk geval in dat gedeelte 

een grote uitstraling op haar omgeving en trekt er veel volk aan. Het kruispunt Eliaertstraat-Drink 

profiteert van het Ecohuis en het Moorkensplein met het mooie districtshuis. Beiden vallen echter niet 

zo erg op van op de baan. De tramhalte en het kruispunt nemen veel ruimte en aandacht in beslag. Het 

zicht op het Ecohuis gaat verloren achter de halte. Het laatste dwarstraject, dat de grens met de 

Carnotstraat vormt, heeft evenmin veel uitstraling maar bevindt zich in een proces van verbetering. Er 

komt vooral veel verkeer samen, maar een beetje verder functioneert het Atlasgebouw in de 

Carnotstraat wel als een belangrijk nieuw referentiepunt en een aantrekkingspool. De Kerkstraat is  

aan een serieuze heropleving bezig met mooie restaurantjes en cafés, die beetje bij beetje haar sporen 

nalaat op de Turnhoutsebaan en de Carnotstraat. De bankjes op het kruispunt zijn altijd bezet en er 

bevinden zich aantrekkelijke en druk bezochte buurtwinkels zoals de Carrefour Express of Bakkerij 

Roma. Hopelijk kan dit kruispunt, dat zelf nog maar net haar imago van extreem verloederde plek 

heeft afgeschud,  in de toekomst een sleutelfunctie vervullen in de heropleving van het aangrenzende 

deel van de baan. 

 

Vanwaar die aandacht voor deze referentiepunten op de knooppunten? Ze zijn primordiaal voor het 

versterken van de identiteit en het karakter van de baan. Opvallende referentiepunten met een grote 

historische, architecturale of functionele waarde blijven beter in het geheugen geprent en verhogen de 

interesse van mensen in een plaats. Bovendien verhogen ze de zogenaamde 'leesbaarheid' van het 

stadsbeeld. De monotone lineaire as wordt dan in duidelijke delen verdeeld die de aandacht opwekken, 

de interesse in het stadsdeel verhogen en een referentie bieden voor het punt waar men zich bevindt. 

Meer leesbaarheid van de stedelijke ruimte bevordert bovendien het veiligheidsgevoel en de perceptie  

van orde in de stedelijke chaos, wat meestal als een aangenaam gevoel ervaren wordt.
442

 Meer 

identiteit, meer structuur en meer betekenis kunnen leiden tot een grotere mate van place attachment. 

De inbreng van 'baanbrekende' en structurerende elementen met een sterke uitstraling zou het lineaire 

verkeerskarakter van de baan kunnen afzwakken en deze opnieuw opwaarderen als verblijfsruimte en 

hoofdstraat van haar district. 
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1.2. De baan als winkelstraat 

 

Een tweede functionele identiteit van de baan die ook vandaag nog overheerst is haar hoedanigheid 

van winkelstraat. Zowel op het lokale als het bovenlokale niveau hebben de handelszaken van de baan 

vandaag de dag nog een sterke aantrekkingskracht, hoewel de focus er steeds meer naar het lokale, 

wijkgerichte winkelen verschuift. De laatste decennia is er een grote verandering opgetreden in de 

kwaliteit en de aard van de handelszaken die langs de baan gevestigd zijn. De historische evolutie van 

de Turnhoutsebaan als winkelstraat werd in het vorige luik uitvoerig belicht. De prachtige, bloeiende 

winkelstraat die verloederde omwille van een grote leegstand en imago-verlagende winkels en 

langzaamaan terug ingevuld wordt door allochtone ondernemers; het is een verhaal dat we op vele 

plaatsen in de voorsteden terugvinden. Omdat dit gedeelte gaat over identiteiten, en identiteiten 

afhankelijk zijn van de betekenis die mensen aan een plek geven, zal ik het hier vooral hebben over de 

manier waarop mensen deze evolutie zelf aanvoelen. Dat er een algemene achteruitgang heeft 

plaatsgevonden, weet iedereen. Dat er terug verbetering in aantocht is, kan niet alleman geloven. Een 

belangrijk element dat ook hier terugkeert is 'vervreemding'. Vervreemding van bewoners en 

winkeliers die hun straat niet meer herkennen of niet meer (denken te) vinden wat ze zoeken in de 

nieuwe winkels van een 'andere cultuur'. Ook place attachment in verband met de identiteit van 

'winkelstraat' is een belangrijk element, terug te vinden in  het gebruik van en het gevoel bij de nieuwe 

commerciële mogelijkheden. De identiteit van de baan als winkelstraat is en was van groot belang, in 

verleden en heden, en vooral als basis van de herinneringen van mensen. 

 

De baan, een wijkgerichte winkelstraat? 

De 'verloedering' of 'achteruitgang' van de baan kunnen we vandaag de dag, in meer neutrale termen, 

ook beschouwen als een evolutie van een commerciële concentratie in een stedelijk tussengebied 

(tussen centrum en rand) van een stadsdeelcentrum naar een wijkcentrum. Een stadsdeelcentrum is een 

grote, bovenlokale en aantrekkelijke winkelconcentratie met voldoende afwisseling in handelszaken 

en gemengde functies. Een wijkcentrum heeft een belangrijke buurtverzorgende rol, met een vooral 

lokale afzetmarkt. De winkels bieden voornamelijk dagelijkse producten en in mindere mate 

gespecialiseerde waren en diensten aan, die een beperkt bovenlokaal publiek uit de omliggende 

buurten aantrekken. De winkels worden aangevuld met horeca en diensten zoals medische zorg, 

bankautomaten of de ziekenkas.
443

 De Turnhoutsebaan, vroeger een winkelstraat met een sterk imago 

en een bovenlokale aantrekkingskracht, heeft vandaag de dag, nu de leegstand grotendeels 

overwonnen is, potentieel om uit te groeien tot een sterk wijkcentrum dat vooral bestaat uit kleine tot 

middelgrote winkels. Daarvoor kan ze profiteren van een groot en gevarieerd doelpubliek dat bestaat 

uit buurtbewoners: allochtonen, die hun inkopen nog vaak in lokale en kleinere winkels doen, ouderen, 
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die eveneens graag in de buurt bij de speciaalzaak winkelen, en de gentrifiers, die aangetrokken 

kunnen worden door de gespecialiseerde, kwalitatieve en authentieke winkels en de diversiteit en 

'exotische producten' op de baan.
444

 

Het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen vermeldt de woonfunctie als de belangrijkste 

functie voor de 19-de eeuwse gordel. Daarnaast pleit het plan voor de decentralisering en vermenging 

van stedelijke functie. Dit wil zeggen dat ze in elke woonconcentratie ook een wijkgericht 

winkelgebied met bijhorende dienstverlening promoot. In die visie is de Turnhoutsebaan de plaats bij 

uitstek om deze functies voor Oud-Borgerhout te vervullen.
445

 In haar startnota Turnhoutsebaan van 

2001 onderzoekt Kitty Haine hoe het concreet mogelijk zou zijn om de wijkgerichte functies van de 

baan beter te implementeren. Ze stelt dat een opdeling in verschillende zones met elk hun eigen noden 

noodzakelijk zal zijn om de identiteit van zo'n winkelgebied te bewaren. De Turnhoutsebaan is te lang 

en te druk om over haar gehele lengte eenzelfde invulling te krijgen. Het versterken van plaatselijke 

(winkel)identiteiten is nodig om ook een specifiek publiek te bereiken. De centrale zone tussen de 

Roma en het Ecohuis heeft het meeste potentieel als wijkcentrum. In die zone waren – en zijn –  nog 

de meeste buurtgerichte winkels voor dagelijkse boodschappen aanwezig en de afstand is gemakkelijk 

te wandelen. Bovendien vervullen zowel de Roma als het Ecohuis hefboomfuncties om handel en 

horeca te genereren aan hun zijde. Het gebied tussen het Ecohuis en de Carnotstraat had – en heeft – 

sterker te lijden onder 'imago-verlagende winkels'.
446

 Deze zone heeft in Haine's visie wel potentieel 

als een gebied waar diensten en bovenlokale winkels een belangrijke functie zouden kunnen vervullen. 

De laatste zone van de Roma tot de Turnhoutsepoort heeft te kampen met de meeste leegstand en 

braakliggend terrein en zou er met een speciale aanpak van de zone als 'brugpoort' en wijkcenter 

bovenop moeten geraken.
447

  In deze zone bevindt zich momenteel ook een hoge concentratie aan – 

niet altijd even aanlokkelijke –  theehuizen en shisha-bars. Dag- en nachtwinkels zijn er eveneens sterk 

vertegenwoordigd. Het verkeer overheerst hier sterk, wat vooral in de bocht aan tramhalte 'Roma' tot 

een reductie van de verblijfsfunctie heeft geleid: een ongelooflijk smal voetpad met ijzeren hekken 

scheidt de voetgangers van auto's. 

Al wordt de baan geprofileerd als wijkgerichte winkelstraat en is haar klandizie vandaag de dag  

voornamelijk afkomstig uit de buurt, kunnen vele van de kwaliteitsvolle zaken die er al lang aanwezig 

zijn en een zekere naam hebben opgebouwd ook rekenen op een bovenlokaal publiek. Met zulke 

gespecialiseerde winkels als een modeltrein-winkel, een handel in ecologische natuurverf, een 

gigantische muziekinstrumentenwinkel, een Marokkaanse bruidswinkel of een authentieke 

schoenmaker kan het ook geen wonder heten dat de baan voor wie haar een beetje kent nog steeds erg 
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aantrekkelijk is. De Turnhoutsebaan is dus zeker nog niet al haar aantrekkingskracht naar buiten toe 

verloren, al rijzen er wel problemen voor de bovenlokale shopper die vanuit de rand of het centrum 

nog steeds naar de baan komt. Ten eerste is er het mobiliteits- en parkeerprobleem. Ten tweede is de 

beeldvorming over Borgerhout naar buiten toe blijkbaar nog steeds zo slecht, dat sommige winkeliers 

beweren dat hun klanten hier niet meer durven te komen. “Je hoort wel zeggen: “we zijn een beetje 

ongerust”, vooral 's ochtends of 's avonds, als het donker is. Dat proberen ze te vermijden, dan komen 

ze liefst in de dag. Vooral de oudere klanten hebben een onveilig gevoel.
448

”  Kunta van het Reuzenhof 

beaamt dat. “Kwestie van perceptie van de Turnhoutsebaan in 'Borgerokko':  ik geef les in Herentals 

en je zou dus verwachten dat er af en toe collega's van daar hier naartoe komen. En ik krijg elk jaar 

hetzelfde verhaal dat er wel collega's naar hier willen komen maar dat hun vrouwen bijvoorbeeld niet 

in Borgerhout willen komen.
449

” De meeste winkeliers vinden die angst overdreven, maar de 

zogenaamde 'subjectieve veiligheid' bij hun klanten en het negatieve imago van de baan zijn voor hen 

wel reële problemen wanneer mensen niet meer willen komen. “En mensen die bang zijn,” vult Anne-

Marie Leunen aan op de vraag waarom klanten wegblijven, “zoals mijn zus, die durft ook niet naar 

Borgerhout. Ze zegt: 'ik durf niet uitstappen als ik een zwarte zie!' Ik zeg: 'Allé, ze gaan u niet 

opeten!'
450

” 

Al die angst en negatieve beeldvorming over Borgerhout en 'de vreemdelingen' ten spijt; in de 

toekomstvisie voor de baan als wijkgerichte winkelstraat spelen succesvolle allochtone handelaars wel 

een sleutelrol. Zij vullen de kleine middenstand in waar vele jonge Belgen het niet meer willen doen 

en komen met een aanbod op de proppen dat steeds meer innovatief, kwalitatief en gevarieerd wordt. 

Bovendien worden zogenaamde 'etnische ondernemingen', wanneer die op een originele en verzorgde 

manier aangepakt worden, vaak positief gekwalificeerd door de meeste autochtonen.
451

 Denk maar aan 

het succes van een mooi en goed  Italiaans, Marokkaans of Chinees restaurant, een gezellig ingericht 

theehuisje dat uitnodigend is voor iedereen of de grote olijven- en notenkramen op de Vogelmarkt. De 

'gentrification' hoeft dus niet altijd van de jonge autochtone inwijkelingen te komen, maar kan op een 

straat als de Turnhoutsebaan evengoed uit de welgestelde allochtone hoek op gang gebracht worden. 

Zulke handelszaken zouden, in combinatie met de reeds lang bestaande gespecialiseerde winkels, 

enkele buurtgerichte supermarkten en een uitgebreid aanbod aan diensten de Turnhoutsebaan een 

sterke eigen identiteit kunnen verlenen als wijkgerichte, multiculturele winkelstraat die ook mensen 

vanuit de aanpalende buurten zou kunnen aantrekken voor specifieke producten die enkel op de baan 

te vinden zijn. In de Handelsstraat, met haar kwalitatieve beenhouwers, groentenwinkels en 

viswinkels, is dat reeds het geval. Om deze ontwikkelingen te stimuleren zullen ook nog andere zaken 

nodig zijn die gestuurd moeten worden vanuit het beleidsniveau: aandacht voor bereikbaarheid, 
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oversteekbaarheid, beeldkwaliteit, uitstraling en functionaliteit van de verblijfsruimte. 452  Alain 

Herremans en Jan Pauwels, voorzitter en bestuurslid van Voorstad, wijzen beiden ook op het belang 

van het bewaren van de kwaliteit en grootte van bestaande winkelpanden met potentieel. Een betere 

sturing voor de nieuwe invulling van lege panden is nodig, aldus Jan van het Reuzenhof. “Alle goede 

die weggaan worden vervangen door al wat zich op dat moment aanbiedt. Dat wordt niet gestuurd. 

(…) Wij hebben dat ook via de stad gevraagd:probeer de grote panden – zoals vroeger den Blokker – 

in zijn geheel te houden, zodat we de kans hebben daar op zoek te gaan naar iets. Maar daar komt niet 

terug een grote winkel in, dat wordt opgesplitst en daar komen vele kleine winkels in. Dat is eigenlijk 

een kans verkeken.
453

”Ook meer controle op en begeleiding van nieuwe zaken op de baan is wenselijk. 

Daarnaast zal het belangrijk zijn nieuwe, ondernemende handelaars aan te trekken naar de 

Turnhoutsebaan en het imago van de baan als winkelstraat weer te vergrootten. “'t is een invalsweg, de 

inrichting van de panden is aanwezig, de panden zijn groot genoeg,” legt Alain uit. “Wat dat betreft is 

hier zeker potentieel. (…) Daar zou eigenlijk een actieve campagne voor moeten komen: 'mensen, hier 

zijn panden en hier kan je goed je boterham verdienen!
454

” 

 

Sociale contacten en beeldvorming in de commerciële 'drempelwereld' 

Handel genereert sinds vanouds sociaal contact tussen verschillende groepen. Op de Turnhoutsebaan is 

dat niet anders. De vele verschillende winkels vormen er een 'drempelwereld', een ruimte tussen het 

private en het publieke domein in waar een veelheid aan mensen met elkaar in contact komt in een 

veilige en laagdrempelige omgeving. Al is dat contact meestal oppervlakkig, bevordert het toch de 

goede verstandhouding tussen een individu en 'de ander'.455 Allochtonen, autochtonen, ouderen en 

jongeren maken allemaal in meer of mindere mate gebruik van de winkels en diensten op de baan. 

Daardoor komen al deze verschillende mensen af en toe met elkaar in contact, wat de verstandhouding 

bevordert wanneer dat contact positief verloopt. Grotere sociale contacten in de buurt bevorderen de 

wederzijdse integratie van verschillende groepen – zowel allochtonen als autochtonen –  in de 

multiculturele samenleving van vandaag. De commerciële wereld die de Turnhoutsebaan is bevordert 

er  allerlei contacten van verschillende aard: de relatie tussen de handelaars onderling, de relatie tussen 

handelaars en klanten en die tussen klanten en andere klanten. In de interviews peilde ik naar de 

sociale contacten in dit domein, die niet alleen de integratie maar ook de place attachment of de 

gehechtheid aan een plaats meestal positief beïnvloeden. Het centrale aspect is de manier waarop de 

gevestigde winkeliers en buurtbewoners omgaan en -gingen met het veranderende sociale leven en een 

steeds meer gevarieerde klandizie, nieuwe groepen buurtbewoners en andere winkeliers op de baan. 

De contacten tussen de handelaars onderling verlopen zowel informeel als formeel. Het meer formele 

aspect verloopt via de handelaarsvereniging van de baan, VZW Voorstad. Deze vereniging werd 
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ergens in de jaren '80 opgericht om de belangen van de winkeliers te verdedigen naar de overheid toe 

en om tezamen commerciële acties te kunnen organiseren die de baan als winkelstraat moeten 

promoten. Momenteel telt de vereniging een honderdtal leden. Zowel allochtone als autochtone, 

nieuwe als oudere handelaars zijn aangesloten. Het bestuur bestaat echter maar uit een zevental leden, 

bijna allemaal van autochtone afkomst, en de vereniging ondervindt aanzienlijke problemen om 

meerdere winkeliers actief te betrekken in hun activiteiten. Tijdsgebrek, desinteresse en taalproblemen 

zijn de belangrijkste oorzaken. De meeste leden zijn slechts 'pro forma' aangesloten om deel te kunnen 

nemen aan de braderijen. Voorstad fungeert evenmin als een aanspreekpunt voor deze passieve leden. 

“Dat is een gemis,” bevestigt voorzitter Alain Herremans, “Wij zijn vragende partij dat ze ons dat 

komen vertellen, maar ze doen het niet.
456

” Daarom ondervindt de vereniging aanzienlijke 

moeilijkheden om 'het belang van de winkeliers' te kunnen verdedigen. Niet alleen de communicatie 

met haar leden, ook de contacten naar boven toe, met het beleidsniveau, lopen wel eens spaak. Er 

wordt te weinig geluisterd naar de vraag van de winkeliers. Daar komt nog bij dat alle bestuursleden 

zelfstandigen zijn en vaak weinig tijd hebben om zich in te zetten voor grotere initiatieven.  De 

demotivatie die uit al deze zaken voorkomt is momenteel één van de grootste problemen waar de 

vereniging mee te kampen heeft, aldus Kunta van het Reuzenhof. “Ik denk dat de 

handelaarsvereniging in steeds groter wordende mate gefrustreerd aan 't geraken is. Het is vechten 

tegen de bierkaai, het is ploeteren, maar men geraakt gewoon geen stap vooruit.
457

” Om de vereniging 

zowel naar haar leden, de stad en het district toe terug enige slagkracht te verlenen, zullen nieuwe 

impulsen nodig zijn. Momenteel fungeert ze, behalve binnen haar bestuur, niet als een 'drempelwereld' 

die het sociale contact bevordert, behalve misschien op die ene dag per jaar dat het vrolijke festival 

Borgerrio, één van haar mooiste verwezenlijkingen, de Turnhoutsebaan opfleurt. 

De informele contacten tussen handelaars onderling lijken iets vlotter te verlopen, al blijven die vrij 

oppervlakkig. De meeste handelaars in elkaars buurt zullen elkaar verder helpen wanneer er 

problemen zijn of wensen elkaar tenminste een vriendelijke 'goedendag'. Vooral tussen de 'overlevers', 

de autochtonen die vaak al meer dan tien jaar aanwezig zijn op de baan, bestaat er een goed sociaal 

contact en een vrij groot samenhorigheidsgevoel. Bijna elke autochtone winkelier die ik interviewde 

raadde mij aan ook eens te praten met  andere traditionele 'blijvers' op hun deel van de baan, maar 

soms ook verder weg. Het lijkt wel alsof er in de periode van leegstand en de va-et-viens van 

winkeltjes een samen-sterk gevoel is gecreëerd tussen de 'overlevers' (zoals velen de reeds sinds lange 

tijd aanwezige autochtone zaken op de baan noemen), “want die zitten er ook lang.
458

” Het contact 

met de allochtone buren verloopt meestal iets moeilijker, meestal vanuit een taalprobleem of een 

wantrouwen tegenover de instabiliteit of het uiterlijk van sommige zaakjes. Toch kan er ook een goede 

verstandhouding ontstaan met die nieuwe winkeliers, al blijft die meestal beperkt tot de directe 
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omgeving van de winkel zelf. “Met den Ali wel, maar da's ook de enigste hoor,” aldus meneer Leunen 

op de vraag af hij een goede verstandhouding heeft met zijn Marokkaanse buur, die altijd bereid is 

hem te helpen. “Want als die rellen er waren, dan zei hij: je moet geen schrik hebben, hoor, ik regel 

dat wel.
459

”  Desondanks blijven de vooroordelen die bij de oudere generatie heersen over nieuwe 

Marokkaanse winkels meestal groot. Al zien sommigen ook een mogelijke verbetering in de opvulling 

die de nieuwe handelaars aan de lege panden geven. “Ja, er zijn er wel bij die moeite doen. Maar dat 

is uiteindelijk bij eigen volk ook, er zijn er die het schoon maken en die dat niet doen.460” Houda 

Kassit, eigenares van zo'n mooie nieuwe winkel, ervaart naar eigen zeggen geen problemen met haar 

buren. “Ik ken de mensen van de GB, van de koopjesmarkt, de schoenmaker, die van de Panos. Dat is 

het zowat. Goedendag zeggen, soms binnenspringen.
461

” 

 

Een volgende vraag die het concept van de 'drempelwereld' benadert is hoe de contacten verlopen 

tussen de – meestal oudere of gevestigde – handelaars en hun veranderende klandizie. De meeste 

autochtone winkels trekken recent ook een nieuw publiek aan vanuit twee hoeken: Marokkanen en 

andere allochtonen, maar ook de jonge gentrifiers maken gebruik van diezelfde winkels. José 

Delstanche herinnert zich dat het bij haar in de stoffenwinkel anders was: “Migranten kwamen niet 

binnen. Die kopen in hun soort winkels.
462

” Sindsdien zijn de tijden echter veranderd. Al zijn er 

momenteel veel meer Marokkaanse winkels en blijven allochtonen daar een aanzienlijk deel van hun 

dagelijkse boodschappen doen, profiteren ook de meer gespecialiseerde autochtone winkels op de 

baan van deze bevolkingsgroep. Alain legt uit dat de klassieke zwart-wit-opdeling tussen 'autochtonen-

kwaliteit' en 'allochtonen-geen kwaliteit' die sommige mensen nog steeds in hun hoofd hebben al lang 

niet meer opgaat. “Laat ons zeggen dat wij een kwaliteitsaanbod hebben en los van herkomst zijn 

mensen er al dan niet gevoelig voor. Je hebt autochtonen die het allemaal zo goedkoop mogelijk gaan 

zoeken, en je hebt anderzijds allochtonen die zich wél bewust zijn van kwaliteit en die daar belang aan 

hechten en die mensen vinden dan de weg wel naar hier.
463

” Jeanine van het uitverkoop- en 

naaiwinkeltje Stunt bevestigt dat ze de laatste jaren haar klandizie heeft zien veranderen van 

autochtone ouderen naar een publiek bestaande uit Marokkanen, Afrikanen, Polen, Russen, 

Spanjaarden en jonge autochtone vrouwen die meegaan met de mode om zelf te naaien, en ze heeft 

over elke groep haar eigen uitgesproken mening – maar over het algemeen heeft ze naar eigen zeggen 

een even goed contact met al haar klanten.
464

 Ook Houda Kassit trekt in haar winkel een gemengd 

publiek aan van alle leeftijden en nationaliteiten. Zelfs de schoenmaker en de kapper kunnen rekenen 

op een deel Marokkaanse klanten uit de buurt, al leidt dat soms tot misverstanden of bizarre situaties. 
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“Als ze komen, dan jongeren,” aldus Mia van kapsalon Limi, “met de sjaaltjes! Dat zijn de modernen, 

maar toch dragen ze een sjaaltje. Dus je doet een brushing maar voor ze buiten gaan toch eventjes dat 

sjaaltje terug op hun kop.
465

” “Gelijk in het begin,” vertelt schoenmaker Guido Leunen, “dan kwamen 

die binnen en vroegen: “hoeveel gaat dat kosten?” Ik zeg: “17 euro.” “Oei, nee, 15 euro.” Ik zeg: 

“nee, 18 euro.” “Maar je hebt gezegd: 17 euro. Waarom meer?” “Waarom minder?” En dan lachen 

ze en dan zeggen ze: “Goed, 17 euro.” Die waren gewoon om af te dingen.” Zijn vrouw vult aan: “Ik 

vind dat je daar niet mee moet meegaan, hun zijn hun en wij zijn wij..
466 

” 

 

Tussen vervreemding en verrijking: buurtgebruik en de plaatselijke perceptie 

Ook voor de buurtbewoners bracht de verandering van winkels, klanten en contacten verschillende 

gevolgen met zich mee. Vooral de ouderen hadden het soms moeilijk met zich aan te passen. De 

persoonlijke autochtone, wijkgerichte winkels en diensten van de baan verminderden sterk. De 

‘drempelwereld’ die deze winkels boden werd kleiner en kleiner voor de oudere mensen. Wat voor 

sommige oudere en geïsoleerde mensen een glimpje contact met de buitenwereld was, viel nu weg. 

Dat had vooral te maken met de opkomst van de supermarkten en de schaalvergroting van winkels, 

maar velen wezen beschuldigend naar ‘de allochtonen’. Autochtonen, en dan vooral ouderen, voelden 

zich op de duur verdrongen uit hun eigen omgeving, hun stedelijke ruimte: ten eerste door de 

verkeerssituatie die het winkelen bemoeilijkt – beperkte oversteekbaarheid, smalle voetpaden, 

moeilijke auto-verbindingen – en het verblijf op de baan onaangenaam maakt; ten tweede door het 

grote aantal ‘vreemden’ dat in het straatbeeld in de meerderheid is en sommigen een onbehaaglijk 

gevoel geeft. Nog voor de Turnhoutsebaan een straat met ‘etnische ondernemingen’ was, was deze 

groep immers al prominent aanwezig in het straatbeeld, waar ze gingen kopen bij Belgische 

uitverkoopwinkels, de lokale supermarkt, en later ook bij de allochtone handelaars.
467

 De associatie 

'Marokkanen-armoede-verloedering' wordt blijkbaar nog steeds vaak gemaakt, ook al zijn veel 

gezinnen van Marokkaanse afkomst vandaag de dag even rijk als het gemiddelde Belgische gezin. In 

combinatie met de angst of afkeer voor de onbekende cultuur en hun gewoonten zorgde dit er op de 

duur voor dat oudere, maar ook jongere autochtonen zich gingen afsluiten van de hoofdstraat, de 

etnische winkeltjes, het contact met de Marokkanen en andere allochtonen. 

Ook bepaalde verschillen in culturele of sociale gebruiken vormen een hindernis voor sommigen om 

de allochtone winkels binnen te stappen. Dat kan gaan om uitzicht of presentatie, Arabische letters in 

plaats van Nederlandse, maar ook om heel simpele dingen zoals openingsuren. “Het nadeel aan die 

viswinkels is, dat die maar open gaan om elf uur of half twaalf. Die nemen dus onze cultuur niet over, 

in die zin: bij ons gaan de winkels open om negen uur of om half negen,” zegt José, die eraan toevoegt 
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dat dat voor haar een belemmering is om bij de allochtonen te gaan kopen.
468

 Bovendien voelen de 

oudere autochtone bewoners zich achtergesteld door het aanbod dat vaak niet meer aan hun wensen 

beantwoorde. Wat men op de Turnhoutsebaan kon krijgen – telefoonkaarten, nachtwinkel-producten, 

tweede- en derdehandsspullen, ‘rommel’, ‘brol’ enzovoort – beantwoorde grotendeels niet meer aan 

hun wensen en noden. Omwille van de instabiliteit, het onaantrekkelijke uiterlijk, gebrekkige 

taalkennis of de compleet andere producten en openingsuren van de Marokkaanse winkeltjes, werd de 

drempel voor veel autochtone inwoners te hoog om er binnen te stappen en er een nieuw sociaal 

contact te leggen in een andere, potentiële 'drempelwereld'. De vervreemding leidde tot een 'wij-tegen-

zij-gevoel', het gevoel dat de werelden gescheiden bleven en hoorden te blijven. Tenslotte viel de 

belangrijke sociale functie op de Turnhoutsebaan weg, omdat men minder en minder kennissen 

tegenkwam op de drukke straat. Het gevolg was dat deze autochtonen zelf minder en minder gingen 

winkelen op de baan. 

Ondanks het feit dat de mensen minder op de baan gaan kopen dan vroeger, blijkt ze al bij al nog een 

belangrijke functie te vervullen in de voorziening van haar wijk. Een groot deel van de oudere 

bewoners is immers minder mobiel en is daarom aangewezen op de baan. Deze mensen passen zich 

aan aan de nieuwe winkels, en weten bovendien ook het nieuwe aanbod te appreciëren. Bepaalde 

winkels zoals de bakkers, viswinkels en kruideniers worden veel bezocht door autochtonen, maar ook 

specifieke zaken zoals de 'stielmannen' worden op prijs gesteld. “Ik ga naar de viswinkel, naar de 

bakker, naar de kruidenier soms,” vertelt buurtbewoonster Carla. Haar vriendin José vult aan: 

“Wat ik wel eens bij zo'n kledingwinkel doe dat is kleren vermaken, een nieuw tiret ofzo, daar maak ik 

wel gebruik van.
469

” Ook Fons Geeraerts weet die winkels die herstellingswerken uitvoeren te 

appreciëren.  “Je hebt nu toch ook bij die Turkse winkels die daar al een paar jaar zijn, die knappe 

stielmannen hebben voor het veranderen van kleren, want wij gaan daar regelmatig voor broeken of 

rokken, échte goede stielmannen, voor een degelijke prijs.
470

” Al rijzen er soms problemen met de 

communicatie. “Hij is Turks, zij zijn Albanees. Dat zijn heel sympathieke mensen maar er is ook weer 

een taalprobleem,” vertelt Kunta over de winkel waar zij heen gaan voor herstellingen. “Gisteren 

weer iemand gezien, die zijn broek was tekort. Zo’n stuk he! Gordijnen verkeerd gemaakt, van die 

toestanden.
471

” Ook het overaanbod aan allochtone winkels wordt niet altijd op prijs gesteld. De 

meeste autochtone bewoners zouden liever een meer gemixt beeld zien. “'t Is te veel. Het zou plezant 

zijn als dat er enkelen waren...
472

” Wie wel een goede persoonlijke band heeft met de allochtone 

winkeliers, kan zich daar echter niet aan storen. Vera Sagers gaat graag naar de baan voor dagelijkse 

boodschappen. “Ik ken er heel veel van. Ginderachter, aan den tram, een Marokkaanse groenten-en 

fruit winkel, da's Marraqui. En daar schuin over bakkerij Roma, die hebben ook nog een bakker op 't 
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hoekske van de Kerkstraat en ik geloof ook in de Provinciestraat. Dat zijn allemaal klanten van 

beneden.
473

”  
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1.3. De baan als woonstraat 

 

De Turnhoutsebaan is naast, of beter gezegd boven, verkeersader en winkelstraat ook een belangrijke 

woonstraat. Of dat was ze tenminste, want de identiteit van de baan als een straat waar ook mensen 

wonen wordt momenteel vaak vergeten. Boven de passage van het drukke verkeer en boven de 

winkelruimtes rijzen honderden appartementsgebouwen van wisselende hoogte op, hier en daar nog 

afgewisseld met een zeldzaam overgebleven woonhuis uit de 19
de

 eeuw. De morfologie van het wonen 

op de baan verschilt dag en nacht met die van het grootste gedeelte van Oud-Borgerhout. In 

tegenstelling tot de wijk telt de baan nagenoeg geen eengezinswoningen meer, maar bijna allemaal 

appartementen. Ook de demografische structuur op de Turnhoutsebaan is zeer verschillend aan die van 

de rest van het district. Waar Oud-Borgerhout grotendeels bewoond wordt door gezinnen van 

Marokkaanse of Belgische afkomst, telt de baan een relatief hoog aandeel ouderen en recent ook een 

groter aantal mensen van Oost-Europese afkomst.
474

 

Vóór de bouw van de grote appartementsblokken in de jaren '60 en '70 bestond de bebouwing van de 

Turnhoutsebaan voornamelijk uit oude herenhuizen met een winkel vooraan en enkele lagere 

appartementsgebouwen uit het interbellum. Winkeliers woonden er met hun gezin of uitgebreide 

familie boven hun eigen zaak. De bebouwing leek er sterk op die van de rest van de chiquere straten 

van Oud-Borgerhout, afgezien van de winkelruimtes vooraan dan. Vele huizen bezaten toen nog een 

tuin, zoals het huis van Piet Janssen, die naar eigen zeggen met zijn fiets kon rondcrossen in hun tuin 

achter de Turnhoutsebaan. “Dat was een winkelstraat, maar daar woonden ook mensen. Er waren 

feitelijk niet zoveel appartementen. Dat waren herenhuizen met een winkel vooraan.
475

” Bij de 

verbredingen van de jaren '60 werden de afgebroken huizen vervangen door grote, moderne 

appartementsblokken met 4 tot 6 verdiepingen en grotere winkelruimtes op het gelijkvloers. Het waren 

de blokken waar het toenmalige gemeentebestuur zo trots op was. De appartementen waren modern 

uitgerust, met koelkast, badkamer en centrale verwarming. In tegenstelling tot de vaak verkrotte 

huizen van Oud-Borgerhout waren deze nieuwe woningen enorm aanlokkelijk voor de rijkere mensen. 

Daarom onderging de Turnhoutsebaan vanaf dat moment een heel andere demografische evolutie dan 

haar omliggende district. Er was amper leegstand, er woonden bijna geen immigranten en ook geen 

gezinnen, maar veelal oudere, rijkere koppels of alleenstaanden.
476 

 Mevrouw Leunen herinnert zich de 

splinternieuwe appartementsgebouwen nog. “Hierover dat was “den Blok”, voor de chique mensen, 

daar woonden die. Nu wonen daar misschien nog twee Belgen in.
477

” 

Intussen ging het wonen boven de eigen winkel sterk achteruit. Waar handelaars vroeger gewoon 

boven hun eigen zaak woonden, ben ik er nu bijna geen meer tegengekomen die dat nog doen. De 
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meesten komen elke dag van elders naar hun zaak. De scheiding tussen wonen en winkel houden 

voltrok zich. Enkel schoenmaker Leunen en zijn vrouw wonen boven hun zaak, in een groot herenhuis 

waarvan ze de bovenste verdiepingen verhuren. Deze woonvorm is, net als de bouwtypologie, erg 

zeldzaam geworden op de baan. Momenteel wonen er op de Turnhoutsebaan nog steeds meer ouderen 

dan in de rest van Borgerhout. Ook Poolse en Russische immigranten, die vaak alleen of met twee 

komen, vinden er hun stek. Het wonen boven de verloederde winkels en het drukke verkeer lijkt er 

misschien niet aantrekkelijk, maar tegenover andere winkelstraten doet de baan het goed als 

woonstraat. Er is bijna geen leegstand in de appartementen. De kleinere handelshuizen daarentegen 

doen het iets slechter.
478

  Toch lijkt het bergaf te gaan met de woonfunctie op de Turnhoutsebaan.  

Wanneer de ouderen er wegtrekken of sterven, worden de woningen opgevuld door een 

sociaaleconomisch zwakkere bevolkingsgroep van nieuwe immigranten. Voor gezinnen of welgestelde 

alleenstaanden is het niet meer aanlokkelijk om te wonen boven verkrotte winkels en het drukke 

verkeer. De eens zo chique appartementen zijn niet meer in trek.
479

 

Daar komt bij dat het wonen op de Turnhoutsebaan erg anoniem blijft, in tegenstelling tot de 

woonstraten van Oud-Borgerhout waar straatfeesten, buurtactiviteiten en kleine sociale contacten met 

de buren schering en inslag zijn. Elke woonstraat in Oud-Borgerhout heeft wel een eigen identiteit en 

een sociale atmosfeer, maar de Turnhoutsebaan straalt qua woonomgeving weinig tot niets aan 

eigenheid uit. Bovendien is het contact met zowel de buurtwerkingen in Borgerhout-Noord als die in 

Borgerhout-Zuid nihil. De baan als woonstraat wordt daarom ook wel de 'dijk van Borgerhout' 

genoemd, afgezonderd van zowel het noordelijke als het zuidelijke deel van het district, geïsoleerd van 

de wijkwerking en de gentrificatie. Het wonen op de baan is anoniem en identiteitsloos. De bewoners  

hebben meestal weinig voeling met de openbare ruimte voor hun deur, behalve voor een aankoop of 

om er het openbaar vervoer te nemen.
480

 De baan wordt dan ook vaak genegeerd in haar functionele 

identiteit van woonstraat, waarin ze vandaag de dag nog weinig tot geen uitstraling meer bezit. 
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1.4. De baan als hoofdstraat 

 

De laatste functionele identiteit van de Turnhoutsebaan is die van 'hoofdstraat van Borgerhout'.  De 

invulling van deze identiteit kan op heel wat verschillende manieren gebeuren. Een hoofdstraat van 

een stad of wijk is in principe gewoon de belangrijkste, meestal grootste straat waar zich heel wat 

stedelijke functies concentreren zoals diensten, handel en kantoren maar ook cultuur en sociale 

mogelijkheden. De hoofdstraat vormt de verbinding tussen belangrijke delen van de stad of wijk, 

structureert haar stedelijke omgeving en draagt bij tot de opleving van haar aanpalende buurten. Ze 

zou het innoverende centrum van de wijk moeten zijn, waar nieuwe initiatieven ontstaan en getoond 

worden om daarna uit te breiden naar de rest van de buurt.
481

  Daarnaast is ze enorm belangrijk voor de 

uitstraling en het imago van de stad of buurt waar ze hoofdstraat van is, omdat veel mensen vooral die 

straat kennen en de associatie tussen de buurt en de hoofdstraat dan ook zeer sterk is. Een bloeiende, 

ideale hoofdstraat geeft een imposant en mooi beeld van de wijk waarin zij ligt en sterk aanwezig is, 

benadrukt de belangrijkste bijzonderheden en het eigen karakter van haar buurt, wakkert het leven in 

haar zijstraten aan en is een ontmoetingsplaats voor allerlei personen, activiteiten en ideeën. 

De situatie op de Turnhoutsebaan ligt echter nog ver verwijderd van dit ideaalbeeld. De baan loopt 

achter op haar district Oud-Borgerhout, waar culturele en sociale initiatieven als paddenstoelen uit de 

grond rijzen en het uitzicht van de wijk huis voor huis in sneltempo verbetert.
482

 Ze toont de passant de 

eigenheid of de troeven van het steeds hippere district niet, maar vormt integendeel een 'dijk', een 

muur van flatgebouwen die dat district afschermt voor de ogen van buitenstaanders. Ze draagt niet bij 

aan het imago van de wijk, als een straat waar de verloedering en lelijkheid nog steeds groter zijn dan 

in de zijstraten en op de pleintjes. Ze nodigt niet uit tot een verblijf op de baan of tot een verkenning 

van de zijstraten omdat het verkeer van oost naar west duidelijk overheerst op de dwarsverbindingen. 

Toch slaagt de baan er steeds beter in om (opnieuw) enkele van haar functies als hoofdstraat op te 

nemen. Sinds ruim tien jaar geleden is er ook op dit vlak heel wat verbeterd. Het Ecohuis en de Roma 

zijn belangrijke aanwinsten. De identiteit van 'hoofdstraat' hangt nauw samen met alle andere 

functionele identiteiten: winkelen, verkeer en kwalitatief wonen dragen bij aan het belang en het 

karakter van de baan. Wanneer de baan haar status als hoogwaardige hoofdstraat wil terugwinnen, zal 

ze dus ook die andere identiteiten op een positieve manier moeten versterken. En omgekeerd, als de 

Turnhoutsebaan weer aantrekkelijk wordt als hoofdstraat, zal hoogstwaarschijnlijk de kwaliteit van de 

winkels en woningen weer toenemen en zal in het verkeer naast de doorstroming ook de 

verblijfsruimte weer meer aandacht krijgen. 
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De evolutie van de hoofdstraat 

Dat de Turnhoutsebaan al sinds ze nog Ayendijk, Beenhouwers of Steenweg heette de belangrijkste 

straat van Borgerhout was, wordt duidelijk uit haar geschiedenis. Het huidige district is ontstaan 

rondom haar levensader, de Turnhoutsebaan, en blijft er tot op de dag van vandaag sterk mee 

verbonden. “Als het slecht gaat met de baan dan gaat het slecht met Borgerhout” is een oud lokaal 

gezegde.
483

 De evolutie van straat en district hingen tot voor kort dan ook nauw samen. Tijdens het 

Ancien Régime was het de Turnhoutsebaan die het gehucht Borgerhout tot leven wekte als een 

groeiende nederzetting van boeren en vooral handelaars, met een eigen karakter tussen stad en dorp in. 

Het was ook op de baan dat de latere gemeente haar eerste gemeentehuis bouwde. Hier vonden vanaf 

de 18
de

 eeuw de belangrijkste stoeten en activiteiten plaats. Niet alleen de Reuskens dansten op de 

baan, ook vele andere optochten – van de statige wagens in de historische stoeten tot de Braziliaanse 

danseressen van Borgerrio – gingen over haar kasseien en passeerden de braderijen die er gehouden 

werden. In het interbellum opende de mooiste en grootste cinema van Borgerhout er haar deuren. Alle 

belangrijke tramlijnen reden over de baan. Op zondag flaneerden de mensen er heen en weer in hun 

beste kleren om door iedereen gezien te worden. Vanaf de Turnhoutsepoort over de Turnhoutsebaan, 

de Carotstraat, het Astridplein en de Keyserlei tot aan de Meir was het dan één lange drukbevolkte 

route vol mooie winkels, gezellige café's en chique koffiehuizen, wat de Turnhoutsebaan niet alleen tot 

hoofdstraat van Borgerhout maar ook tot een deel van de hoofdstraat van Antwerpen maakte. De baan 

was toen nog de echte place to be in Borgerhout, die een positief beeld van de gemeente ophing. Ook 

toen het met Oud-Borgerhout langzaamaan al bergaf ging, bleef de baan zelf nog een tijdje de illusie 

van een bloeiende middenstandsgemeente in leven houden. 

Vanaf de jaren '90 ging het in sneltempo naar beneden met de Turnhoutsebaan. Oud-Borgerhout was 

tegen die tijd al lang een kansarme concentratiebuurt geworden. Ook haar hoofdstraat kon de schone 

schijn niet meer ophouden en ging mee ten gronde. Conform het oude gezegde was de achteruitgang 

van de baan slechts nog meer nefast voor het district dat het al zo moeilijk had. “En de 

Turnhoutsebaan, die heeft ook een stuk de ondergang van Borgerhout mee betekend. De verloedering 

van de Turnhoutsebaan.
484

” Het verdwijnen van bekende cafés en koffiehuizen, de sluiting van zaal 

Roma waar legendarische concerten gegeven werden, de leegstand en verloedering van de baan waren 

tekenen van verval. Daarna kwam de Turnhoutsebaan, net als Oud-Borgerhout, voornamelijk nog in 

het nieuws met criminele feiten, reportages over kansarmoede, verzuring of 

samenlevingsproblematieken. De baan en haar district zaten terug op dezelfde lijn, maar geen 

positieve. De 'Turnhoutsebaan' was in de populaire beeldvorming een begrip geworden met een 

negatieve connotatie: ze deed denken aan onveiligheid, rellen, verkeersopstopping, hangjongeren, 

criminaliteit en louche zaken. Tot op de dag van vandaag kampt de baan nog deels met dat imago. In 

de jaren '90 is de baan terug het uithangbord van Borgerhout geworden, of beter gezegd, van 
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'Borgerokko', in die zin dat ook aan die scheldnaam voor Borgerhout meestal een negatieve connotatie 

toegekend wordt. Het verkeersaspect kwam meer op de voorgrond, het district verdween naar de 

achtergrond. Toch bleef de baan tegen wil en dank de verloederde hoofdstraat van een kansarme wijk. 

Het feit dat de rellen na de dood van Mohamed Achrak in 2002 – en later de kleinere 'voetbalrellen' 

van 2011 – plaats vonden op de Turnhoutsebaan, bevestigt dat dit nog steeds de plaats was om gezien 

te worden, om een stem te laten horen, de belangrijkste plek voor sociale ontmoeting in Oud-

Borgerhout, ten goede of ten kwade. De berichtgeving over de rellen verbeterden het imago van de 

baan noch Borgerhout, integendeel. Maar in de tussentijd werden links en rechts initiatieven 

voorbereid die spoedig weer nieuwe impulsen in de hoofdstraat zouden kunnen brengen. 

In 1997 stelde het Globaal Structuurplan Antwerpen dat de hoofdstraten in de 19
de-

eeuwse gordel 

zouden moeten fungeren als hefboom voor de heropleving van de wijken in die gordel.
485

 Ook de visie 

in  het strategisch Ruimtelijk Structuurplan bouwt verder op die filosofie.
486

  In de praktijk bleek in 

Oud-Borgerhout echter grotendeels het omgekeerde aan de gang te zijn. Links en rechts in de wijk 

ontstonden buurtinitiatieven, culturele werkplaatsen zoals 't Werkhuys of de Rataplan, festiviteiten en 

andere sociale en culturele activiteiten. Deze bleven echter goed verborgen voor wie enkel op de 

Turnhoutsebaan kwam.
487

 De heropleving van Oud-Borgerhout bleef voor de buitenstaander een vaag 

gerucht, en kreeg voorlopig niet het uithangbord dat ze verdiende op haar hoofdstraat. Bovendien 

waren de gelden van de stad Antwerpen op, waardoor de grote plannen met de Turnhoutsebaan op de 

lange baan geschoven werden (en nu nog niet uitgevoerd zijn) en een hefboomeffect volledig uitbleef. 

Wat wel – met enige vertraging – verwezenlijkt werd, was het Ecohuis, dat van Borgerhout een eco-

district moest maken. Met haar zetel op de hoofdstraat zou dit nieuwe gebouw een bovenlokale 

publiekstrekker moeten zijn en een lokale hefboom om ecologie in de stad te promoten in haar district. 

De impact van dit nieuwe gebouw op de Turnhoutsebaan bleef echter beperkt. Ook de oude 

Reuzenstoet of het nieuwe Borgerrio, beiden nochtans heel mooie en imago-versterkende initiatieven, 

hadden omwille van hun occasionele karakter niet genoeg slagkracht om iets wezenlijk te veranderen 

op de baan. 

En toen kwam de Roma. “De zaal laat weinigen onberoerd, door nostalgie of door ergernis. Twintig 

jaar leegstand heeft niet veel goed gedaan aan de filmzaal. Ze is een doorn in het oog van de 

plaatselijke bevolking maar tegelijk, ondanks veel puin en verval, een droom voor de plaatselijke 

cultuurfanaten en gekoesterd door de Borgerhoutenaar.
488

”  Het verhaal van deze oude cinema staat 

symbool voor het verval en de langzame heropleving van de hoofdstraat. De Roma was – en is, 

opnieuw – één van de belangrijkste sleutelelementen op de Turnhoutsebaan, zowel omwille van haar 

socio-culturele functie als om haar uitzicht: een prachtig monument dat als referentiepunt dient op de 

lange baan. Ze verleent een sterke identiteit aan haar directe omgeving. De jarenlange leegstand van 
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dit gebouw ging hand in hand met de verloedering van de eens zo mooie Turnhoutsebaan. Twee maal 

vergane glorie, zeg maar. Rataplan, zo'n klein Borgerhouts initiatief vanuit de zijstraten, stelde zichzelf 

tot doel deze zaal opnieuw in gebruik te nemen. Op 15 december 2002 werd een eerste opendeurdag 

gehouden. Daarna werd de zaal afwisselend halfjaarlijks open gehouden en weer gesloten voor verdere 

renovatie. De heropening van de Roma was vijf jaar lang een “work-in-progress”, een proces waarbij 

de participatie van vrijwilligers bij de renovatie even belangrijk was als het eindresultaat.
489

 De Roma 

bracht zowel de positieve media-aandacht en het grote publiek als de verwondering, de nostalgie en de 

identiteit terug naar de hoofdstraat van Borgerhout. Ze herinnert aan de gloriedagen van weleer en is 

tegelijkertijd een hoopvolle noot voor de toekomst. Haar positie vlakbij het sterk verloederde deel aan 

de Turnhoutsepoort deelt de zaal een belangrijke rol toe als vliegwiel voor de heropleving van haar 

deel van de Turnhoutsebaan. Horeca en middenstand profiteren van het volk op straat en spelen hierop 

in. De Roma gaf de hoofdstraat van Borgerhout opnieuw een gezicht, of beter gezegd, een deeltje van 

een gezicht dat hopelijk nog meer nieuwe gelaatstrekken zal vormen. Want net als de Roma is de 

Turnhoutsebaan nog steeds een belangrijk work-in-progress. 

 

De functionele hoofdstraat: de sociale en culturele place to be 

Om de situatie op de dag van vandaag te bekijken, maak ik voor de duidelijkheid even het onderscheid 

tussen de functionele hoofdstraat, die een belangrijke rol speelt in het sociale en culturele leven van de 

wijk, en de beeldbepalende hoofdstraat, die het imago en de identiteit van haar wijk naar binnen en 

buiten toe versterkt. De functionele hoofdstraat doelt op de straat met de belangrijkste publieke en 

semi-publieke functies van een wijk of stad. Culturele centra, sociale voorzieningen, diensten en 

gewone winkels vallen onder deze functies van een hoofdstraat, maar ook het gebruik van de openbare 

ruimte als dé ontmoetingsplaats van de omgeving, de plek om gezien en gehoord te worden, hoort 

hierbij. Zoals  Anne-Marie Leunen het met enige nostalgie uitdrukte was de Turnhoutsebaan vroeger 

“de place to be”.
490

  En dit gevoel is nu precies wat een grote functionele winkelstraat tot een 

hoofdstraat maakt. Al draaien de zaken er  voor de meeste handelaars nog goed, missen diegenen die 

de 'goede tijden' hebben meegemaakt duidelijk iets op de baan: misschien is het wel dit karakter van 

mooie en prestigieuze hoofdstraat, dit positieve imago dat winkel houden op de Turnhoutsebaan tot 

méér maakte dan een winkel houden op gewoon een goede commerciële straat, want men zat op dé 

baan.   

Toch heeft de baan nog steeds – of opnieuw – de duidelijke kenmerken van een hoofdstraat. Vooral in 

de functionele benadering komen die sinds de laatste jaren weer meer naar voren. In 2001 schreef 

Kitty Haine in haar sociaal-ruimtelijke analyse van de baan nog: “De baan slaagt er niet meer in zijn 
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identiteit als hoofdstraat op een overtuigende wijze neer te zetten.
491

” Ruim tien jaar later zijn we nog 

steeds niet meer helemaal overtuigd, maar toch zijn er enkele functionele elementen te bespeuren die 

de baan overeind houden als hoofdstraat. De baan als hoofdweg voor het wijkverkeer en het openbaar 

vervoer is er één van. De Turnhoutsebaan concentreert niet alleen weer meer buurtwinkels, ook 

verschillende sociale en economische diensten bevinden zich daar. Met haar vele banken wordt ze wel 

eens de Wall street van Borgerhout genoemd. Ook ziekenkassen zitten op de baan. De bibliotheek van 

Borgerhout is er gevestigd in het mooie oude Vredegerecht. Aan de Turnhoutsepoort zouden een 

wijksportzaal en een politiekantoor komen. Het nieuwe gebouw Atlas, vlakbij in de Carnotstraat die 

visueel echter één geheel vormt met de Turnhoutsebaan, brengt een belangrijke sociale functie nabij. 

Atlas is het gebouw waar Inburgering en het Huis van het Nederlands hun stek hebben en waar 

lezingen en tentoonstelling rond migratie en de multiculturele samenleving plaatsvinden. Ook cultuur 

heeft met de Roma sinds een tiental jaar weer zijn vaste stek op de Turnhoutsebaan. De Roma is 

uitgegroeid tot de belangrijkste,  grootste en meest bekende culturele zaal van Borgerhout. Eén van 

haar doelstellingen is een bindmiddel te zijn tussen de vele verschillende kleinere culturele initiatieven 

van Borgerhout. Ook de nostalgie, of de herinnering in het algemeen, heeft met de Roma een nieuwe 

plaats gekregen op de hoofdstraat. Op die manier versterkt ze opnieuw de plaatselijke identiteit op de 

Turnhoutsebaan en in Oud-Borgerhout. De uiteenlopende programmatie van de Roma lokt weer volk 

van binnen en buiten Oud-Borgerhout naar (en niet alleen  over) de Turnhoutsebaan, ook 's avonds. 

De mensen durven de straat weer innemen.
492

 Voor heel wat oudere, maar ook jongere 

Borgerhoutenaars, bood haar aanpak van de restauratie en de werking met vrijwilligers een nieuwe 

kans om een sociaal leven te ontwikkelen en intussen een graantje cultuur mee te pikken. Voor het 

eerst kwam de innovatie opnieuw vanaf de hoofdstraat. Oud-Borgerhout had er met de Roma op de 

baan een mooi symbolisch uithangbord bijgekregen.  “Het verhaal begint bij frustratie en verzuring. 

Een verhaal over hoe verbeelding, nostalgie en herinnering hefbomen kunnen zijn tot verandering en 

experiment.
493

” 

De Roma maakt van de Turnhoutsebaan echter nog niet opnieuw de place to be, al kan zij wel de 

hefboom zijn die nieuwe initiatieven op de baan in het leven roept. Om weer een échte hoofdstraat te 

zijn mist de baan momenteel te weinig verblijfsruimte en te weinig plaatsen van sociale ontmoeting 

waar het bon ton is om te verblijven voor de autochtone Borgerhoutenaars, zoals eens de cafés en 

koffiehuizen dat wel boden. De drukke verkeersinrichting maakt het 'flaneren' over de baan zoals men 

vroeger deed voor vele mensen onaangenaam. Toch gebeurt het noch, zij het dan door een andere 

bevolkingsgroep. Misschien is de baan voor de autochtone Borgerhoutenaar niet meer de place to be, 

voor andere (allochtone) jongeren en ouderen kan dat wel het geval zijn. Houda Kassit beschrijft haar 

kledingwinkel, een hoekpand met grote glasramen, als een 'breedbeeld-tv'. “Hier valt wel altijd veel te 
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beleven.(...) Je hebt hier vanalles dat hier voorbij komt. (…) Hier zijn echt heel veel jonge meisjes die 

heen en weer lopen, en die jongens met hun auto’s, ook heen en weer. Ik weet niet waarom, ik denk dat 

dat zowat de place to be is om gezien te worden. Net als de Meir eigenlijk. (…) In de zomer dan zie je 

dat nog meer, zo met mooie auto’s heen en weer rijden. En toeteren!
494

” Opvallend, dat de jongste 

onder de personen die ik interviewde net dezelfde termen  gebruikt voor de baan die de oudsten van de 

geïnterviewden aanwendden om de Turnhoutsebaan veertig jaar geleden te beschrijven. De parallellen 

worden helemaal duidelijk wanneer ze haar jeugdherinneringen aan de Turnhoutsebaan ophaalt. 

“Vroeger zijn we hier wel veel komen winkelen met m’n ouders. Dan kwamen we met de tram, we 

wonen ook niet zo ver van hier. (…) En gaan boodschappen doen, het vlees kopen en groenten, dat 

gebeurde hier dan allemaal.
495

” Bij observatie zijn er inderdaad nog ontelbare mensen die de baan als 

dé openbare ruimte gebruiken. Theehuisjes, kapsalons, eettenten, tramhaltes, bussen en de straat zelf 

fungeren als ontmoetingsruimte.  Een nieuwe generatie, of verschillende nieuwe groepen, hebben die 

ruimte echter 'overgenomen' van haar traditionele gebruikers. De Roma heeft die traditionele 

gebruikers (maar ook vele anderen), de autochtone inwoners van Oud-Borgerhout, opnieuw een ruimte 

geboden. De uitdaging is om opnieuw meer verschillende ruimtes te creëren voor alle 

bevolkinsgsgroepen en generaties van een multicultureel district in transitie, zodat elke inwoner haar 

hoofdstraat weer ten volle kan ervaren en gebruiken. Hierover volgt meer in het laatste hoofdstuk, 

maar eerst gaan we terug naar de Turnhoutsebaan als de hoofdstraat die ook het imago van haar wijk 

bepaalt. 

 

De beeldbepalende hoofdstraat: het foute imago van een stadswijk 

“Als de Turnhoutsebaan als hoofdstraat de inkom van de wijk moet zijn dan heeft Oud-Borgerhout een 

weinig uitnodigende inkom waar inhoudsloze relikwieën uit vervlogen tijden zoals het pluchen paleis 

cinema Roma en het Reuzenhuis het beeld bepalen. Als de Turnhoutsebaan als hoofdstraat moet tonen 

waar de wijk voor staat, dan krijgen we in Oud-Borgerhout op zijn minst een vertekend beeld.
496

”  

Voorgaand citaat vinden we terug in een nota over de baan uit 2001. Momenteel is er een beetje 

verbeterd – de Roma is niet meer inhoudsloos – maar over het algemeen blijft de baan een weinig 

aantrekkelijke hoofdstraat. De Turnhoutsebaan geeft geen goed beeld van haar district. Oud-

Borgerhout is een buurt die volop in transitie is, waar jonge mensen komen wonen, hippe cafés hun 

deuren openen en wijkfeesten op de pleintjes schering en inslag zijn. Behalve aan de Roma, het 

Ecohuis en op die dag in het jaar dat Borgerrio de straat opfleurt, is er op de baan echter maar weinig 

te merken van de levendigheid en gentrification in Borgerhout. De Turnhoutsebaan loopt in dat 

opzicht achter op haar aanpalende buurten. Dat is jammer, want veel mensen kennen Oud-Borgerhout 

enkel van op de baan of de Singel. Hier passeren elke dag massaal veel pendelaars met de fiets, het 
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openbaar vervoer of de auto, op weg naar het stadscentrum. Al deze mensen vormen hun voorstelling 

van Borgerhout op basis van wat ze zien op de Turnhoutsebaan. Die baan is echter ontoereikend als 

hoofdstraat. De brede rijweg, het vele verkeer en de grotere, hogere gebouwen doen intuïtief 

aanvoelen dat dit eens de belangrijkste en mooiste straat uit de omtrek geweest moest zijn. De 

aanwezigheid van zoveel winkels geeft aan dat deze straat het commerciële hart van de buurt is. De 

overheersing van het verkeer in de langsrichting, de verloedering van de gebouwen en 

onaantrekkelijke winkeltjes geven echter een fout beeld van die omtrek. Alsof de achterliggende 

wijken even ongezellig en vuil zijn als het grootste deel van de baan. “Het is straat per straat 

verschillend,” zegt Kunta Kloek.“Er komen zo wat nieuwe wijken, maar de Turnhoutsebaan is 

eigenlijk.... Misschien omdat het een grote as is, misschien door het feit dat hier van de honderd 

winkels nog twintig procent is die je kunt categoriseren in een mooi aanbod of als mooi gepresenteerd. 

Ik spreek niet van slecht, maar ik bedoel presentatie, goederen en winkeluitstraling,” aldus Jan van het 

Reuzenhof.
497

 Net als Oud-Borgerhout bevindt de Turnhoutsebaan zich momenteel wel in een proces 

van langzame verbetering, maar op de hoofdstraat gaat dat nog veel minder snel dan in het 

achterliggende district. 

De lengte en het lineaire karakter van de baan zijn factoren die het moeilijk maken om op de baan een 

sterke eigen uitstraling te versterken. De hoofdstraat van een wijk zou structurerend moeten zijn voor 

haar achterliggende buurten. Het gebrek aan klemtoon op de dwarstrajecten in de zijstraten zorgt 

ervoor dat de baan alle aandacht afleidt van haar district naar de rijweg en het stadscentrum toe. Het 

gebrek aan referentiepunten op deze dwarstrajecten verleent ook de verschillende delen van de baan 

slechts weinig identiteit. Nochtans zou het goed zijn meerdere delen af te bakenen die elk hun eigen 

functie en uitstraling hebben, zodat het lineaire karakter van de baan gebroken wordt.
498 

Belangrijke, 

opvallende gebouwen zoals de Roma of het Ecohuis kunnen dan dienen als referentiepunten waarrond 

verschillende zones zich kunnen ontwikkelen. Referentiepunten zijn belangrijk op een lang traject als 

de baan, om het gevoel van orde en indeling en de 'herkenning' in de stedelijke ruimte te versterken. 

Mensen vormen zich een voorstellingsbeeld van stedelijke ruimte aan de hand van referntiepunten met 

een sterke, opvallende identiteiten. Deze bakenen ruimtelijke afstanden af in de voorstelling (aan het 

Ecohuis zit ik in de helft van mijn traject) en fungeren als ruimtelijke referentiepunten in de 

communicatie (er is een nieuwe winkel, tegenover de Roma of ik kwam hem tegen, ongeveer aan de 

Turnhoutsepoort). Op den duur uit dat referentiële karakter zich zelfs in de namen in de omgeving: 

tramhalte 'Roma', 'Bakkerij Roma', 'Huis Roma' maar ook 'Reuzenpoort' of 'café Reuzenhof'.   

Zulke referentiepunten komen meestal ook de uitstraling van de baan ten goede. Ze geven een 

positieve boodschap mee en tonen de voorbijganger dat er op de baan ook wat te beleven valt. 

Daarnaast zijn ze belangrijk om mensen weer naar in plaats van over de baan te lokken. Ook de 

versterking van het karakter van de zone aan de Turnhoutsepoort is heel belangrijk. In dit gedeelte 
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rijden de auto's en bussen immers de 19de-eeuwse gordel binnen. Ze vormt niet alleen de inkom van 

Borgerhout, maar ook van Antwerpen. Hier krijgen mensen een eerste indruk van de stad. “De 

heraanleg van de Bretel zal ook belangrijk zijn. Daar komt een bibliotheek, kindercrèche, en 

woningen. Zodat heel dat beeld ook verbeterd wordt. Want als je nu binnenkomt, dat staat allemaal 

leeg, allemaal krot & company.
499

” De herprofilering van de Turnhoutsebaan als volwaardige 

hoofdstraat en invalsweg met stedelijke uitstraling zal dus niet alleen voor Oud-Borgerhout, maar ook 

voor Antwerpen belangrijk zijn. 
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1.5. Identiteit(scrisis) en herinnering op de Turnhoutsebaan 

 

“Het moet de ambitie zijn om een zeer hoogwaardige openbare ruimte te realiseren met een hoge 

verblijfskwaliteit, die eer doet aan de verschillende identiteiten van deze as en die een maximale 

ondersteuning biedt voor de heropleving van deze as als hoofdstraat van Borgerhout.
500

” 

De Turnhoutsebaan kampt met een heleboel interne belangenconflicten. Ze verenigt vier functies, twee 

stedelijke niveau's en zeer veel verschillende bevolkingsgroepen. Al die identiteiten, locaties en 

inwoners moeten een eigen plaats krijgen op de baan. Dat loopt echter niet altijd van een leien dakje. 

Bepaalde identiteiten halen de overhand op andere. Het verkeerskarakter van de baan overheerst op 

haar identiteit als verbindende hoofdstraat. De lineaire structuur van de invalsweg naar Antwerpen 

komt sterker naar voren dan de dwarstrajecten van de wijkontsluitingsweg. Een deel van de 

autochtone bevolking voelt zich verdreven van de baan door de sterke aanwezigheid van andere 

groepen zoals de Marokkaanse gemeenschap in het straatbeeld. Iedereen vult de baan anders in en kent 

een andere betekenis toe aan de straat. Die verschillende betekenissen zouden een krachtige identiteit 

kunnen verlenen aan de Turnhoutsebaan wanneer ze naast elkaar bestaan en elkaar versterken in plaats 

van ontmoedigen. Zo is het vele verkeer nog steeds een troef voor bepaalde winkels aan de invalsweg. 

Zo kunnen mooie allochtone winkels ook weer meer volk naar hun naburige autochtone winkels 

lokken. Zo kan de Roma ook de horeca een duwtje in de rug geven. Wanneer bepaalde identiteiten 

echter de overhand gaan halen, raken de andere in de verdrukking en wordt de veelzijdige invulling 

van de baan plots een hindernis in plaats van een sterkte. 

Er bestaat op de baan ook een sterk identiteitsconflict tussen heden en verleden. Dat wil zeggen, tussen 

de overheersende betekenissen van de baan in de herinnering en die in het heden. De belangrijkste 

identiteit van de baan in de herinnering van de meeste mensen is die van volwaardige winkelstraat. In 

iets mindere mate komt ook de baan als hoofdstraat vaak naar voren in het sociale geheugen, met 

herinneringen aan bijvoorbeeld de verblijfsruimte op de baan waar mensen sociaal contact legden of 

aan de Roma. Momenteel heeft het verkeersaspect echter veel van de verblijfsruimte in beslag 

genomen. Tegelijkertijd zijn de winkelruimtes grotendeels verloederd. Lange tijd stonden er heel veel 

panden leeg of wisselden de imago-verlagende winkeltjes elkaar in sneltempo af. Momenteel is daar 

een langzame kentering in gekomen, maar de winkels van nu zijn nog lang niet zo fraai als die van 

vroeger. Bovendien is het straatbeeld  sterk veranderd. De straat is drukker, moderner, vuiler en rijk 

aan allerlei bevolkingsgroepen die er heen en weer lopen, fietsen en rijden. De place to be voor de 

middenklasse-bevolking van Borgerhout, Antwerpen en de stedelijke rand is plots de place to be voor 

de allochtone jongeren geworden. Veel autochtonen die er al langer wonen herkennen de straat bijna 

niet meer. De baan in hun herinneringsbeeld en de baan nu liggen mijlenver uit elkaar. Daardoor wordt 

het voor deze mensen moeilijk de straat nog een duidelijke betekenis toe te kennen. 
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De betekenis van een plaats wordt direct gevormd in de herinnering en indirect in de fysieke ruimte 

van een plek. Bepaalde elementen van een plek roepen associaties op die de betekenis van plaats 

herscheppen. Herinneringen die gehecht zijn aan die plek verliezen langzamerhand hun betekenis 

wanneer het nieuwe uiterlijk van een plaats nieuwe betekenissen met zich meebrengt. Ook het gevoel 

bij een plek kan dan sterk veranderen.
501

 Op de Turnhoutsebaan brachten het verkeer en de allochtone 

winkeltjes nieuwe associaties met zich mee die de betekenis van de hoofdstraat transformeerden. Het 

drukkere verkeer, de nieuwe baanvakken voor het openbaar vervoer en het bredere straatprofiel 

versterkten de betekenis van invalsweg, verkeersader en doorgangsgebied. De allochtone winkels 

riepen en roepen bij veel mensen de associatie van verloedering, minder kwaliteit en louche zaken op. 

Op die wijze verloor de baan voor vele autochtonen haar betekenis van winkelstraat in het algemeen. 

 

In elk geval is de baan van de bovenlokale en alom bekende ‘Meir van Borgerhout’ geëvolueerd naar 

een meer lokaal gerichte winkelstraat die een mengelmoes van producten aanbiedt en zich richt op 

brede segmenten van de lokale bevolking, waaronder ook de minder kapitaalkrachtige groepen. 

Sommige, vooral oudere winkeliers, zitten nog steeds met het beeld van de baan als bovenlokale 

aantrekkingspool waarbij ze trots kunnen zijn op die straat te zitten. Een 'degradatie' van de baan naar 

wijkgerichte winkelstraat – met een aanzienlijk aantal allochtone winkels – lijkt dan onaantrekkelijk 

en onverzoenbaar met het beeld van het verleden dat deze mensen hebben. Haar grootse uitstraling en 

kwalitatieve karakter van weleer is ze misschien wel verloren geraakt. Voor wie die nieuwe, minder 

chique zaken dan niet associeert met volwaardige winkels heeft de baan niet alleen haar karakter als 

gegoede winkelstraat, maar als winkelstraat tout court verloren, op enkele autochtone 'overlevers' na. 

Dit gevoel uit zich in nostalgische uitspraken als: “Elke winkel was bezet en elke winkel was een 

zaak,” of “Je kon alles krijgen hier op de baan. De mensen kwamen meer naar hier.
502

” 

Een tweede probleem is het gebrek aan urban reminders op de baan die in staat zijn de hoofdstraat 

weer meer uitstraling te verlenen. Zulke 'sporen uit het verleden' geven meestal een aangenaam gevoel 

bij een stedelijke omgeving, versterken de identiteit van een plek en verhogen het gevoel van 

continuïteit tussen verleden en heden wanneer ze in ere gehouden worden. Wanneer ze echter als 

'inhoudsloze relikwieën' aanwezig zijn op een plek, versterken ze het gevoel van verval of worden ze 

onzichtbaar tussen de andere gebouwen. De Turnhoutsebaan schijnt nood te hebben aan 

herkenningspunten die niet alleen de stedelijke ruimte weer meer vorm kunnen geven maar waar ook 

herinneringen zich aan kunnen hechten. Enkel zo zal een grote groep bewoners weer in staat zijn de 

identiteit van de huidige Turnhoutsebaan te verzoenen met het beeld dat zij hebben uit het verleden. 

Het voorbeeld van de Roma toont aan hoe dat in zijn werk gaat. De heropening van de oude cinema is 

heel belangrijk voor het geheugen van de baan. 
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Tenslotte speelt het probleem van de vele verschillende 'geheugens' of herinneringen die allemaal 

samenkomen op de baan. De herinneringen van de Marokkaanse gemeenschap zijn er nog veel minder 

vertegenwoordigd in urban reminders of in de eigen kennis dan het autochtone verleden dat 

doorgegeven wordt tussen de 'overlevers' via het sociale geheugen van de baan. Waar veel oudere 

Borgerhoutenaars ook wel de heemkundige geschiedenis van hun district kennen, weten ze weinig 

over het verleden van hun generatiegenoten met een andere afkomst. Het onderzoek naar 

migrantenerfgoed is dan ook pas sinds kort op gang aan het komen. Zelfs binnen de eigen 

Marokkaanse gemeenschap worden herinneringen beperkt doorgegeven en bestaat er een grote kloof 

tussen het geheugen van de eerste en tweede generatie. Waar de Marokkaanse identiteit wel sterk 

veretegenwoordigd wordt op de huidige hoofdstraat door de winkels en de aanwezige bevolking, 

wordt die aanwezigheid niet ingebed in een verleden dat toch ook al bijna vijftig jaar terugloopt in de 

tijd. Dat vergroot het gevoel van vervreemding, alsof de Marokkanen er 'plots' gekomen zijn. Plaatsen 

met potentieel om als kapstokken voor die herinneringen te dienen, zoals de eerste winkels of de eerste 

moskee in de Reuzenpoort, worden hiervoor niet aangewend. Over het verleden van andere groepen, 

zoals de nieuwe immigranten, is door de meeste mensen al helemaal niets geweten. Wanneer er al 

gemeenschappelijke herinneringen bestaan op de baan, worden deze dus zelden 'gedeeld' over de 

verschillende culturen heen, en maar moeilijk tussen verschillende generaties. Nochtans is een 

gemeenschappelijke herinnering belangrijk om ook een gemeenschappelijke, inclusieve identiteit te 

creëren. Het volgende hoofdstuk bouwt daarop verder. Daar kijk ik naar de manier waarop herinnering 

verdelend of integrerend kan werken op een plek als de Turnhoutsebaan, een potentiële lieu de 

mémoire die zoveel verschillende identiteiten en herinneringen verenigt. 
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HOOFDSTUK II: HERINNERING IN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING: DE TURNHOUTSEBAAN 

 

“The only charm of the past is that it is the past”  (Oscar Wilde) 

 

2.1. Herinnering en integratie in de stedelijke ruimte 

Dit laatste deel gaat over herinnering en integratie. Daarmee bedoel ik niet de integratie in de vaak 

gebruikte zin van het woord die wijst op de ‘inburgering’ van mensen met een andere afkomst in ons 

land, waarbij het begrip zoveel betekent als het feit dat die mensen zich moeten aanpassen aan onze 

gewoontes en onze vage ‘waarden en normen’.
503

  Integratie zoals ik het begrip hier verder wil 

gebruiken wijst daarentegen op een proces dat alle mensen of groepen ondergaan: de integratie van het 

individu of de relatief homogene groep in een heterogene, multiculturele en dichtbevolkte stedelijke 

samenleving. Integratie is in deze zin dus niet iets wat enkel allochtonen moeten ondergaan of actief 

doen. Autochtone Belgen zijn evengoed onderhevig aan dit proces. Ook zij moeten zich aanpassen aan 

een veranderende maatschappij. Men kan deze vorm van integratie dan ook definiëren als een 

wisselwerking. “Integratie is een tweeledig proces van wederzijdse aanpassing door alle immigranten 

en inwoners van de Europese Unie.
504

”  Bepaalde politieke kleuren zouden waarschijnlijk steigeren bij 

deze definitie die integratie ook als een opdracht voor de autochtonen ziet. Het feit dat ik deze definitie 

hier gebruik heeft echter niets te maken met politieke voorkeur, maar wel met de nuttige invalshoek 

die deze bredere interpretatie van het concept biedt voor het onderzoek naar de visie van een 

voornamelijk autochtone bevolkingsgroep. Integratie gaat hier niet om een assimilatie van de 

minderheid aan de meerderheid, maar om de diepere inbedding van elk individu of elke groep in een 

complexe samenleving. Wie meer geïntegreerd is in de maatschappij, stad of straat waarin hij of zij 

zich bevindt, zal zich er beter en veiliger voelen, een breder sociaal netwerk opgebouwd hebben, een 

goede kennis van de regels en sociale conventies hebben, beter overweg kunnen met iedereen en 

daaraan een hogere sociale status ontlenen. Wie compleet niet geïntegreerd is in de leefwereld voor 

zijn deur, vervalt veel sneller in frustratie en isolement, en reageert dat uiteindelijk af op de ‘anderen’ 

die volgens hem allemaal ongelijk hebben. 

 

Integratie en beeldvorming 

Een centraal begrip bij tweeledige integratie is wederzijdse beeldvorming: hoe denkt de ene groep 

over de ander? De meeste theorieën hieromtrent beslaan beeldvorming tussen verschillende etnsiche 

groepen. Er bestaat natuurlijk ook beeldvorming tussen andere sociale groepen: tussen verschillende 

generaties, mensen met een andere sociale status, politieke opvattingen, enzovoort. Beeldvorming van 
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de ene groep over de andere is belangrijk voor integratie: positieve beeldvorming zal de appreciatie 

van, betrokkenheid bij en in-sluiting (in plaats van uitsluiting) van de andere groep bevorderen.   

Beeldvorming over de ander staat vaak in direct verband met herinnering en nostalgie. Zowel 

persoonlijke als collectieve herinneringen beïnvloeden in grote mate de houding tegenover oude en 

nieuwe sociale groepen. Ook de identiteit die men zichzelf aanmeet, of opgelegd krijgt, kan anderen 

in- of uitsluiten.
505 

 Maar niet alleen identiteit en geheugen, ook gebruiken en omgang spelen een grote 

rol in wederzijdse  integratie en beeldvorming. Enkele populaire hypotheses over interetnische 

beeldvorming zijn de concurrentiehypothese en de contacthypothese, door de Antwerpse 

onderzoekster Lien Warmenbol bestudeerd in een artikel over beeldvorming in gemengde buurten. 

De concurrentiehypothese stelt dat groepen met een gelijke sociale status waarschijnlijk een 

concurrentiële relatie met elkaar zullen onderhouden, wat de negatieve beeldvorming en het racisme 

zal bevorderen. Groepen met een groot verschil in status zullen minder problemen met elkaar hebben, 

omdat ze elkaar niet als een directe bedreiging ervaren. De concurrentiële relatie treedt op in een 

tweede fase van de immigratie. In de eerste fase komt er slechts een beperkt aantal immigranten in de 

buurt wonen, die meestal niet negatief ontvangen worden. In de tweede fase of 'invasieve' fase, 

wanneer er een grotere groep migranten met dezelfde etnische oorsprong in de buurt komt wonen, 

worden zij plots wel als een directe bedreiging ervaren door de autochtonen of reeds aanwezige 

allochtonen. Na deze fase treedt volgens het stedelijke 'successieproces' van wijken nog een derde fase 

op: de groep oudere (reeds lang aanwezige) bewoners verlaat de buurt en de nieuwe groep neemt de 

wijk grotendeels over, tot de komst van weer een nieuwe groep.
506

 Oud-Borgerhout bevindt zich sinds 

de jaren '60 constant in dit proces. Conform de concurrentiehypothese is het ook pas in de 'invasieve 

fase', tijdens de gezinshereniging van de jaren '70, dat het racisme is opgekomen. Het 'invasieve' 

aspect zit ook in de hoofden van de mensen en komt tot uiting in termen gaande van 'het zijn er zoveel' 

tot 'getto'. “In 't begin hebben ze die eigenlijk gepamperd. De eersten, dat waren enkelingen, daar 

werd een moskee voor gemaakt en daar werd vanalles voor gedaan. En die hebben dat dan rustig 

ondergaan en toen zijn er meer gekomen en nu is 't een overspeling. Bepaalde wijken zijn gewoon... 

gekleurd.
507

” Vroeger waren de Marokkanen de nieuwe groep, nu vormen ze een groot deel van de 

bevolking van Oud-Borgerhout. Tegenwoordig zijn het de gentrifiers die met steeds meer naar 

Borgerhout komen, en wiens komst kan gezien worden als een laatste fase in het stedelijke 

successiemodel.
508

 

De contacthypothese stelt dat méér communicatie en sociaal contact tussen verschillende groepen de 

positieve beeldvorming over elkaar versterkt, en de integratie van beide groepen bevordert. 
509 

Warmenbol trekt in haar onderzoek in een andere Antwerpse multiculturele buurt de contacthypothese 
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echter in twijfel. Positieve beeldvorming staat volgens haar niet noodzakelijk in direct verband met 

diepgaande interactie. Omgekeerd heeft enige vorm van contact in de meeste gevallen wel een 

positieve invloed op de integratie van alle groepen in de wijk. Ook weet zowat iedereen in de buurt 

positief interetnisch contact te appreciëren. Meestal gaat het om oppervlakkig contact, maar dat is 

genoeg om tot een goede verstandhouding tussen verschillende groepen te komen, al blijft die 

misschien wat afstandelijk. De onderzoekster haalt winkelstraten en cafés aan als de plaatsen van 

'buurtgebruik', plaatsen bij uitstek waar dit contact kan plaatsvinden.
510

 Deze 'drempelwerelden', waar 

alle groepen samenkomen, zijn plaatsen waar de integratie van verschillende groepen in de 

samenleving begint bij het positieve wederzijdse contact. Immers, het globale gevoel van angst dat 

mensen ervaren tegenover het 'andere' en 'onbekende', wordt opgeheven wanneer er contact plaatsvindt 

en de andere ook 'gewoon' wordt.
511

 

 

Integratie en identiteit 

“Identiteit en er bijhoren zijn belangrijke elementen van integratie.
512

” Identiteit ontlenen we aan 

verschillende zaken en ontstaat op verschillende niveau’s. Ze staat in direct verband met ons 

geheugen, dat ons eraan herinnert wie we (willen) zijn en waar we vandaan komen. Naast onszelf 

proberen echter ook anderen ons te definiëren. De stempel die men zichzelf opplakt en de stempel die 

anderen iemand geven zijn beiden belangrijk voor het identiteitsbesef van die persoon.
513

 Erbij horen 

(belonging) is een ander element van integratie dat eveneens te maken heeft met identiteiten. Ook 

belonging neemt plaats op verschillende niveau’s. Het wijst op een zich-goed-voelen bij een groep of 

plek, op een bijzondere band met deze groep of plek, en het komt voort uit een identificatie van de 

eigen identiteit met de identiteit van een groter geheel. Toegespitst op de geheugencomponent herkent 

het individu dus (een deel van) zijn eigen herinneringen in het collectieve geheugen van een plaats of 

groep. Deze identificatie leidt voor de meeste mensen tot een behaaglijk, bekend gevoel. Het gevoel 

ergens toe te behoren, deel uit te maken van een groter geheel, is voor bijna elke mens van heel groot 

belang. Een gemeenschappelijke herinnering ondersteunt dit groepsgevoel, verdeelde visies op het 

verleden verstoren de samenhorigheid.
514

 

De stedelijke samenleving in de grote Westerse steden van tegenwoordig is zo complex, dat het voor 

veel mensen moeilijk blijkt hun eigen plaats te vinden tussen een mengelmoes van nationaliteiten, 

culturen, opvattingen en gewoontes. Antwerpen telt vandaag de dag meer dan 170 nationaliteiten. 

Oud-Borgerhout telt naast haar ‘meerderheden’ van autochtonen en allochtonen van Marokkaanse 

afkomst ook nog mensen uit Afrika, Oost-Europa, Italië of Spanje, Latijns-Amerika, Azië, het Midden-
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Oosten, en ga zo maar door. Een Amerikaan die ooit op bezoek was, zei me terwijl we op een drukke 

zaterdagmiddag over de Turnhoutsebaan wandelden dat dit de enige stad in heel Europa was die hem 

aan New-York deed denken. Het was die drukke mengeling van nationaliteiten, kleuren, 

klederdrachten en winkeltjes die de associatie opriepen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

mensen in een gemeente die op nog geen vijftig jaar transformeerde van een soort verstedelijkt ‘dorp’ 

naar een multicultureel district, opgeslokt door de grootstad, vaak moeite hebben om zich aan te 

passen aan die nieuwe situatie. Al hebben ze zelf die tijd van het dorp niet meer mee gemaakt, blijven 

de herinneringen aan vroeger tijden vaak nog lang circuleren binnen de familie, de straat of de buurt, 

vaak – in het geval van verzuring - met de impliciete boodschap dat het vroeger beter was. Deze 

hardnekkige, zwartgallige nostalgie kan een rem vormen op de volledige integratie in het 

multiculturele heden. Omgekeerd hadden en hebben ook diegenen die aankwamen of komen van alle 

hoeken van de wereld moeite met zich aan te passen in deze nieuwe wereld. Waar zij echter vaak een 

meer onderdanige, lerende houding aannamen, kwamen hun nakomelingen in opstand tegen uitsluiting 

en de eenzijdige integratie. Ook hun kinderen zaten met verschillende persoonlijke en collectieve  

herinneringen die vaak moeilijk verzoenbaar leken met elkaar in het hier en nu: hun Berberse roots in 

de bergen van Marokko tegenover hun eigen jeugd in Borgerhout, het negatieve beeld van 

immigranten en allochtonen dat hen werd opgedrongen door de media tegenover hun eigen zelf, hun 

culturele of religieuze normen en waarden van thuis uit tegenover diegene die ze op school leren.
515

 

De constante confrontatie met de ‘ander’ en diens verleden wordt door niemand echt als gemakkelijk 

ervaren. Maar in een stad wonen nu eenmaal veel mensen bij elkaar die elke dag met elkaar 

geconfronteerd worden. Het vinden van de eigen plaats in die mengelmoes is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Er zijn belangrijke elementen die wederzijdse integratie bemoeilijken. Eén daarvan 

is de concurrentie van de ene tegenover de andere -meestal eveneens sociaal zwakke- groep. Een 

andere factor die integratie tegengaat is angst, die zowel racisme als sociaal isolement in de kaart 

speelt. Ook negatieve beeldvorming, door de media of door de eigen ervaringen of 'van horen zeggen', 

verhindert het samenleven van verschillende groepen. Al deze zaken vallen terug te leiden tot (in het 

geval van de houding tegenover etnische minderheden) etnocentrisme, oftwel de overdreven positieve 

houding tegenover de eigen groep gevolgd door een zeer negatieve houding tegenover de andere 

groep. Dit wordt ook wel eens het 'outsiders-persepectief' genoemd, wat in deze context een betere 

benaming is voor de reactie van de ene op de andere groep omdat niet alleen etnische minderheden 

maar ook groepen met een verschillende sociale status of leeftijd als outsiders beschouwd kunnen 

worden. Het gevolg is uitsluiting van de ene groep door de andere. Deze uitsluiting die vaak resulteert 

in racisme vindt haar oorsprong in de fundamentele menselijke behoefte aan een sociale identiteit: de 

verdringing van de ander bevordert de identiteit van de één. In situaties waar de eigen positie en 

identiteit bedreigd worden, zullen mensen sneller terugvallen op zo'n vorm van etnocentrisme. “De 
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subjectieve ervaring van onzekerheid met betrekking tot de snel evoluerende maatschappelijke realiteit 

brengt voor bepaalde sociale categorieën immers statusangst en statusfrustratie met zich mee. Deze 

zouden op hun beurt de behoefte aan een positieve sociale identiteit, en bijgevolg de drang om de 

eigen ingroup af te zetten tegen de outgroup, nog vergroten.
516

” 

  

Integratie en herinnering 

Identiteit en geheugen zijn twee handen op één buik. De herinnering schept identiteit. Op het 

individuele niveau zijn het onze persoonlijke herinneringen die een deel van onze identiteit 

vormgeven. Daarnaast zijn echter ook normen en waarden, deel van het collectieve geheugen van een 

cultuur, belangrijk voor onze identiteit, net zoals andere ‘herinneringen’ of ‘geschiedenissen’ over de 

familie, de stad, het land, de school,… die ons met de paplepel ingegoten worden. Zonder geheugen 

bestaat er geen identiteit. Het is met andere woorden belangrijk om een consistente herinnering aan het 

verleden te bewaren om zijn of haar eigen identiteit vorm te geven. Bovendien moet die persoonlijke 

herinnering overeenkomen met het daar verspreide beeld van het verleden én heden om zich 

'geïntegreerd' te voelen in een groep of op een plaats. Een gevoel van continuïteit tussen vroeger en nu 

versterkt de band met een plek of een groep en zorgt ervoor dat een mens zich goed en zeker voelt in 

een voor hem bekende samenleving. Het leidt tot identificatie tussen individu en leefwereld die 

integratie mogelijk maakt. Wie daarentegen een sterke breuk ervaart tussen het verleden en het heden 

zal sneller vervallen in vervreemding en verzuring die de integratie bemoeilijken. Het beeld van het 

verleden dat we voor ogen hebben, wordt bepaald door persoonlijke en collectieve herinnering die in 

constante wisselwerking met elkaar zijn.
517

 

Herinnering schept identiteit, identiteit is belangrijk voor beeldvorming en integratie. Hieruit volgt dat 

ook herinnering in verband staat met de mate waarin een individu zich al dan niet (her)integreert in 

een samenleving. Overdreven positieve herinneringen aan het verleden, nostalgie, kunnen leiden tot 

een afkeer of een onbegrip van de huidige maatschappij. Langs de andere kant kan deze nostalgie, 

wanneer ze een duidelijke plek toebedeeld krijgt in de huidige leefwereld van mensen, identiteiten 

versterken en integratie bevorderen. Ook een gebrek aan éénduidige herinnering kan nefast zijn voor 

integratie, want het leidt tot een identiteitsconflict op persoonlijk of maatschappelijk vlak, wanneer 

een consistent beeld van het verleden ontbreekt.
518

 Hoe herinnering het identiteitsbesef en de daaraan 

gekoppelde integratie kan bevorderen of blokkeren op micro-schaal leg ik uit in het volgende gedeelte 

aan de hand van het voorbeeld van de Turnhoutsebaan. Het gaat in dit geval over de (her)integratie op 

één bepaalde plek die als een sterke drager van verschillende herinneringen en identiteiten, een 

bijzondere lieu de mémoire, beschouwd kan worden. 
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Niveau’s van integratie in de stedelijke context  

Integratie kan op verschillende niveau’s plaatsvinden. Een mens kan geïntegreerd zijn in een groep of 

op een plek. Ik kan geïntegreerd zijn in mijn land, mijn stad, mijn wijk of mijn straat. Wanneer ik 

geïntegreerd ben op een plek, wil dat zeggen dat ik me goed voel op die plek, de plaats ken en er een 

zeker sociaal netwerk heb opgebouwd. Bovendien maak ik dan optimaal gebruik van de openbare 

ruimte en de voorzieningen die de plek mij aanbiedt. Zo is het mogelijk dat ik perfect geïntegreerd ben 

in mijn eigen straat, maar niet in het land waarin ik woon, omdat ik niets of niemand buiten die straat 

goed ken. Omgekeerd kan ik wel geïntegreerd zijn in het land waarin ik woon, maar totaal geen band 

met of kennis van mijn eigen buurt hebben. In verschillende theorieën over integratie en beeldvorming 

wordt aandacht besteed aan de schaal waarop deze plaatsvindt. Vaak wordt geconcludeerd dat 

kleinschalige integratie – op het niveau van de straat of wijk – uiteindelijk volledige integratie in de 

moderne samenleving kan bevorderen.
519

 Daarom zijn wijkgerichte integratiecentra en het 

buurtopbouwwerk een goed begin tot de creatie van een betere stedelijke tot zelfs wereldwijde 

samenleving. Bij integratie in een groep geldt hetzelfde. De integratie van een individu in een 

samenleving wordt vergemakkelijkt wanneer deze persoon eerst geïntegreerd geraakt binnen een eigen 

groep waarmee hij of zij zich in hoge mate identificeert, en via deze groep toegang krijgt tot de 

maatschappij. De voorwaarde is dan wel dat deze gehele groep zich wil integreren in het groter geheel 

van de samenleving en zich er niet tegen afzet.
520

 Wanneer ik spreek over tweeledige integratie op de 

Turnhoutsebaan, gaat het over het niveau van de straat en in zekere zin de wijk. Want niet alleen de 

inwoners of winkeliers van de baan, ook de buurtbewoners gebruiken de baan als hun hoofdstraat en 

hebben een speciale band met die straat. 

Integratie van een individu op een plaats staat in verband met place attachment. Wie meer gehecht is 

aan een plek en er een betere kennis van heeft zal het gemakkelijker hebben zich er te integreren. 

Place attachment verwijst ook naar het gebruik van de openbare ruimte, dat samengaat met 

integratie.
521 

Wie geen band heeft of wil hebben met een straat zal de moeite niet doen zich er sociaal 

of economisch in in te bedden.  Place attachment gaat samen met place identity en place memory. De 

Litouwse onderzoekster Lewicka haalt het verband aan tussen de identiteit of eigenheid van een plaats 

en de ruimtelijke en psychologische elementen die het geheugen van die plek versterken. Verwijzingen 

naar het verleden (urban reminders) verlenen ook een straat meer identiteit. Een grotere of 

specifiekere place identity, een eigenheid vormgegeven door herinnering en ruimtelijke context, 

vergemakkelijkt place attachment dat op haar beurt integratie op een plek bevordert.
522

 Het valt dus te 

verwachten dat méér sporen van herinnering ook meer integratie zullen bewerkstelligen. De 
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identificatie tussen die herinnering en het heden is dan wel een conditio sine qua non om niet te 

vervallen in vervreemding en nostalgie. 

 

Onderzoeksresultaten: het geheugen van de baan 

 In deze thesis bestudeer ik herinnering als integrererend en vervreemdend element aan de hand van 

het historisch-antropologisch onderzoek naar herinneringen en het heden op en rond de 

Turnhoutsebaan. Naast de meer theoretische literatuur over het onderwerp maak ik ook gebruik van 

primaire teksten die een visie op Borgerhout uitdrukken en natuurlijk vooral van interviews om de link 

tussen de beeldvorming van het verleden en die van het heden te onderbouwen. De geïnterviewde (ex-

)winkeliers en (ex-)buurtbewoners van de baan zijn voornamelijk autochtonen van oudere of 

middelbare leeftijd, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Zij hebben grotendeels de baan nog 

gekend als een (iets) betere, 'witte' winkelstraat en werden of worden doorheen hun leven 

geconfronteerd met een heleboel veranderingen in de openbare ruimte en betekenis van de baan. Het 

gaat er dan ook vooral om hoe deze groep, met een sterk aanwezig beeld van het verleden, het heden 

percipieert aan de hand van of tegenover dat verleden. Een bijkomende vraag is hoe dat hardnekkige 

verleden kan helpen of tegenwerken om de (her)integratie van deze groep in hun hoofdstraat te 

bewerkstelligen. Sommige fragmenten uit de interviews zijn heel illustratief voor deze vraag. Dat is 

ook de wijze waarop ik ze gebruik, om de visie van mensen op hun hoofdstraat uit het verleden – van 

de oorzaken van de achteruitgang tot hun meest nostalgische herinneringen – te koppelen aan het 

beeld van en het gevoel bij het heden – waaronder appreciatie, veiligheidsgevoel en place attachment. 

Wanneer ik citaten gebruik in het volgende gedeelte, gaat het er dus niet om wie er gelijk heeft en of 

het beeld van verleden en heden dat verteld wordt, waar is; zelfs niet of herinneringen waar gebeurd 

zijn. De waarheid over het verleden valt nu eenmaal niet helemaal te vatten. Deze citaten en 

herinneringen draaien echter niet meer om de geschiedenis van de baan, maar om de Turnhoutsebaan 

als een lieu de mémoire. Ze zijn illustratief voor de representaties van verleden en heden, niet per se 

voor het verleden en heden zelf.    

In vele van de interviews die ik afgenomen heb met (voormalige) winkeliers en buurtbewoners 

schemerde de nostalgie naar vroegere tijden sterk door wanneer ik hen vroeg naar de winkels op de 

Turnhoutsebaan. Hoe langer zij al aanwezig waren op de baan, hoe groter de nostalgie vaak was. Voor 

winkeliers leek die groter dan voor de mensen die minder direct met de baan te maken hebben. 

Bovendien is ze generatiegebonden en lijkt ze in verband te staan met de mate waarin de 

contactpersonen zich verzoenden met de komst van de Marokkanen naar Borgerhout of contact met 

hen hadden. Ik maak hier het grove onderscheid tussen verschillende geïnterviewden naarmate ze 

langer of minder lang in direct contact staan met de Turnhoutsebaan en dus meer of minder 

herinneringen overhouden. 

José Delstanche van de stoffenwinkel, schoenmaker Guido Leunen, zijn vrouw Anne-Marie en Vera 

Sagers zijn al vóór de crisis van de jaren '70 een winkel begonnen op de baan en hebben de echte 
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'gouden tijden' nog aan den lijve meegemaakt. Ook Piet Janssen, Fons Geeraerts, Carla Boeykens en 

José Hoedemakers waren toen actief in Borgerhout, maar dan als buurtbewoners en op organisatorisch 

niveau – in het opbouwwerk, in de parochie (met de KAV) en in de politiek. In de interviews met José 

Delstanche en meneer en mevrouw Leunen schemert de nostalgie sterk door wanneer ze vertellen over 

de winkels en de mensen van vroeger. Hun band met de baan is sterk afgenomen omwille van de 

uiterlijke veranderingen en betekenisverschuivingen die de hoofdstraat heeft ondergaan. “Nee! Ik heb 

er niets niet meer verloren,” antwoordt José Delstanche de vraag of ze er nog vaak komt.
523

 Ook 

buurtbewoonsters Carla en José verwijzen vaak met enige nostalgie naar vroegere tijden maar hebben 

tegelijkertijd nog een sterkere band met Oud-Borgerhout omwille van hun grote sociale netwerk en 

herinneringen. “Je hebt er een soort van binding mee,” aldus José Hoedemakers, die ondanks het feit 

dat ze zegt dat ze zich hard moet aanpassen voor geen geld wegwilt uit Borgerhout. “Mij krijgen ze 

niet weg!
524

” Vera en Piet (en in mindere mate Fons ook) waren direct betrokken bij de Marokkanen in 

het opbouwwerk en voor Vera ook in de groothandel die zij samen met een Marokkaanse familie 

begon. Bij hen komt de nostalgie minder vaak bovendrijven, en wanneer dat wel het geval is leidt ze 

niet tot vervreemding van de maatschappij. Beiden onderhouden nog contact met de Marokkanen. 

Vera lijkt zelfs zowat iedereen op de baan te kennen en komt er nog elke dag. Haar band met de baan 

is groot en nergens schemert door in haar woorden dat de winkels van vroeger er 'beter' waren.
525

 

Een tweede grote 'generatie' - in jaren van verblijf op de baan, niet in leeftijd – zijn de winkeliers en 

buurtbewoners die tussen de late jaren '70 en vroege jaren '90 actief begonnen zijn op de baan of in 

Borgerhout. Jeanine's naaiwinkel opende er in 1985, Mia van Kapsalon Limi verhuisde na tien jaar 

van de Gijselstraat naar de baan in 1986 en Luk Vanmaele was actief in het gemengde 

buurtopbouwwerk in de laten jaren '70 en '80, waardoor hij ook weer vaak in contact kwam met de 

Marokkanen, minder 'vervreemd' en minder nostalgisch is. Jeanine en Mia hebben de 'goede tijden' 

met hun zaak nog maar even meegemaakt, maar die kortstondige herinneringen zijn genoeg om er heel 

wat nostalgie naar het verleden aan over te houden. Net als de Leunens, José, José en Carla hebben ze 

een soort 'vroeger was het beter' gevoel bij de baan. Beiden geven wel aan dat het er nog steeds 

plezant is om een zaak te hebben. Hun band met de baan heeft vooral met de winkel te maken. De 

derde groep bestaat uit degenen die vanaf de jaren '90 tot nu op de baan gekomen zijn, wanneer de 

leegstand en verloedering al duidelijk merkbaar waren. Alain Herremans van Kitty, Jan en Kunta van 

het Reuzenhof (Jan kent Borgerhout wel al vanaf de jaren '70), Robert Kaerts van de Roma en Houda 

Kassit van de kledingzaak Arezyna zijn er vrij recent begonnen. Sommigen kennen de baan al langer, 

maar nog niet zo goed. Kenmerkend bij deze groep is een meer realistische en meer positieve houding 

tegenover het heden en de toekomst. Wanneer zij al ontevreden zijn over de baan heeft dat meestal 

niets te maken met overdreven mooie herinneringen, maar eerder met slechte recente herinneringen 
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aan vervelende voorvallen. Wel is het zo dat ook sommigen onder hen blijkbaar een stukje van het 

'collectieve geheugen' van de baan hebben meegekregen en misschien geen persoonlijke nostalgie naar 

vroegere tijden hebben, maar wel met het gevoel zitten dat het toen beter was. Deze groep ziet 

momenteel over het algemeen toch vaker een positieve verandering in Borgerhout en op de baan dan 

degenen die nog herinneringen aan de jaren '70 en '80 overhouden. Daarom lijkt het voor hen 

makkelijker de toekomst positiever in te schatten. 

Ondanks deze algemene schets van het herinneringsbeeld van verschillende groepen is het moeilijk 

personen zo maar in te delen. Sommige oude bewoners staan positiever tegenover de Turnhoutsebaan 

dan jongeren, en omgekeerd. Bovendien is dit onderzoek te kleinschalig om duidelijke parallellen 

binnen of tussen generaties te trekken, al zijn er overeenkomsten te ontdekken. Het viel ook erg op dat 

mensen die veel en diepgaand contact onderhouden met nieuwe bevolkingsgroepen bijna helemaal 

geen last hebben van nostalgie naar het verleden en meer over het heden praten, wat de 

contacthypothese betrekt op herinnering en vervreemding. Zelfs binnen een relatief homogene groep 

van autochtone bewoners bestaan verschillende visies op het verleden die de grondslag leggen voor 

verschillende percepties van het heden. Het 'sociale geheugen' van de baan dat we kunnen 

onderscheiden is veelzijdig. Wel hebben herinneringen gemeen dat ze vaak teruggaan op de baan als 

winkelstraat. De oudste herinneringen betrekken ook de identiteit van hoofdstraat meer in het 

geheugen. Herinneringen schrijven het verleden vaak een betere status toe dan het heden. Ook 

'nieuwkomers' zijn onderhevig aan deze herinneringen die circuleren bij de 'overlevers' van de 

Turnhoutsebaan en gecultiveerd worden in verhalen over vroeger. Zo worden persoonlijke 

herinneringen collectief en constitueren ze een min of meer consistent sociaal geheugen binnen een 

bepaalde groep van vooral winkeliers en buurtbewoners. Maar de sterkte van de herinneringen en de 

mate van nostalgie verschilt erg van persoon tot persoon. Tel daarbij op dat mijn onderzoeksgroep 

bestond uit een zeer beperkt aantal personen, grotendeels afkomstig uit één sociale groep, en het wordt 

duidelijk dat de baan een plek met een heel diffuus geheugen is. Ook de Marokkaanse gemeenschap en 

de jongere generatie houden immers herinneringen over aan de baan, al hebben die misschien een 

minder lange achtergrond. 'De Turnhoutsebaan' is echter een sterk gemeenschappelijk element in deze 

verschillende 'geheugens'. Herinneringen aan de straat kunnen ofwel gedeeld worden, wat leidt tot 

contact en begrip, ofwel naar de achtergrond verdrukt, wat kan leiden tot vervreemding. De integratie 

van al deze herinneringen in het heden vormt dan ook het onderwerp van de volgende twee delen. 
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2.2. De nostalgische bril I: herinnering en vervreemding 

 

‘Herinnering en vervreemding’ is de eerste van twee invalshoeken in dit laatste deel waarin ik bekijk 

hoe herinnering op een plaats de visie op het heden en de toekomst beïnvloedt. Deze visie gaat samen 

met integratie van een groep in een samenleving. Waar zien zij zichzelf en waar zien zij de ander? 

Waaraan verlenen zij hun identiteit? Hoe zien zij de toekomst? Hoe komt deze beeldvorming tot uiting 

in het ingewikkelde geheel van de multiculturele samenleving? Hier zal ik vooral kijken hoe de 

‘overlevers’ van de Turnhoutsebaan, de vaak vergeten groep autochtone in- en omwoners van de straat, 

omgaan en -gingen met de veranderingen in hun leefwereld. In dit eerste deel bekijk ik herinnering als 

een verdelend element. Sterke nostalgie naar het verleden kan integratie in het heden verhinderen 

wanneer men een breuk tussen de twee ervaart, omdat men zijn eigen plaats in de samenleving niet 

meer weet. Bovendien leidt een over-idealisering van het verleden vaak tot een negatief beeld van het 

heden en de toekomst. In de multiculturele context van de Turnhoutsebaan wordt de schuld van 

(negatieve) verandering vaak geschoven op de grote groep outsiders, de allochtonen. Anderzijds 

voelen veel mensen van de oudere generatie zichzelf outsider in hun eigen hoofdstraat. Dit leidt tot 

gevoelens van onveiligheid, vervreemding, verzuring en onverdraagzaamheid. Zowel contact met de 

andere, positieve beeldvorming over elkaar en identificatie met een plek blijven uit: allemaal factoren 

die tot een betere integratie leiden. 

 

De vervreemding van het verleden 

De Turnhoutsebaan en Oud-Borgerhout zijn de laatste vijftig jaren onderhevig geweest aan een 

heleboel maatschappelijke veranderingen met een grote impact. De desurbanisatie, stadsvlucht, 

achteruitgang van de kleine middenstander, de immigratie, verkrotting, heropleving van de stedelijke 

mentaliteit en de gentrificatie lieten allemaal hun sporen na op de baan. Die veranderingen zijn op hun 

beurt maar een deel van de wereldwijde ‘versnelling’ van onze samenleving, die een pak mobieler en 

complexer geworden lijkt te zijn dan een halve of zelfs een kwarteeuw geleden. Net zoals op andere 

plaatsen geraakten mensen van de oudere generatie in Oud-Borgerhout hun voeling met de huidige 

samenleving soms kwijt. In Borgerhout speelt ook mee dat de jongere autochtone generatie wegtrok 

uit de stad en het contact met de nieuwkomers niet altijd gemakkelijk verliep voor de oudere 

‘achterblijvers’. Wie zijn eigen sociale netwerk verloor, viel al snel terug op vereenzaming, wat de 

integratie in de veranderde samenleving niet bepaald bevordert. De oudere generatie heeft vaak de 

jongere generatie nodig om ‘mee te blijven met zijn tijd’, omdat de jongere generatie meestal meer 

toegang heeft tot de politieke en sociale instituties. Mensen werden dus onzeker over hun eigen plaats 

in de micro-samenleving van hun buurt en uitten dat in een ongenoegen tegenover de ‘onbekenden’. 

Ook de zogeheten ‘verzuring’ kunnen we in dit licht bekijken. Waarom klagen mensen over alles en 

iedereen, waarom wordt men onverdraagzaam, waarom hebben ouderen een probleem met hun 
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jongere buren? Vaak komen zulke frustraties voort uit een gevoel van onzekerheid over een nieuwe 

leefwereld die niet meer aansluit bij de oude. “Wat dat brede ongenoegen typeert is een soort van 'de 

tijd van tegenwoordig'- gevoel, een vaag antimodernisme, een verlangen naar de goede oude tijd toen 

er nog zekerheden waren.
526

” Dat is ook één van de redenen waarom het Vlaams Blok zoveel stemmen 

kon halen in Borgerhout, want zij profileert zich als een conservatieve partij van protest tegen 

maatschappelijke verandering en onzekerheid.
527

 

Die onvrede over het heden leidt tot een nostalgische reactie. Mensen gaan zich hechten aan het 

verleden en zoeken daar hun referentiepunten waar ze die in het heden niet meer vinden. Hier treedt de 

typische ‘vroeger was alles beter’-reactie op. Een dosis nostalgie naar het verleden is niet per se slecht, 

maar in het geval van vervreemding van het heden zal die heimwee naar vroeger tijden beletten om het 

mooie in het heden of de toekomst te zien. Het wordt nooit meer zoals vroeger, en dus wordt het nooit 

meer goed, is de redenering. Het ideaalbeeld wordt geprojecteerd in een verre herinnering die ontdaan 

is van slechte kanten. Tegelijkertijd is de breuk tussen verleden en heden compleet. ‘Vroeger’ en ‘nu’ 

worden als antoniemen tegenover elkaar geplaatst. Ze zijn de ultieme tegenstelling.   

Het probleem is dat bij zo’n sterke mentale tegenstelling tussen herinnering en het 'nu' de identificatie 

zoek is. Mensen vinden geen referentiepunten meer in het heden die naar het verleden verwijzen en 

waaraan ze zich kunnen optrekken als aan iets wat ze kennen, wat een veilig en vertrouwd gevoel 

geeft. Op de Turnhoutsebaan treden de overheersende herinneringen van de baan als winkelstraat in 

conflict met de huidige verkeersader. Het geheugen dat de straat als de “Meir van Borgerhout” 

omschrijft is voor velen niet compatibel met het heden waarin de allochtone middenstand zich op de 

baan vestigt. Wie voor zijn ogen nog steeds de opgeklede menigte ziet die op zondag langs de chique 

winkels van de baan flaneerde zal geen boodschap hebben aan de huidige drukte waarin mensen van 

allerlei afkomst de baan als hoofdstraat gebruiken. Bovendien biedt de baan weinig referentiepunten of 

kapstokken waaraan men stukjes van de eigen herinnering kan ophangen en van waaruit men de 

parallellen kan trekken tussen verleden en heden.  Alles wat nu nog verandert is voor de hardnekkige 

nostalgicus per definitie slecht want leidt verder weg van het betere ‘vroeger’. “Dat is ook een 

probleem: het referentiepunt. De generatiekloof is misschien groter dan de kloof tussen culturen. 

Misschien dat mensen klagen over de moderne tijd. Ze klagen zo lang tot de tijd van de melkboer 

terugkomt, of tot Schipper naast Mathilde wordt heruitgezonden. En ze zijn gemakshalve vergeten dat 

die tijd ook zijn slechte kanten had.
528

” 

Die tijd van de melkboer komt af en toe bovendrijven in de interviews, in vaak mooie herinneringen 

die inderdaad gewoon te maken hebben met de veranderende tijden. “Vroeger was ’t nog braderij en 

dan was ’t weken aan een stuk braderij en dan stonden elke dag de kraampjes buiten! Dan konden de 

                                                 
526

 Walgrave en Van Aelst, “Wij zeggen wat u denkt,” 223. 
527

 Walgrave en Van Aelst, op. cit., 233 
528

Rotthier, Hotel Fabiola, 157. 



 

215 

 

kindjes nog een lotje trekken en stonden ze met speelgoedjes in mandjes buiten.
529

” De ‘andere tijden’ 

komen sterk tot uiting in herinneringen aan de kindertijd. “Als ik kind was, gingen wij nog buiten 

spelen. Op de Engelselei, voor je aan de poort bent, daar konden wij op straat spelen. Schoon. Niet te 

geloven. ’t Is anders.
530

”  “Waar nu de Ring was, dat was ‘den Berg’, zo noemden wij dat. Dat was 

vrije natuur met vestingen. Daar gingen wij zwemmen aan het steentje. Een ongelooflijke, onbezorgde 

jeugd hebben wij gehad in Borgerhout.
531

” Zulke fragmenten van herinnering – overdreven of niet - 

doen misschien wel begrijpen waarom mensen heimwee krijgen naar vroeger tijden, en het verleden 

nog moeilijk met het heden kunnen rijmen. Maar hoewel het schone stukjes geheugen van Borgerhout 

zijn die het verdienen om vermeld te worden, zijn ze ongetwijfeld gekleurd door een flinke dosis 

nostalgie: nostalgie die langs de ene kant de band met een plek kan versterken, maar evengoed de 

vervreemding van die plaats in het heden kan veroorzaken. 

 

De vervreemding van de ander 

De maatschappelijke veranderingen die onzekerheid meebrengen over de eigen sociale positie leiden 

tot een zeker gevoel van machteloosheid. Om dat onbehaaglijk gevoel tegen te gaan krijgen mensen de 

noodzaak hun eigen identiteit in deze nieuwe samenleving te versterken. Eén van de beste truucjes 

daarvoor is de identiteitsconstructie in negatieve zin: men zet zich af tegen een bepaalde groep 

outsiders die er niet bijhoren om de eigen identiteit te versterken. Zo ontstaat racisme en haat uit een 

afkeer tegen de gehele samenleving. Zo heeft het Vlaams Blok een groot deel van haar stemmen 

gehaald, zo hebben sommige jonge aanhangers van Abou Jahjah uit Borgerhout zich tegen hun 

autochtone medebewoners gekeerd. Wederzijds racisme vormt vanzelfsprekend een grote rem op 

tweeledige integratie. Bij beide groepen zal de wil om zich aan te passen naar een maatschappij waar 

ook de andere inspraak kan hebben dan ontbreken. Het ‘de tijd van tegenwoordig’-gevoel slaagt over 

in een negatieve visie op de andere bevolkingsgroepen die net zoals bij de visie op verleden en heden, 

de verschillen benadrukt en de parallellen niet wil zien. Langs de andere kant wordt de eigen groep 

geïdealiseerd. Die reactie hoeft zelfs niet tot uiting te komen in extreem racisme. Ze manifesteert zich 

ook zeer onschuldig in het gebruik van termen als 'die van ons', 'wij', 'de overlevers' tegenover 'die van 

hun', 'zij' 'de vervanging', termen die vaak gebruikt worden op en rond de baan en te maken hebben 

met zulke identiteitsconstructie. Nu zijn het allochtonen en autochtonen die als tegenstellingen 

tegenover elkaar geplaatst worden. Hier treedt een tweede fase van vervreemding in. 

Typerend voor deze projectie van gevoelens van nostalgie op andere bevolkingsgroepen is de manier 

waarop sommigen de schuld voor allerlei veranderingen op en rond de baan naar de Marokkanen of 

andere immigranten toeschuiven. “De Turnhoutsebaan met aanpalende straten, dat waren welgestelde 

mensen die daar woonden. Maar dan zijn de migranten gekomen, en dat was natuurlijk heel slecht 
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voor de winkels.(…) Die hebben een ander soort leven.
532

”   

“De markt (op het Laar) verloedert helemaal. De klassieke zaken die wij Belgen op de markt vinden: 

kaas, vis, vlees, bloemen,… Marokkanen kopen geen bloemen, Marokkanen kopen geen keuze van 

kaas.  (…) Dat vind ik wel jammer want ’t is niets meer.
533

”   

Natuurlijk bestaat er een cultuurverschil en nieuwe groepen hebben inderdaad andere gebruiken of 

behoeften, bijvoorbeeld bij hun aankopen. Maar men kan de redenering ook omdraaien en zich 

afvragen waarom de Belgen dan niet meer naar de baan of naar de markt komen. “De Belgen krijgen 

geen kans meer om iets te doen,” zegt José, waarop haar vriendin Carla aanvult: “Ze doen het niet 

meer.
534

” De moderne tijd eist zijn tol bij de middenstand, de marktkramers, de kleine winkels. De 

migranten, wiens aanwezigheid een duidelijke manifestatie van het 'andere' aan de moderne tijd vormt,  

krijgen de schuld van maatschappelijke veranderingen die ver boven hun hoofd gebeuren. Ook 

journalist Rudi Rotthier merkt dit op in zijn boek over Borgerhout. “Mensen hadden het gevoel dat ze 

driemaal getroffen werden: ze raakten hun huis kwijt, hun geld was geen stuiver meer waard, en ze 

herkenden hun buurt niet meer. Dat laatste was wellicht gewoon het gevolg van de moderne tijd, de 

generatiekloof, de individualisering, maar hier werd de vervreemding in de schoenen van de 

inwijkelingen geschoven.
535

” 

Het Vlaams Blok speelde handig in op deze gevoelens van angst en vervreemding en hing zijn 

campagne dan ook op rond ‘de herovering van Borgerhout’ op de vreemdelingen. In hun visie  bestaat 

er geen tweeledige integratie, maar moet de ene groep verdwijnen zodat de eerste groep weer kan 

opleven. De 'herovering van Borgerhout' impliceert echter ook een culturele strijd. De angst voor het 

einde van onze westerse cultuur speelt mee onder de oppervlakte. Cultuur gaat over de inzet van het 

geheugen om een werkelijkheid buiten het individu te herkennen en vorm te geven.Het 'culturele 

geheugen' is diep ingebakken in een samenleving als belangrijke vorm van intergenerationeel 

collectief geheugen. Wanneer twee groepen culturele herinneringen met elkaar in contact komen, 

kunnen twee reacties optreden.
536

 Of men zoekt naar parallellen tussen de twee en ziet het nieuwe 

geheugen als een aanwinst, of men voelt zich bedreigd door de andere culturele 'herinneringen' die op 

geen enkele manier in het eigen wereldbeeld passen en sluit zich ervan af. Het Vlaams Blok en hun 

kiezers opteerden voor het laatste: de ontkenning van de multiculturele samenleving. “Het 'heroveren 

van Borgerhout' zoals Wim en Rob Verreycken dat begrepen, past in die cultuuropvatting: het is een 

machteloze poging om het verleden naar het heden over te plaatsen.
537

” Zoals Walter Lotens het zegt, 

is het verdrijven van de immigranten uit Oud-Borgerhout naast racistisch ook gewoon niet realistisch. 

De (mentale) herintegratie van de autochtone en allochtone bevolking in hun veranderende buurt 
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vormt daarentegen wel een oplossing. Want alle nostalgie en het racisme ten spijt, is het nu eenmaal 

zo: “De multiculturele samenleving is een feit, geen ideologische keuze.
538

” 

Het zijn trouwens niet alleen de Marokkanen die in Oud-Borgerhout door de oudere autochtonen als 

de ‘ander’ beschouwd worden, al vormen zij de grootste groep. Ook tegenover de zogenaamde nieuwe 

immigranten, vooral uit Oost-Europa, bestaan heel wat vooroordelen. Maar niet alleen de allochtonen, 

ook de nieuwe autochtonen worden met een flinke dosis wantrouwen bekeken als de ‘indringers’ in de 

buurt. De vele kritiek op de nieuwe stedelijken of de ‘bakfietsgeneratie’ – niet alleen vanuit 

Borgerhout, maar van overal – toont dat ook deze opkomende groep niet overal op begrip voor hun 

ideeën en gewoontes kan rekenen. Hier speelt misschien niet zo’n groot cultureel conflict als tussen 

allochtonen en autochtonen, maar zeker wel een generatieverschil en een botsende ingesteldheid over 

het leven in de wijk – zoals Rudi Rotthiers beschrijving van positivo’s en negativo’s het ietwat 

overdreven samenvat. “Deze positivo’s – althans de extreme gevallen onder hen – zijn moemakend 

positief, ze betwisten elke negatieve bewering, elk interview met iemand die te dicht in de buurt van 

een Vlaams Blok-standpunt komt.” Tegenover: “Andere bewoners, minder positivo tot radicaal 

negativo, lijken te betwisten dat er een kentering is gekomen. Integendeel, hen hoor ik vaak beweren 

dat wat ooit fout liep steeds fouter gaat lopen.
539

” Samengevat hebben ook deze nieuwe inwijkelingen 

een andere identiteit, andere herinneringen en andere opvattingen dan de oudere generatie van 

Borgerhout, die misschien wel evenzeer met elkaar contrasteert als autochtonen met allochtonen van 

dezelfde generatie. “Nu heb je heel veel de “groenen”, van de autochtonen,” vertelt bijvoorbeeld 

Jeanine Baerdt over haar nieuwe klanten, waarbij ze ook haar gevoel van vervreemding tegen de 

veranderende maatschappij uitdrukt.  “Die volgen allemaal een workshop naaien. Dat zijn de 

carieremensen hoor. Die met twee werken, op een goede post zitten. Ik weet niet... het wordt hier zo 

een wereld van de beter klasse, gelijk Desperate Housewifes. Da's helemaal anders, helemaal anders. 

Soms denk ik, ik kan niet meer mee. De wereld op zijn kop!
540

” 

 

De vervreemding van de openbare ruimte 

De groeiende vervreemding tegenover de nieuwe bevolkingsgroep ging vaak gepaard met een 

stijgende onrust omdat die nieuwe groep het straatbeeld meer en meer begon te bepalen. Die onrust, 

opgeteld bij de associatie allochtonen-criminaliteit, had zijn nefaste invloed op het algemene 

veiligheidsgevoel of de ‘ervaren veiligheid’ in Oud-Borgerhout. Mensen voelen zich niet meer op hun 

gemak in hun eigen wijk of straat. Ik wil niet beweren dat het onveiligheidsgevoel alléén te maken 

heeft met de angst tegenover de ander, en niets met de realiteit. De kleine criminaliteit in Oud-

Borgerhout lag tot voor kort vrij hoog. Vooral oude mensen werden het makkelijke slachtoffer van 

diefstallen. Winkeliers en bewoners hadden en hebben te maken met inbraken en overvallen. “Ik denk: 
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waar rook is, is vuur. Als je hier iets durft zeggen tegen een fietser die op de stoep rijdt, de reactie die 

je dan krijgt,… Dan sta je toch even te daveren op je benen. (…) Tientallen van onze oude dametjes, 

zijn ook ooit al van hun handtas beroofd. Maar die generatie, die is allemaal dood.
541

” 

Volgens de jongere bewoners van Borgerhout blijkt dat onveiligheidsgevoel veel beter mee te vallen. 

Typerend is dat het vooral de ouderen zijn die voorzichtiger en angstiger zijn, hetzij omdat ze zich 

minder op hun gemak voelen door hun kwetsbaarder positie als oudere bevolkingsgroep, hetzij omdat 

ze slechte dingen hebben meegemaakt, hetzij omdat ze meer het slachtoffer zijn van de vervreemding.  

In elk geval lijkt deze groep voorzichtiger dan de nieuwere autochtone inwijkelingen en neemt ze 

meer speciale voorzorgen. “Het is natuurlijk wel zo, het is nog altijd niet koosjer in Borgerhout. Ik 

vind dat je je aanpast,
542

” vertelt Anne-Marie. Carla en José sluiten zich daarbij aan. “Maar we passen 

ons aan: de deur altijd goed sluiten, zorgen dat alles gesloten is. Als je ’s avonds buiten gaat niet 

zomaar met je handtas liggen zwaaien.” “Op de duur stel je je anders op. Bijvoorbeeld, onze 

voordeur, da’s met een grendel. En vroeger was die grendel daar nooit op, maar nu is dat altijd op 

slot, altijd. Ook overdag, als ik even een brood ga halen. Deur toe en grendel!
543

” 

Dit gevoel van onveiligheid in de eigen buurt zwengelt enkel de vervreemding aan. Of het gevoel nu 

gegrond is of niet, wanneer bepaalde mensen omwille van angst ’s avonds de straat niet meer 

opdurven of veel moeite steken in extra voorzorgen te nemen, ontstaat er een probleem. Ze 

vereenzamen en drijven verder weg van de samenleving waarin ze leven. “Om zes uur zijn alle oudere 

mensen weg,” vertelt Kunta over het café Reuzenhof. “Ze willen thuis zijn voor het donker.
544

” 

“Er was een heel grote groep mensen, autochtone Belgen, die niet meer buiten durfde komen, die 

gewoon 's avond op hun appartement en in hun huis bleven. Knip, gedaan!
545

” 

Het gevoel van onveiligheid, of tenminste onrust, heeft ook  te maken met het idee dat de (voormalige) 

leefwereld van de autochtone bevolking van Oud-Borgerhout werd overgenomen door een groep die er 

andere gewoontes op nahoudt dan zijzelf. Die andere gewoontes maken dat autochtonen zich niet meer 

welkom of niet meer op hun gemak voelen. Hierdoor blijven ze steeds meer weg. De vicieuze cirkel 

van vervreemding is ingezet. Dit manifesteert zich sterk op de baan, waar vooral de grote concentratie 

aan Marokkaanse mannen 's avonds door de  autochtonen als een probleem wordt ervaren. “'s Avonds 

zie ik geen enkele Belg op straat, niemand. Vrouwen zie je ook niet.
546

”   

“Je ziet op de Turnhoutsebaan eigenlijk ook geen Marokkaanse koppels. Als je koppels ziet is dat de 

man vooraan en de vrouw daar ergens achteraan. Met of zonder de kinderen. Maar zoals bij ons, arm 

in arm of hand in hand, dat zie je nooit. Dat geeft een raar gevoel.
547

” 

Vele bewoners zijn nog steeds terughoudend tegenover deze Marokkaanse mannen op de baan, al 

                                                 
541

 Interview met Jan Pauwels en Kunta Kloek, Borgerhout (België), 11.04.2012. 
542

 Interview met Guido Leunen en Anne-Marie Biesemans, Borgerhout (België), 29.03.2012. 
543

Interview met Carla Boeykens en José Hoedemakers, Borgerhout (België), 03.04.2012. 
544

 Interview met Jan Pauwels en Kunta Kloek, Borgerhout (België), 11.04.2012. 
545

 Interview met Robert Kaerts, Borgerhout (België), 12.03.2012. 
546

 Interview met Jan Pauwels en Kunta Kloek, Borgerhout (België), 11.04.2012. 
547

Interview met Carla Boeykens en José Hoedemakers, Borgerhout (België), 03.04.2012. 



 

219 

 

hebben ze niet echt schrik. “En geen oogcontact, absoluut niet. Want dan is ‘ van: ‘wat is ’t jong?’
548

”  

Zelfs wanneer ze vriendelijk zijn, blijft er twijfel. “Maar weet je wat ik vind dat verandert in de geest 

van de Marokkanen?” merkt Carla op. “Wij hebben het onlangs weer gehad. Wij komen van de Roma 

op een avond, en dan komen die u tegen en dan zeggen die zo overdreven enthousiast: 'Goedenavond!' 

Maar lachen die u dan uit of wat? Of is dat om te zeggen: 'wij zijn niet gevaarlijk?'
549

” Ali El 

Moussaoui van Samenlevingsopbouw stelt de autochtonen in een recent artikel over de baan echter 

gerust. “Er is ook veel sociale controle. (...) Iedereen kent iedereen op de Turnhoutsebaan.” En nog: 

“Het is niet omdat ik er Borgerhoutstijl uitzie, met een klak enzo, dat ik slechte bedoelingen heb. 
550

”  

Het kan gelukkig ook anders. Wie zich beter en zekerder voelt durft 's avonds wel de straat nog op. 

Ten dele hangt dit af van een mentale instelling. “Ik wil me ook niet onveilig voelen in mijn eigen 

straat en in mijn eigen huis. Ik vertik dat,” aldus Kunta.
551 

“Maar ik ben niet bang hoor! Ik ben niet 

bang! Ik ben niet bang, mij krijgen ze niet weg!” zegt ook José Hoedmakers.
552 

Al hebben mensen het 

gevoel dat ze zich moeten aanpassen, krijgen velen een 'strijdlustige' houding waarbij ze de straat niet 

willen afgeven. Hierdoor vervallen ze minder snel in isolement en blijven ze beter geïntegreerd in het 

weefsel van hun buurt of straat, die ze zich weer durven toe te eigenen. De contacthypothese wordt 

hier tenslotte ook ondersteund door het feit dat mensen die wél in direct contact staan of stonden met 

Marokkanen helemaal niet zo’n last bleken te hebben van onveiligheidsgevoelens, integendeel. Vera 

Sagers maakt zich er in elk geval niet druk om en gaat 's avonds vrolijk op haar eentje naar de baan. 

Ook Houda Kassit voelt zich niet onveilig, als kan dat ook met haar jongere leeftijd te maken hebben. 

“Ik heb nog nooit problemen gehad. Je hebt soms van die mensen die hier binnekomen en zeggen: “ik 

heb schrik!”, maar ik kan me dat niet voorstellen. Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat ik met schrik 

over de Turnhoutsebaan moet wandelen!
553

” 

 

De vervreemding van een plaats 

De Turnhoutsebaan staat voor veel mensen nog steeds in het geheugen gegrift als goede winkelstraat 

en trotse hoofdstraat. Zij herkennen niet meer wat zij zien. “Ik kén de Turnhoutsebaan niet meer, want 

ik kan ze niet meer vergelijken. Oh, ’t is helemaal anders!
554

” Het straatbeeld is veranderd, de mensen 

op straat zijn niet meer die van vroeger. “De Turnhoutsebaan was een heel goede straat. Dat wás hier 

een heel goede straat. Dat was een straat waar je klassenwinkels had, dat waren heel goede winkels. 

En nu… is dat een getto hier.
555

” Wie zich niet meer op zijn gemak voelt op straat zal minder naar de 

baan gaan, zeker niet na het donker. Wie zijn gebruikelijke inkopen niet meer kan doen op de baan, 
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gaat ergens anders heen. De betekenis van de straat, die mee evolueert met het uiterlijk van de 

stedelijke ruimte, verandert voor deze mensen. De mate waarin zij gehecht zijn aan de baan, de place 

attachment, neemt af. Dit uit zich in een zeldzamer gebruik van de baan, een mindere appreciatie en 

een slechter gevoel bij de straat. De meesten zijn nog wel degelijk gehecht aan de straat, maar voor 

velen draait dat meer om hun band met de baan in het verleden dan in het heden. “Ja, als je al zo lang 

bezig hebt, dan heb je klanten die jaren komen. Dat vormt een band.
556

” 

De vervreemding van de baan uit zich ook in de negatieve beeldvorming over de nieuwe winkels, de 

allochtone zaken die anders zijn dan de ‘betere’ winkels van voorheen. Hoewel er zeker nog veel 

instabiele 'rommelwinkels' tussen zitten, zijn er wel nog kwalitatieve allochtone en autochtone zaken 

aanwezig op de baan. Die vallen echter in het niets bij de herinneringen van degenen die de 

‘glorietijden’ hebben meegemaakt. “Je kon hier alles krijgen,” zegt schoenmaker Leunen, net zoals 

vele anderen, want het is een veelgebruikte zin op de baan. Kun je nu niet meer veel krijgen? “Nee, 

niets meer. Wat kun je hier nu nog kopen?” vult Anne-Marie aan.
557

 Zij zijn niet de enigen die die 

woorden gebruiken. Niets en alles.  De nostalgie naar het verleden, vermengd met een gevoel van 

spijt, overheerst dan ook. “Je kunt denken, vroeger, met die winkels allemaal… Da’s toch zo spijtig! 

Want dat heb ik maar een paar jaar meegemaakt.
558

”    

“Ja, ik vind dat zeker jammer. Ga naar het uiterste zien in de Offerandestraat,” antwoordt ook Jeanine 

van Stunt mijn vraag hoe ze zich voelt tegenover de komst van de allochtone winkels. “Omdat dus de 

eigenheid – niet dat ik zo een nationalist ben – de eigenheid en het kwalitatieve weg zijn.
559

” 

Mensen zullen zich niet meer identificeren met de hoofdstraat en durven of willen zich deze niet meer 

toe-eigenen. De breuk tussen de baan in de herinnering en de baan in het nu wordt onoverbrugbaar in 

de mentale voorstelling. De identificatie tussen bewoners of gebruikers en ‘hun’ hoofdstraat verdwijnt. 

Op die manier verliest ook de baan zelf haar functie als hoofdstraat voor al haar gebruikers.  “Ze 

zeggen bij ons: 'ze hebben de straat afgenomen'. Maar da's niet helemaal juist. Wij hebben ze 

afgenomen. Wij kwamen er nooit,” legt Kunta uit.
560

 Hoe groter de breuk met het verleden, hoe groter 

de wil om nostalgisch te blijven. Maar men identificeert zich niet meer met de huidige baan van 

Borgerhout. “Ik heb er niets niet meer verloren!
561

” zijn exemplarische woorden voor het gevoel dat 

veel ouderen hebben bij straat. Maar om te kunnen functioneren als volwaardige hoofdstraat van Oud-

Borgerhout is het noodzakelijk dat de Turnhoutsebaan er is voor al haar bevolkingsgroepen. Iedereen 

moet zich kunnen identificeren met deze hoofdstraat. Zij moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor 

iedereen, iets te bieden hebben voor iedereen, geapprecieerd worden door al haar in- en omwoners. 

Enkel zo kan zij als hoofdstraat van Borgerhout de voortrekkersol opnemen die zij zou moeten 

                                                 
556

 Interview met Mia Wouters, Borgerhout (België), 09.03.2012. 
557

 Interview met Guido Leunen en Anne-Marie Biesemans, Borgerhout (België), 29.03.2012. 
558

 Interview met Mia Wouters, Borgerhout (België), 09.03.2012. 
559

Interview met Jeanine Baerdt, Borgerhout (België), 26.03.2012. 
560

Interview met Jan Pauwels en Kunta Kloek, Borgerhout (België), 11.04.2012. 
561

Interview met José Delstanche, Berchem (België), 09.03.2012.José dels 



 

221 

 

opnemen, als de straat waar sociale inclusie en veelzijdige integratie begint. 

    

De vervreemding van de toekomst  

“Een verstoring in het continuïteitsgevoel is het gevolg van een plotselinge ommekeer in het 

toekomstbeeld, niét zozeer van een verstoring van het beeld van het verleden. De mens die 

geconfronteerd wordt met de collapse of the future ziet zijn bekende leefwereld instorten en krijgt de 

neiging terug te vallen op de geïdealiseerde herinnering,” staat te lezen in het eerste luik van deze 

thesis.
562

 De ervaren afstand tussen het verleden en het heden staat in direct verband met de afstand tot  

de toekomst. Een sterke vorm van nostalgie naar het verdwenen verleden zal ook een negatieve 

houding tegenover de toekomst met zich meebrengen, want het wordt nooit meer zoals vroeger. Wie 

vasthoudt aan zijn herinnering en vervreemd is van het heden, zal bijvoorbeeld geen hoop zien in de 

nieuwe allochtone winkels op de baan. “Ik vind niet dat het er positiever op is geworden. Nu is het een 

beetje een stilstand.
563

” 

“Er verandert nog veel, en niet in positieve zin.
564

” Op die manier leidt nostalgie tot pessimisme. Dit 

uit zich op de baan erg in de vraag naar wat mensen veranderd willen zien. Het antwoord is dan: 'terug 

zoals vroeger'. Tegelijkertijd beseffen mensen echter wel dat die vroegere tijden niet terugkomen. 

Maar nieuwe, positieve verandering is in hun ogen maar moeilijk mogelijk. Als die er toch moet 

komen, associëren velen die met de heropleving van kwalitatieve winkels, in hun ogen gelijkgesteld 

met de vroegere autochtone Belgische zaken. Die visie gaat van een radicaal pessimisme tot een heel 

voorzichtige hoop dat het misschien ooit terug beter wordt. 

“Dat kun je niet meer veranderen. Dat gaat niet meer. (...) Ik kan moeilijk zeggen, terug zoals vroeger, 

mix-mix,” beantwoordt Anne-Marie Leunen die vraag, waarop haar man aanvult:“Dat bestaat niet 

meer. De middenstand is gedaan, de ambachten en beroepen.
565

” 

“De middenstand kan niet heropleven. Wat hebben ze niet gedaan om de Offerandestraat te doen 

heropleven! Wat heeft het opgeleverd? Niets!” zegt ook Carla.
566

  Mia van kapsalon Limi refeert  aan 

de winkels wanneer ik haar vraag wat ze anders zou willen zien.“De winkels vooral. Dat er toch wat 

Belgische winkels zouden bijkomen. Parfumerie, schoenen, noem maar op. Maar zou jij als jonge 

Belgische winkelier de stap durven zetten om hier op de baan iets te openen?
567

”   

“Dat dit terug een mooie winkelstraat was, zoals vroeger,” zegt ook Kunta, al heeft ze die tijd zelf niet 

meegemaakt. Maar of het ooit terugkomt? “Ik weet het niet. Ik denk nochtans dat er niet veel nodig is. 

Ik denk, als je een aaneenschakeling van drie of vier goede winkels hebt, Belgische zaken, kwaliteit, 
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dan ben je vertrokken.
568

” Ook Mia Wouters drukt een voorzichtige hoop uit: “Uiteindelijk heeft dat 

ook een tijd zo geweest in de Nationalestraat, en die is helemaal terug! Dan denk ik, dat zou hier toch 

ook moeten kunnen! Maar ik zie het nog niet direct gebeuren...
569

” Voor deze mensen is het 

toekomstbeeld dus overwegend negatief. De vervreemding van een toekomst waarmee ze zich niet 

willen identificeren leidt op haar beurt opnieuw tot een terugplooiing op herinnering. De 

verheerlijking van herinnering leidt tot de vervreemding van het heden de toekomst. De vicieuze cirkel 

is rond, de spiraal van hardnekkige nostalgie blijft voortduren en integreert mensen niet meer in hun 

de toekomst op een bepaalde plaats of in een gemeenschap. Er zal iets méér nodig zijn om die 

herineringen uit die negatieve spiraal te trekken en mensen hun verleden, heden en toekomst terug te 

geven. 
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2.3. De nostalgische bril II: het herwonnen verleden 

 

Het vorige deel beschreef hoe herinnering leidt tot vervreemding, en integratie in de samenleving 

bemoeilijkt. Gelukkig hoeft het niet altijd zo te zijn. Wanneer herinnering gepaard gaat met 

identificatie kan ze identiteiten versterken en de integratie van een bevolkingsgroep in hun buurt net 

aanmoedigen. Deze tweede visie op het verleden wordt in dit laatste deel beschreven. Het grote 

verschil tussen herinnering als vervreemdend en herinnering als integrerend element is de ervaren 

breuk of continuïteit tussen heden en verleden. Hoe kleiner het ervaren verschil tussen de twee, hoe 

makkelijker identificatie is. In dat geval werkt het geheugen als de scheppende kracht voor identiteiten 

die niet per se exclusief moeten zijn. Een mens geeft zijn eigen identiteit vorm op basis van zijn 

persoonlijke herinneringen en het collectieve geheugen van de groep waartoe hij behoort. Wanneer hij 

in de huidige werkelijkheid iets terugvindt van die herinneringen, gelinkt aan zijn identiteit, zal hij 

zich er beter op zijn plaats voelen. Hij kan die werkelijkheid gebruiken zoals hij wil, voelt zich 

ingesloten in een groter geheel en ontwikkelt een sterkere affectieve band met die realiteit.
570

 Op die 

manier versterken gemeenschappelijke en persoonlijke herinneringen de integratie van een individu in 

de samenleving wanneer die leiden tot herkenning tussen twee mensen, een mens en een groep, het 

verleden en het heden. Sterker nog, herinneringen zijn broodnodig om integratie mogelijk te maken. 

 

Identificatie in de stedelijke ruimte 

Een centraal begrip in deze visie op herinnering als integrerend element is identificatie. Wanneer het 

zoals hier gaat over de integratie van een mens op een plaats met verschillende identiteiten en 

betekenissen, is het nodig dat die mens zich kan identificeren met zowel het uitzicht als de 

betekenissen op die plek. Identificatie komt voort uit herkenning. Herkenning ontstaat in de 

herinnering – herinnering aan een object, plaats of situatie op zichzelf, of herinnering aan een 

soortgelijk iets. Een hogere mate van herinnering zal dus leiden tot meer mogelijkheden voor 

herkenning. Het is dan wel noodzakelijk dat mensen hun herinneringen kunnen rijmen met de huidige 

werkelijkheid. Wanneer de verschillen te groot zijn, brengt het geheugen die persoon net verder weg 

van identificatie. Daarom is het in de stedelijke ruimte belangrijk dat mensen voldoende 

referentiepunten kunnen herkennen in hun omgeving. Objecten of gebouwen met een grote historische 

waarde, die drager zijn van herinnering, vormen daarbij de ideale ankerpunten om stukjes van het 

geheugen aan op te hangen en dit te integreren in het huidige straatbeeld. 

Deze objecten in de stedelijke ruimte die sporen uit het verleden vormen noemen we urban reminders. 

Een hoge concentratie van zulke objecten op een plaats wordt over het algemeen sterk gewaardeerd en 

als esthetisch beschouwd. Urban reminders kunnen dragers van betekenis zijn en verhogen de 

uitsraling van een plek, de place identity, de herkenbaarheid en de place attachment of de band met 
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een plaats.
571 

Over het algemeen wordt de aanwezigheid van zulke urban reminders dus als positief 

aanvaardt. Maar wat wanneer die geapprecieerde en betekenisvolle urban reminders bedreigd worden 

door afbraakplannen, verloederen, geen nieuwe bestemming krijgen? Op dat moment gaan deze 

sporen uit het verleden optreden als constante verwijten naar het heden toe. Hun verval wijst erop dat 

ze niet meer geïntegreerd zijn in het heden, maar hun blijvende aanwezigheid herinnert nog steeds 

naar een ver en afstandelijk geworden verleden. De leegstand van de Roma, de jarenlange “pain in the 

ass” van Oud-Borgerhout, illustreert hoe ook urban reminders vervreemdend kunnen optreden 

wanneer de interesse erin verloren is.
572 

De leegstand van deze mooie, nostalgische zaal was voor vele 

oudere bewoners die er veel betekenis aan hechtten een steek door het hart: het symbool van de 

verloedering van de baan, het verval van Borgerhout, de verzuring van de mensen en de desinteresse 

van de politiek. 

Als alles goed gaat kunnen urban reminders echter ook verworden tot dragers van betekenis, 

herinnering en identiteit. Wanneer zulke objecten, gebouwen of rituelen in de stedelijke ruimte plots 

veel betekenis toegeschoven krijgen, kunnen we spreken over lieux de mémoire, plaatsen waar 

herinneringen zich kristalliseren in een bepaalde visie op het verleden en heden. Een lieu de mémoire 

impliceert de wil om te herinneren - de terugblik op het verleden -  maar eveneens de wil om dat 

verleden opnieuw betekenis te geven in het heden. De herinnering wordt constant herschreven in het 

licht van het nieuwe heden, en krijgt er een dominante plaats toebedeeld. Op die manier worden 

verleden en heden samen geïntegreerd op een plaats waar ze elkaar raken. Het komt er dan op neer het 

verleden een nieuwe, inclusieve betekenis toe te bedelen in het heden, een betekenis die mee is met 

haar tijd, die een boodschap heeft voor onze huidige samenleving, die de multiculturaliteit, diversiteit 

en de verschillen niet negeert, maar hen ook niet meer als obstakels beschouwt: een betekenis die 

identificatie tussen gisteren en vandaag mogelijk maakt voor alle groepen die met deze plaats in 

aanraking komen. 

De Turnhoutsebaan zit met het probleem dat veel van haar historische referentiepunten vergeten 

worden. Het verkeer met haar lineaire karakter leidt een groot deel van de aandacht af naar de rijweg, 

in plaats van naar de huizen en winkels die haar omringen. De modernistische afbraakwoede en de 

verkrotting hebben de baan een geheel nieuw uitzicht gegeven tegenover vijftig jaar geleden. De baan 

telt over haar gehele lengte in Oud-Borgerhout dan ook slechts 10 gebouwen die als onroerend erfgoed 

geklasseerd staan.
573  

 Daarvan zijn de Roma, het oude Reuzenhuis aan de Reuzenpoort en het 

Vredegerecht de meest opvallende. Enkel de Roma wordt echter nog onderhouden als een heuse lieu 

de mémoire, een plaats van herinnering die het verleden in ere moet houden. Het Reuzenhuis is een 

tijd in gebruik geweest als Heemkundig Museum van Borgerhout, maar sinds 2003 staat het leeg, al 

zijn er plannen er opnieuw een museum in onder te brengen. De rest van de sporen uit het verleden, de 

                                                 
571

Lewicka, “Place Attachment,” 214. 
572

 Interview met Robert Kaerts, Borgerhout (België), 12.03.2012. 
573

 “De inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Turnhoutsebaan, Borgerhout,” laatst geraadpleegd op 

08.08.2012, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/2430). 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/2430


 

225 

 

oude of betekenisvolle gebouwen, gaan grotendeels verloren in het drukke straatbeeld. Mensen vinden 

echter zelf hun eigen referenties op de baan, bijvoorbeeld naar opvallende winkels die er al lange tijd 

zijn. Die zaken van de 'overlevers' krijgen een bijzondere status toebedeeld omdat ook zij herinneren 

aan de vroegere 'gouden tijden'. Anderzijds kent iedereen die er al langer is hen, waardoor ze zowel in 

de ruimtelijke voorstelling als in het tijdsbeeld als referentiepunten gaan fungeren. 

Herinneringen aan een plek, of ze nu bewust gecultiveerd of gewoon persoonlijk zijn, of ze nu tot het 

culturele of het sociale geheugen van een groep behoren, zijn een krachtig middel om de place 

attachment te verhogen. Voor sommige mensen vormen ze nog de enige band met de baan, maar over 

het algemeen werken herinneringen op de Turnhoutsebaan eerder negatief dan positief voor de huidige 

beeldvorming.Voor diegenen die er nog niet lang zitten blijken andere vormen van  place attachment 

echter belangrijker te zijn. Het commerciële en haalbare aspect speelt veel meer mee. “Ik zou graag in 

een bos zitten of in een commercieel centrum, maar 't moet wel betaalbaar en commercieel blijven. 

Hier is het leefbaar. Hier is het rendabel.
574

” Over het algemeen lijken de meeste mensen in de 

interviews niet zeer gehecht aan de huidige baan omwille van hun herinnering aan de plaats zelf– ook 

de ouderen niet, integedeel - , maar wel omdat ze er een sociaal netwerk, vaste klanten of een 

rendabele zaak hebben die hun eigen, nieuwe betekenis aan de baan verlenen. 

 

Identificatie met de ander 

Herinnering kan niet alleen helpen om de identificatie met een straat en de place attachment te 

bevorderen. Het geheugen kan ook fungeren als hulpmiddel om de 'ander', de nieuwe 

bevolkingsgroepen, te herkennen en te appreciëren. Men kan radicaal stellen dat de migranten een 

andere cultuur hebben die niets met de onze te maken heeft. Maar men kan ook zoeken naar de 

parallellen tussen 'hen' en 'wij'. Het geheugen reikt zulke herkenning aan die ook hier tot identificatie 

leidt. Mensen hebben een voorliefde om dingen te vergelijken met wat voor hen bekend is. Of de 

vergelijking nu uit de lucht gegrepen is of niet, wanneer deze teruggaat op positieve kenmerken 

bevordert ze wel het wederzijdse begrip en de goede beeldvorming over andere groepen. “Dat heeft de 

maatschappij nodig: iemand moet op de onderste trap gaan zitten zodat we er op kunnen afgeven. Dat 

waren vroeger de werkmannen, nu hebben ze de Marokkanen daarvoor in dienst genomen, maar die 

zijn het ook beu, die zijn zichzelf aan het verheffen. (...) Dat is de dramatische geschiedenis van de 

mensheid! Wij hebben iemand nodig op de onderste trap, waar dat we kunnen tegen trappen. (...) 

Daarbij, ik kan me enorm inleven in die gemeenschap van Marokkanen die op de onderste trap zitten. 

Wij hebben er ook lang gezeten.575” 

Herinnering die niet ontdaan is van alle slechte kanten kan ook helpen om de dingen in het juiste 

perspectief te plaatsen. “Ik kom van Genk en in '73 ben ik in Antwerpen komen wonen. Toen waren er 

jeugdbendes in Antwerpen: de bende van 't Zuid, de bende van den Dam, de bende van Jan Bart in 
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Deurne. Dat waren allemaal jeugdbendes en die vielen met kettingen jeugdfuiven en jeugdclubs aan 

en sloegen de boel kort en klein. Dat waren allemaal Belgische bendes. (...) Toen was er nog niet de 

connotatie van criminaliteit met Marokkanen.
576

” 

Zelfs pure nostalgie kan helpen om bepaalde gebruiken die bij ons grotendeels verdwenen zijn, maar  

nog steeds in een andere cultuur voorkomen, als positief te beoordelen, wat het beeld van een gehele 

bevolkingsgroep kan verbeteren. Een typisch voorbeeld zijn de overwegend Marokkaanse kinderen die 

op straat spelen. Die kunnen door sommige oudere bewoners als storend of zelfs als overlast 

beschouwd worden. Wanneer zij iets fout doen is dat 'criminaliteit'. Maar voor anderen, die met 

heimwee terugdenken aan hun eigen jeugd op straat, kunnen die Marokkaanse kindjes gewoon 

'kattenkwaad' uithalen en zijn ze beter af dan de autochtone kinderen die binnen voor hun computer 

zitten. Hetzelfde geldt voor de opsplitsing tussen mannen en vrouwen die nog heerst binnen de 

Marokkaanse gemeenschap. Veertig jaar geleden was dat bij autochtonen hetzelfde, en sommigen 

kunnen ook met nostalgie terugdenken aan de tijd van de huisvrouwen en de vrouwenverenigingen.   

“Die lopen achter op ons,” is in dat geval een veel gehoorde uitspraak, die echter niet altijd negatief 

bedoeld hoeft te zijn. Ook andere 'traditionele' waarden worden op basis van herinnering aan het eigen 

verleden geapprecieerd bij de Marokkaanse gemeenschap. “Je kunt één ding bewonderen, dat is dat 

die mensen mekaar ongelooflijk steunen. Dat kan je van onze bevolking niet meer zeggen. (...) Bij hen, 

dat is hun kracht, dat kunnen we alleen maar bewonderen,” aldus Jan Pauwels.
577

 “Op de tram en de 

bus zijn het vaak de vreemden die rechtstaan om plaats te geven,” merkt Carla's echtgenoot Roger op 

tijdens het interview. “Dat is omdat ze respect hebben voor ouderlingen, meer dan bij ons.
578

” 

Wanneer men de nadruk legt op de parallellen in plaats van de verschillen tussen 'wij'/'vroeger' en 

'zij'/'nu' leidt dat over het algemeen tot een betere identificatie met en appreciatie van een nieuwe 

bevolkingsgroep. Dit verhoogt niet het veiligheidsgevoel, de wil en aanzet tot wederzijds contact en 

gaat de vervreemding tegen. Deze houding nodigt eveneens meer uit om de 'drempelwereld' van een 

andere cultuur binnen te treden, wanneer die daarvoor openstaat. Pas wanneer er enige mate van 

identificatie plaatsvindt tussen verschillende groepen, wordt ook het beeld van de toekomst naast of 

met elkaar, maar in elk geval niet zonder, aanvaardbaar. De multiculturele samenleving wordt op dat 

moment aanvaard in plaats van genegeerd. Sterker nog, ze wordt zelfs geapprecieerd. Hier verdwijnt 

de grote breuk tussen het verleden en de toekomst, omdat mensen weer hoop kunnen verwachten uit 

een andere hoek. Het zal niet hetzelfde zijn als in het verleden, vroeger komt nooit meer terug, maar er 

kunnen parallelle processen optreden die uiteindelijk zullen leiden tot een situatie die misschien wel 

even goed is. 
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Identificatie met de toekomst 

Wanneer het heden (opnieuw) aanvaard wordt, kan ook identificatie met de toekomst plaatsvinden. De 

identificatie met andere bevolkingsgroepen en generaties, die sowieso aanwezig zullen zijn in die 

toekomst, is belangrijk om deze continuïteit te ervaren en te verzekeren. Dit uit zich in een positiever 

toekomstbeeld maar ook een beter beeld van het heden. De slechtste tijden zijn voorbij, er is 

verbetering merkbaar, en die komt vooral uit een nieuwe hoek: de allochtonen en de gentrifiers. 

“Het dieptepunt zat rond de eeuwwisseling. En daarna is het eigenlijk gestaag – heel langzaam, we 

zouden het allemaal sneller willen zien – in positieve richting geëvolueerd. Ere wie ere toekomt, ook 

de winkeliers van allochtone afkomst die zich nu beginnen te vestigen, beginnen hun zaken ook iets 

professioneler aan te pakken.
579

”   

“Da's een tijdje geweest dat ze achteruitging, maar ik vind dat er nu toch wel terug meer mooie 

winkels beginnen komen.
580

” 

“Algemeen denk ik gewoon dat het wat duurzamere zaken geworden zijn dan pakweg tien jaar 

geleden. De golven zijn weg, de grote rages.
581

” Voor de jongere generatie die de baan pas in de 

periode van de meeste leegstand heeft leren kennen is het evidenter om positieve verandering te zien 

dan voor de oudere generatie die zich de beste tijden herinnert. Maar bijvoorbeeld ook Fons Geeraerts, 

die de baan nochtans al heel lang kent, is in tegenstelling tot vele van zijn generatiegenoten 

optimistisch over de toekomst. “Optimisme is op zijn plaats. En ik heb geen enkel bezwaar tegen 

allochtone zaken als ze ook een uitstraling meegeven. Die bakker, daar kan ik een halfuur op staan 

zien, ik ben een snoeper. En dat is knap.
582

” Misschien komt dat optimisme voort uit de eigen 

herinneringen van een jongen uit een arbeidersgezin die ook die groep heeft zien veranderen en zich 

daarom identificeert met de Marokkaanse gemeenschap. “Die beginnen zich meer en meer te 

gedragen als 'den Belgische arbeider'. Die sparen ook, die kopen huisjes enzovoort. En ik denk dat 

wat dat betreft, er een beter verdienende klasse ontstaat. Dat moet lukken.
583

” 

 Ligt daar de toekomst van Borgerhout, bij de allochtonen en de nieuwe stedelijken? Het zijn in elk 

geval de twee grootste jonge groepen in Borgerhout die er nog het langst zullen leven. En de 

Turnhoutsebaan? Daar vullen momenteel een groot aantal allochtone ondernemers de plaatsen in van 

de autochtone of andere allochtone winkeliers die ermee gestopt zijn. Op het moment is er nog steeds 

een  groot komen en gaan van winkeltjes in grote rages, maar stilaan komt er meer en meer stabilisatie 

in de winkels. Zo vullen momenteel ook allochtone 'overlevers' de autochtone winkels aan. Het zijn 

degenen die stand gehouden hebben tussen de leegstand en tegenover de vele concurrentie en na-

apers, en ook daar is altijd wel een reden voor. De beste allochtone ondernemers blijven, de rest 
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vertrekt weer. “Rommelwinkeltjes, da's altijd voorbijgaand. Je moet nog altijd de huishuur of de 

afbetaling betalen en dat doe je niet met minimale marge.
584

” 

 

De truc voor nieuwe en oude 'overlevers', de sleutel voor succes, lijkt te liggen in het weten aan te 

trekken van alle bevolkingsgroepen op en rond de baan met een divers en langs de andere kant 

kwaliteitsvol aanbod. “Die Zahnoun (Marokkaanse bakker) heeft dat goed gezien: als hij het wilt 

doorbreken om alleen een Marokkaans publiek te hebben, dan moet hij ook een aanbod hebben voor 

de anderen. En het zit hem in dat soort zaken. Ik denk dat dat ook bij Kitty zo is. Zij (de Marokkanen) 

kopen kinderen, en je hebt ze schoon de evolutie van de buggy's zien volgen. En dan ben je ook aan 't 

verkopen aan die andere groepen.
585

”  Een divers aanbod, omdat iedereen zijn eigen wensen heeft 

maar tegelijkertijd wel iets anders wilt proberen. Divers, om de uitstraling mee te geven dat iedereen 

welkom is in een winkel of café. Kwalitatief, omdat rommelwinkeltjes voorbij gaan en mensen er niet 

terugkomen. Kwalitatief, omdat Borgerhout bij zowel haar autochtone als allochtone bevolking terug 

een rijker publiek telt, dat heel belangrijk zal zijn om de Turnhoutsebaan weer te doen opleven. “Het 

is niet alleen de vooruitgang van de baan. Het is ook het publiek dat hier in de buurt komt wonen. Dat 

zijn jonge tweeverdieners die hier komen wonen.
586

” Wanneer die jonge tweeverdieners maar ook de 

welgestelde Marokkaanse gezinnen in Borgerhout blijven consumeren en de baan als hoofdstraat 

blijven gebruiken, is dat een niet te missen kans voor de toekomst van Turnhoutsebaan. 

De nieuwe en oude 'overlevers', de kwalitatieve winkels van welke afkomst dan ook, geven de baan 

allemaal opnieuw een uitstraling mee. “Dat zijn winkels die daar hun plaats hebben en daar toch wel 

groeien en een levendigheid uitstralen, daar gaat het eigenlijk over.
587

” Mooie, gevestigde zaken 

versterken niet alleen het imago, maar ook de identiteit van de baan. Bij gebrek aan veel opvallende 

referentiepunten fungeren winkels als verwijzingen naar delen van de baan.  Tegelijkertijd breken 

opvallende zaken met mooie of bijzondere etalages de monotonie van dat lange verkeerstraject. De 

baan telt nog steeds te veel imago-verlagende winkels, rommelwinkels en vooral onverzorgde zaken. 

Anderzijds hebben vooral sommige Marokkaanse bakkers en kruideniers, maar ook kledingwinkels, 

zich de laatste jaren ontpopt tot winkels met een prachtige uitstraling die je niet in alle Belgische 

winkels terugvindt. Het is begrijpelijk dat het omwille van de minder kwalitatieve en 'andere' winkels 

nog heel moeilijk is voor diegenen die met een vastgeroest, nostalgisch beeld van de baan zitten om 

zich een betere toekomst voor te stellen voor hun straat. Het conflict tussen de baan in het verleden en 

de baan in de toekomst blijft meespelen voor deze mensen. Het is wel duidelijk dat ze nooit meer 

hetzelfde zal zijn. De tijden zijn veranderd. Het uitzicht van de baan is veranderd, de winkels zijn 

anders, het doelpubliek is niet meer hetzelfde. “Hoe dan ook, ze zullen er nooit uitzien zoals wij 

dachten in onze herinnering – en dan spreek ik niet voor mezelf maar voor de goegemeente –  dat 
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winkels in Borgerhout er moeten blijven uitzien, maar ik weiger ook te leven in een stad waar alles er 

moet uitzien zoals Hopland of de Huidevetterstraat waar gigantisch veel mensen komen die neerkijken 

op de rest. Je hebt gigantisch veel mensen in een stad die ook allemaal moeten kunnen leven en zich 

kunnen kleden en eten en die het daarvoor moeten hebben van het lagere segment van het 

middenstandsaanbod. (...) In dat opzicht is dat ook heel erg logisch, en zie je dat in elke stad. In New 

York is dat uiteindelijk ook zo. 't is wat je wilt he. Naar mate je naar de binnenstad trekt krijg je een 

duurder aanbod dan in de rand. Dus in dat opzicht, als je het allemaal betrekt, dan stelt de 

Turnhoutsebaan het erg goed.
588

” 

 

Het collectieve geheugen en identiteit in de multiculturele samenleving 

 Om het verleden, heden en de toekomst te begrijpen, is het in de multiculturele samenleving 

belangrijk dat zowel het sociale als het culturele collectieve geheugen van een groep kan inhaken bij 

de herinneringen van andere culturen of generaties. Het 'delen van herinneringen' over de generaties en 

bevolkingsgroepen heen is belangrijk om een gemeenschappelijke identiteit te creëren als gebruikers 

van de Turnhoutsebaan, Borgerhoutenaren, of volwaardige mens in de samenleving. Deze (ten dele) 

gemeenschappelijke identiteit versterkt de sociale cohesie en is een noodzakelijke voorwaarde voor 

tweeledige integratie. Het delen van herinnering wordt mogelijk gemaakt door het interculturele 

contact.
589

 

Wanneer wij spreken over 'inburgering' bedoelen wij ook dat migranten een stukje van onze cultuur, 

ons culturele geheugen, moeten meekrijgen. Wie zich die herinneringen uiteindelijk volledig kan toe-

eigenen beschouwt de meerderheid als 'ingeburgerd' in onze samenleving. Maar zoals reeds eerder 

gezegd, is het ook voor sommige autochtonen, vooral de ouderen die sneller uit de boot vallen, nodig 

om terug ten volle te kunnen integreren in hun leefomgeving. Zij moeten ook in staat zijn om zich een 

deel van de recente, multiculturele herinneringen van hun omgeving en medebewoners te kunnen toe-

eigenen. In beide gevallen wil dat echter niet zeggen dat men zijn eigen culturele of sociale 

herinneringen opzij moet zetten, zoals nu wel vaak geïmpliceerd wordt in de visie op eenzijdige 

integratie of 'assimilatie' van de migrant aan 'onze cultuur'. Integendeel, het is belangrijk voor de 

menselijke identiteit om ook zijn eigen sterke collectieve en persoonlijke herinneringen te bewaren 

maar die dan wel te kunnen verzoenen met een nieuw geheugen en die combinatie als een verrijking te 

zien. Iemand hoeft niet of Belg of Marokkaan, of jong of oud, of positivo of negativo, of nostalgisch 

of progressief te zijn. In de complexe multiculturele samenleving zullen we steeds verder naar en-en 

gaan.
590
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Dyab Abou Jahjah omschrijft die multiculturele samenleving als “een maatschappij waar meerdere 

etnische groepen naast elkaar leven (al dan niet mét elkaar).
591

”  Momenteel wordt er nog veel naast 

elkaar geleefd in Oud-Borgerhout. Mensen hebben niet het gevoel dat ze in grote mate elkaars 

leefwereld delen. Het is echter wel belangrijk dat er naast elkaar gelééfd kan worden, dat de ene groep 

zich niet door de andere onderdrukt of verdreven voelt. Deze spanning lag en ligt moeilijk in Oud-

Borgerhout. Zowel allochtonen als autochtonen voelden zich achtergesteld, niet welkom, vreemden in 

hun buurt. De nood om de eigen plaats in de samenleving, de eigen identiteit binnen dat geheel terug 

vorm te geven, drong zich op om niet te vervallen in radicalisme of racisme. Abou Jahjah verwees met 

de AEL dikwijls naar deze versterking van identiteiten. “Wij zijn gelijkheidsdenkers in een tijdperk 

waar de emancipatie van subnationale identiteiten een cruciaal kenmerk en een elementair 

mensenrecht is.
592

” Deze gedachtegang is een sterke uiting van de visie op een vrije identiteit als 

fundamenteel recht voor iedereen. Men moet beginnen bij de profilering van zichzelf, bij de eigen 

groep, om daarna ook op gelijke basis met andere individuen en groepen te kunnen omgaan. Deze 

visie sluit aan bij de integratietheorieën die betere integratie in de eigen etnische groep naar voren 

schuiven als de poort naar een volledige integratie in de maatschappij. Het naast elkaar kunnen leven 

binnen verschillende groepen, de aanvaarding van de ander, is een eerste aanzet om ook mét elkaar te  

leven, in een interculturele samenleving. 

 

Het herwonnen geheugen: de Roma 

“De Roma is een belangrijk onderdeel van het collectieve geheugen van Borgerhout als Antwerps 

stedelijk district. Voor tal van oudere bewoners is het een referentieplek, die verwijst naar culturele 

activiteiten (filmvoorstellingen, rockconcerten), maar ook naar diploma-uitreikingen, schoolfeesten en 

andere markante evenementen in Borgerhoutse en Antwerpse levensgeschiedenissen.
593

” 

De restauratie van de Roma toont aan hoe op de Turnhoutsebaan herinnering heeft bijgedragen tot het 

versterken van identiteit, en hoe identiteit de positie van een (deel van een) bepaalde groep op haar 

hoofdstraat weer heeft verbeterd. Voor de autochtone, jongere en vooral oudere bewoners van 

Borgerhout was de terugkomst van de Roma als een teruggave van hun persoonlijke en collectieve 

geheugen. Heel wat oudere mensen hielden sterke en mooie herinneringen over aan de zaal. Zelfs 

tijdens de leegstand werd naar de Roma gerefereerd, die altijd veel betekenis is blijven behouden. In 

december 2002 werd deze zaal voor het eerst weer opengesteld voor het grote publiek met de positieve 

boodschap: 'we gaan ze restaureren!' Meer dan 1500 mensen bezochten de oude cinema op haar 

opendeurdag. “Dat  was een eindeloze stoet van mensen met herinneringen, met verhalen. (...) Die 
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mensen hadden ook verhalen, die wilden komen praten over de Roma, hoe ze daar gezeten hadden als 

kind, wie ze daar gezien hadden. We schreven maar op, we schreven maar op.
594

”  De grote interesse 

in de heropening van de Roma bij buurtbewoners toont aan dat deze zaal nog steeds een belangrijke 

plek innam in de harten van vele mensen. Tegelijkertijd bracht zij als eerste cultuur naar de baan. Oud-

Borgerhout had al lange tijd nood aan een soort cultureel centrum dat de kleinere initiatieven zou 

kunnen overkoepelen en een breed, divers publiek kon aantrekken. De hoofdstraat van het district is de 

ideale locatie voor zo'n cultureel project. De Roma heeft doelbewust gekozen voor een gevarieerde 

programmatie waarin film, concerten, circus, theater, buurtactiviteiten en dans allemaal een plek 

krijgen. 

De zaal richt zich in de eerste plaats op mensen uit de buurt, al trekt ze ook een groot bovenlokaal 

publiek aan. Dat publiek is heel belangrijk voor de baan. Wanneer er iets te doen is in Roma, zie je  

plotseling veel meer autochtonen op straat. Voor sommige mensen draagt de aanwezigheid van veel 

volk 's avonds op straat bij tot een groter gevoel van veiligheid. Die mensen durven de straat weer op, 

willen en kunnen zich de straat weer ten dele toe-eigenen en durven ze opnieuw samen te gebruiken 

met andere groepen. Bovendien hebben ze het gevoel dat er voor hen eindelijk weer iets te rapen valt 

op de baan. De Roma is opnieuw een ruimte van sociale en culturele ontmoeting geworden in 

Borgerhout. Hier worden herinneringen opgehaald en vormgegeven. Hier ontstaat weer activiteit en 

identiteit voor een oudere groep bewoners die zich lange tijd verdreven voelde of voor een jongere 

groep die hun culturele aanbod elders ging zoeken. “Dat is één van de écht grote verdiensten van de 

Roma: er was een heel grote groep mensen, autochtone Belgen, die niet meer buiten durfde komen. 

Door met de Roma een groot aanbod te voorzien gingen die mekaar 'uithalen', die kwamen in groep de 

Turnhoutsebaan op. Het terugnemen van de Turnhoutsebaan. En die nu op zondagnamiddagen of op 

avonden naar activiteiten komen. De grootste supporters van de Roma is een groep van autochtone 

Belgen die op die manier terug een aanbod van cultuur krijgen. Ik ken ze van ziens, sommigen bij 

naam, en ze spreken me aan. Als 't kon kwamen ze elke week. Ook het inzetten op dansen is belangrijk 

geweest. Want dansen is ook iets dat weg viel. En mensen hebben letterlijk de straat terug durven 

innemen om naar activiteiten te komen.
595

” 

De Roma houdt nog steeds rekening met dat verleden bij haar programmatie en aanpak. Ze is zich er 

van bewust dat ze tegenwoordig niet enkel een beschermd monument is, maar voor veel bewoners ook 

een heel belangrijk referentiepunt in het sociale en culturele geheugen van haar wijk vormt. Op de 

hoofdstraat van die wijk is ze eveneens het belangrijkste herkenningspunt. Dit heeft haar impact op de 

ruimtelijke omgeving, in de naam van bakkerijen, snackbars en de tramhalte, en op de tijdsperceptie 

waarin de Roma voor velen optreedt als drager van de herinneringen aan hun jeugd in Borgerhout, als 

herintegrerend element in het heden en als symbool voor een hoopvolle toekomst.  De Roma als lieu 

de mémoire verleent de herinneringen van mensen, de soms zware nostalgie, een nieuwe betekenis en 
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telt die op naar het heden. Ze cultiveert het geheugen om de huidige identiteit te versterken. Ze biedt 

jongeren inzicht in het verleden van de ouderen, en verleent ouderen inzicht in de cultuur van de 

jongeren. Ze betrekt deze groepen weer bij belangrijke vormen van sociaal leven in hun district. Ze 

mikt op integratie in het heden maar zonder het verleden van mensen – en hun diepste identiteit – 

geweld aan te doen.  “En dat is wat we met de Roma ook gedaan hebben: gewoon zoeken naar hoe 

kun je mensen op een zachte manier uit dat verleden, dat verleden respecteren, en ze meetellen naar 

nu.”
596

 

 

Het collectieve geheugen: verdelend of verzoenend? 

De vraag is hoe het versterkte geheugen van de ene groep ook andere groepen bewoners van 

Borgerhout bij dat verhaal kan betrekken. Dat blijkt voorlopig voor de Roma nog een probleem en 

uitdaging te zijn. De Roma  bereikt ondanks haar diverse aanbod maar weinig mensen van allochtone 

origine. Ook bij de vrijwilligers werken betrekkelijk weinig allochtonen mee ten opzichte van de grote 

aanwezigheid van deze groep in Oud-Borgerhout. Degenen die meewerken zijn meestal nieuwkomers 

die in hun land van herkomst ook al iets met cultuur deden. Enkele activiteiten blijken een groter jong 

allochtoon  publiek aan te trekken: stand-up comedian en samenwerkingen met de Marokkaanse 

culturele vzw Moussem zijn daar voorbeelden van. “Ik denk dat dat beeld nogal veel te maken heeft 

met het feit dat het heel moeilijk is om te achterhalen welk aanbod je voor Marokkanen moet gaan 

doen,” legt Robert Kaerts uit. “Dus ik denk dat het verstandig is om heel erg heel uitgebreid te blijven 

programmeren voor iedereen, en van daaruit zien of je een beetje klemtonen kunt leggen. (...) Maar ik 

denk dat dat vooral ook een sociaal economisch gegeven is, met name, cultuur is op dit moment niet 

hun prioriteit in een poging om te overleven in de grootstad. En ik denk, als je naar het sportpaleis zou 

gaan kijken naar grote of spectaculaire dingen, of r 'n b-acts, is de kans groter dat er veel meer 

Marokkanen zitten op één avond dan dat er ooit in de Roma geweest zijn. Maar daar zit ook een 

bepaald publiek van België dat ook niet in de Roma komt.
597

” 

Het overgrote publiek van de Roma blijft daarom ook autochtoon: ouderen of hoger opgeleide 

jongeren. Het gevarieerde culturele aanbod bereikt de gentrifers van Borgerhout en mensen van 

buitenaf, het nostalgische aspect bereikt ouderen. Deze groepen bewoners komen dus zeker aan bod. 

Voor jongeren en/of allochtonen met andere voorkeuren, een andere cultuur of andere herinneringen is 

de Roma echter meer een curiositeit.  “Ik ben er een paar keer geweest. Als er iets leuk is, een leuke 

tentoonstelling. Stand-up comedian,” zegt Houda Kassit. Of er genoeg activiteiten zijn? “Niet echt 

voor de jeugd. Ik denk dat dat meer iets is voor wat oudere mensen. Ja, de Roma was ook iets, weet je, 

dat was nostalgie. Dat bestond vroeger, de mensen zijn blij dat dat terug bestaat, wij hebben dat nooit 

meegemaakt, dat is niet van onze tijd.
598

” In dat opzicht werkt de Roma zelf als lieu de mémoire 
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verdelend binnen haar district, omdat ze door te appelleren aan de herinnering van de ene groep een 

andere groep met een ander socio-cultureel geheugen voorbij gaat. Niet dat dat haar bedoeling is, maar 

mensen voelen nu eenmaal moeilijk een band met een verleden dat het hunne niet is of dat ze zichzelf 

(nog) niet hebben toegeëigend. Binnen het geheel van de Turnhoutsebaan waaraan zij ligt is de Roma 

indirect wel een integrerend element. Ze brengt weer veel mensen naar de baan die er 's avonds een 

tijdje verdwenen waren. Deze groep autochtone bewoners en bezoekers zal vaak een hapje meepikken 

in de diverse restaurantjes en snackbars op de baan. Het straatbeeld wordt weer gemengd. De Roma 

verdrijft de allochtone bevolking niet van de baan, integendeel. Ook allochtone ondernemers vereren 

de komst van de Roma in bijvoorbeeld de naamgeving van hun winkels. 

 

Een andere belangrijke lieu de mémoire van Borgerhout, en deels van de baan, is geen echte plaats 

maar een jaarlijkse gebeurtenis: de Reuzenstoet. Deze 300-jaar oude volksstoet van Borgerhout vormt 

een belangrijk deel van het collectieve geheugen van de autochtone inwoners. Maar ook bij 

allochtonen op en rond de baan is deze stoet zeer goed bekend. In tegenstelling tot de Roma palmt de 

stoet dan ook de gehele openbare ruimte van de baan in. Net als het moderne Borgerrio wordt ze 

begeleid door braderij en optredens van bekende muzikanten of jonge groepjes uit Borgehout. Met die 

optredens wordt gemikt op een breder en jonger publiek dan in de Roma. Tijdens de braderij staan ook 

allochtone middenstanders die aangesloten zijn bij Voorstad met hun kraampjes op straat. In 

tegenstelling tot de Roma heeft de stoet echter een veel minder bindend karakter. Haar impact op de 

integratie in de stedelijke ruimte is klein omdat ze zo tijdelijk is: slechts één keer per jaar. 

2012 werd door het district Borgerhout uitgeroepen tot 'Reuzenjaar'. In september vindt een grote stoet 

met allerlei nieuwe reuzen plaats. Terwijl ik deze thesis schrijf, zijn overal in scholen, wijk-, jeugd- en 

sportverenigingen mensen aan het werken aan de constructie van hun eigen reus. Het hele jaar door 

worden de Reuzen geëerd en in het lokale nieuws gebracht, met de toekomstige stoet als hoogtepunt. 

Intussen worden publicaties verspreid met daarin korte tekstjes en foto's over de geschiedenis van 

Borgerhout, maar ook verhalen van huidige bewoners. Het Reuzenjaar kan gezien worden als een 

initiatief om de Reuzenstoet als lieu de mémoire in een nieuw kleedje te steken en een nieuwe en meer 

bindende betekenis mee te geven in het heden.  De meeste actieve medewerkers aan de organisatie van 

de Reuzenstoet blijven autochtonen. Toch betrekt de samenwerking met scholen of jeugdverenigingen 

de kinderen en jongeren van allochtone afkomst bij het project. Daardoor zal de stoet in september 

naast de klassieke dansende reusjes allerlei nieuwe reuzen tellen: Afrikaanse reuzen, Bijbelse reuzen, 

moderne reuzen, historische reuzen of een zwarte reus met blauwe ogen.
599

 

De oproep om zelf eigen reuzen te maken heeft, vooral in de scholen, een dubbele functie die in 

verband staat met herinnering. Langs de ene kant vormen de reuzen  een kapstok om de geschiedenis 

en het geheugen van Borgerhout aan op te hangen. Net zoals in de Roma komen nieuwe verhalen en 
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herinneringen bovendrijven naar aanleiding van het Reuzenjaar. Anderzijds kunnen kinderen hun 

eigen herinneringen en identiteit  integreren in de reuzen die ze maken.  “Alle nieuwe reuzen vertellen 

op hun manier hun verhaal uit Borgerhout.
600

”  

Op die manier zijn de reuzen en de stoet als een drempelwereld voor het geheugen. In de nieuwe 

reuzenstoet worden herinneringen verteld en gedeeld tussen verschillende groepen.  Als een work-in-

progress dat heel wat mensen uit Borgerhout betrekt werkt het Reuzenjaar net als de Roma als een 

integrerend element dat mensen opnieuw meer binding moet geven met hun omgeving. Het 

herinneringsaspect blijft daarbij op de voorgrond maar krijgt net als in de Roma een progressieve 

functie. “De aanleiding voor de feesten ligt natuurlijk in het verleden en bij het erfgoed van 

Borgerhout. Daar besteden we dan ook extra aandacht aan. De beste manier om traditie te eren, is ze 

te vernieuwen. Met een feest voor de mensen van vandaag.
601

”Zo staat het op de website van het 

Reuzenjaar. Robert Kaerts vat tenslotte de problematiek tussen verleden en heden in de multiculturele 

samenleving van Borgerhout samen in enkele zinnen. “Het is uiteindelijk in Borgerhout een moeizaam 

evenwicht zoeken tussen wat mensen in hun hoofd hebben wat het vroeger was, en toch de realiteit. 

Wat hebben in godsnaam de allochtonen aan die Reuzen, dat die daar al vierhonderd jaar rondlopen? 

Langs de andere kant kun je ook niet zeggen: 'dat bestaat niet meer, we hoeven dat niet meer, we 

schaffen dat af'. Zo is het gewoon zoeken naar hoe je eigenlijk dat verhaal van die Reuzen kunt 

optellen naar de dag van vandaag.
602

” 

 

  

                                                 
600

 “Reuzenjaar FAQ: Wat is het doel van het Reuzenjaar?,” laatst geraadpleegd op 07-08-212, 

http://www.reuzenjaar.be/nl/home/rechterzijde/faq-reuzenjaar_37.aspx. 
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 Op loc. 
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 Interview met Robert Kaerts, Borgerhout (België), 12.03.2012. 
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CONCLUSIE 

 

Een plaats van nostalgie, geschiedenis, tweedracht, vervreemding en integratie. Een plaats van 

herinneren en vergeten, van identiteit en anonimiteit. Een straat waar winkelen, wonen, onderweg zijn, 

blijven en communiceren allemaal even belangrijk zijn. Een baan die Noord en Zuid, jong en oud, 

allochtoon en autochtoon verbindt en scheidt. De Turnhoutsebaan komt vooral naar voren als een 

enorm veelzijdige straat met verschillende identiteiten, betekenissen, publieke en private functies. Een 

zeer complexe geschiedenis heeft deze identiteiten vorm geven. Net zoals de andere grote straten 

buiten de stadscentra is de Turnhoutsebaan in grote mate onderhevig geweest aan de belangrijke 

maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste vijftig jaar. De suburbanisatie, de modernistische visie 

op stedelijkheid, de Meditterraanse immigratie, de teloorgang van de stedelijke mentaliteit, het 

opkomende racisme, het verdwijnen van de kleine lokale middenstand, het ontstaan van gekleurde 

achterstandswijken, de visie op integratie, de herontdekking van de stad en de steeds complexer 

wordende multiculturele samenleving hebben allen diepe sporen nagelaten op de evolutie van de baan 

van Borgerhout. Al deze ontwikkelingen grepen vroeg of laat plaats op en rond de baan in een 

ingewikkeld patroon van voortdurende interactie met elkaar. In het geheugen van de – vooral oudere – 

mensen is de voorstelling van het verleden vaak echter een pak eenvoudiger. Eén zichtbaar proces 

zoals 'de immigratie' wordt in hun beeld herschapen tot dé enige oorzaak van de complete verandering 

van hun leefwereld; een verandering die in realiteit in verband staat met al die zichtbare en onzichtbare 

evoluties van de laatste vijftig jaar. 

 

De complexe geschiedenis van een hoofdstraat 

Toch is het niet verwonderlijk te noemen dat mensen zoeken naar een duidelijke verklaring voor de 

'plotse' verandering van de wereld waarin zij leven. Oud- Borgerhout werd hevig getroffen door een 

heleboel aangename en minder aangename neveneffecten van 'de moderne tijd' die sterke 

aanpassingen vergde van haar inwoners. De oude Ayendijk, Steenweg, Rechtestraat, Beenhouwers of 

Turnhoutsebaan die steeds de trots van Oud-Borgerhout geweest was, werd plots de kanker van die 

wijk; waar de onaangename gevolgen van de maatschappelijke evoluties met enige vertraging, maar 

dubbel zo veel kracht toesloegen. Op tien tot twintig jaar tijd bleef er van de gekende 'Meir van 

Borgerhout' geen spoor meer over. Het ergste was dat mensen wel herinneringen bleven behouden aan 

de 'gouden tijden' toen de baan dé place to be was binnen haar gemeente. Deze herinneringen waren 

voor velen absoluut niet meer te rijmen met de realiteit waarin zij leefden. Leegstand, verloedering en 

imago-verlagende winkels waren schering en inslag waar vroeger ontelbare nette, gespecialiseerde 

zaakjes en zaken duizenden mensen naar de baan lokten. Mensen 'herkenden' hun hoofdstraat niet 

meer. Hun herinneringen vonden geen aanknopingspunt in hun heden. Wat restte, was het terugplooien 

op nostalgie, die de vervreemding van dat heden verder aanstuurde. Opnieuw zochten mensen naar 



 

236 

 

oorzaken voor die vervreemding, opnieuw werden de allochtonen hier en daar met de vinger gewezen. 

Wanneer de vervreemding zich niet in racisme uitte, manifesteerde ze zich vaak in onverschilligheid, 

vereenzaming of 'verzuring', het 'klagen over alles'. 

 

Ook nu nog blijft de vervreemding aanwezig in Oud-Borgerhout en op de Turnhoutsebaan. De baan is 

vervreemd van haar district, het district vindt geen aansluiting meer op de baan. Oudere autochtonen 

zijn vervreemd van hun hoofdstraat, de hoofdstraat biedt geen 'drempelwereld' meer voor al haar 

inwoners. Winkeliers zijn vervreemd van hun eigen winkelstraat. De verkeersfunctie vervreemdt de 

baan van haar andere identiteiten. Toch is er recent een positieve evolutie op gang gekomen die  

nieuwe hoop geeft aan al wie in staat is om deze te zien. Deze evolutie begon achter in Borgerhout, 

met de gentrification en de wijkontwikkeling die voortbouwt op het opbouwwerk, met de initiatieven 

van geëngageerde bewoners, met het ontstaan van culturele werkplaatsen en wijkversterkende 

activiteiten. Ze had en heeft echter moeite om door te dringen tot op de baan. Met de komst van de 

Roma naar de baan heeft de hoofdstraat van Borgerhout er een baken van hoop bijgekregen; hopelijk 

het eerste in een lange rij van positieve tekenen. 

 

Die positieve tekenen op de baan moeten tegenwoordig ook gezocht worden bij een andere groep dan 

de 'klassieke' Belgische winkeliers. Succesvolle allochtone ondernemers kunnen er de plaats van de 

lege panden en de imago-verlagende winkeltjes opvullen. Jonge Marokkaanse Belgen gebruiken de 

baan opnieuw als hoofdstraat en de place to be. Steeds meer 'nieuwe immigranten' vestigen zich in de 

appartementen of doen er hun aankopen. Gentrifiers profiteren er van het multiculturele aanbod, de 

kwaliteitsvolle speciaalzaken, de tweedehandswinkeltjes en de optredens in de Roma. Voor vele 

Borgerhoutenaren van autochtone afkomst bestaat er echter nog steeds een conflict tussen de 

hoofdstraat in hun herinnering en de hoofdstraat zoals ze voorgesteld wordt in een positief 

toekomstbeeld. Voor hen valt de 'Meir van Borgerhout' niet te verzoenen met het beeld van een 

multiculturele, wijkgerichte winkelstraat die ook het minder gegoede deel van de stedelijke bevolking 

in haar behoeften kan voorzien. De place to be van de allochtone jeugd conflicteert met de place to be 

voor de gegoede middenklasse. Zij voelen zich nog steeds verdreven van de baan. Hun ideeën over het 

gebruik en onderhoud van de hoofdstraat komen niet overeen met die van andere groepen. Die nieuwe 

groepen hechten namelijk zelf nieuwe betekenissen en herinneringen aan de baan. Dan wordt de baan 

opnieuw een plek van conflict. De creatie van een gemeenschappelijke, inclusieve identiteit voor de 

baan waar iedereen zich min of meer in kan herkennen, dringt zich op. 

 

De Turnhoutsebaan als lieu de mémoire: nostalgie of integratie? 

Gemeenschappelijk herinneringen zijn een sterk duwtje in de rug voor de creatie van zo'n collectieve 

identiteit. De integratie van verschillende groepen binnen een gemeenschappelijk 'collectief geheugen' 

blijft echter een moeilijkheid op de Turnhoutsebaan. De baan mist gemeenschappelijke herinneringen 
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en kapstokken waaraan deze kunnen worden opgehangen. De Roma en de Reuzenstoet vormen beiden 

sterke lieux de mémoire in en rond deze straat die een stukje geheugen van Borgerhout op een 

verschillende manier overplaatsen naar het heden. Ze willen allebei met wisselend succes herinnering 

cultiveren als integrerend en inclusief element. Deze twee initiatieven hebben zonder twijfel een goede 

invloed op de baan en Borgerhout. De vraag is echter of hun reikwijdte breed genoeg is om ook de 

gehele Turnhoutsebaan zelf haar geheugen terug te geven en dat te integreren in het heden met een 

boodschap voor iedereen. 

 

Het geheugen van een plek bestaat uit de herinneringen van haar omwoners en de sporen van het 

verleden. Van deze laatste bezit de baan er niet bijster veel, wat haar historische identiteit als 

hoofdstraat en winkelstraat niet ten goede komt. De meeste in- en omwoners hebben echter wel 

veelvuldige herinneringen aan de baan. Het probleem is dat deze meestal blijven steken in nostalgie 

die geen referentiepunten meer vindt in het heden. Bovendien is het collectieve geheugen van de baan 

sterk verdeeld. Verschillende generaties hebben een verschillend sociaal geheugen met andere 

herinneringen die een uiteenlopend beeld op heden en toekomst met zich meebrengen. De 

verschillende etnische groepen die de baan gebruiken hebben andere culturele herinneringen. Er zijn 

weinig manieren om deze herinneringen blijvend te delen. Waar autochtonen nog slechts beperkte 

historische tradities of gebouwen hebben, ontbreekt het helemaal aan migrantenerfgoed op en rond de 

baan. Sommige plekken die als deel van het culturele geheugen van bijvoorbeeld de Marokkaanse 

gemeenschap beschouwd zouden kunnen worden, zoals de eerste moskee of de eerste winkels, wekken 

maar weinig intersse op bij de autochtone bevolking. Omgekeerd is het ook moeilijk de Marokkaanse 

gemeenschap te bereiken op typisch autochtone plaatsen van herinnering. 

 

De baan kampt met een gebrek aan een gemeenschappelijk geheugen en een gemeenschappelijke 

identiteit als hoofdstraat voor iedereen uit de buurt, winkelstraat voor mensen van binnen en buiten 

Borgerhout, karaktervolle woonstraat en verkeersader die de andere functies voedt in plaats van 

hindert. Tussen 'de baan nu' en 'de baan vroeger' bestaat in het geheugen van de oudere generatie een 

sterke tegenstelling. De jongere generatie wordt maar weinig geconfronteerd met de onmiddellijke 

geschiedenis van de baan, behalve 'van horen zeggen' dat het vroeger beter was. Het geheugen lijkt 

nog te veel te functioneren als een verdelend, in plaats van een versterkend element voor de sociale 

cohesie op de baan. Het gebrek aan een consistent collectief beeld van het verleden bemoeilijkt het 

interculturele contact. Herinneringen delen is nu eenmaal de basis voor de constructie van een 

collectieve identiteit. Wie parallellen ziet tussen het verleden en heden, zal zich sneller kunnen 

identificeren met verschillende groepen of een veranderende openbare ruimte dan wie een grote breuk 

ervaart tussen vroeger en nu. 

 

De 'drempelwereld' die steeds weer meer vorm krijgt in de winkels en culturele initiatieven op de baan 



 

238 

 

is daarom erg hoopvol. Mooie, standvastige winkels – allochtoon of autochtoon -  die iedereen kunnen 

bekoren verhogen het interculturele contact en de wederzijdse appreciatie. Deze plaatsen, die door 

verschillende groepen gebruikt worden, zouden ideaal zijn om ook verschillende herinneringen te 

verspreiden. Elke groep heeft immers recht op zijn eigen identiteit en sociale of culturele geheugen. 

Het is belangrijk dit verleden te respecteren om de eigen identiteit van mensen te kunnen respecteren. 

Monumenten, urban reminders, lieux de mémoires, rituelen en gewoonten maken allemaal deel uit van 

dat geheugen in de stedelijke context. Het is echter pas wanneer inhouden uit dat geheugen ook 

kunnen inhaken bij herinneringen van een andere groep, dat diepgaand contact mogelijk is. Het 

verleden wordt dan een kapstok om een dialoog aan op te hangen, in plaats van een hindernis om deze 

aan te gaan. Op dat moment kan men overgaan van naast naar met elkaar leven in de multiculturele 

samenleving. 

 

Om de veelzijdige integratie van verschillende groepen in één samenleving op micro-schaal te 

versterken kan men op zoek gaan naar raakpunten tussen verschillende geheugeninhouden. De 

Turnhoutsebaan, met haar diverse identiteiten en gebruikers, heeft zeker potentieel om zo'n raakpunt te 

vormen. Als gemeenschappelijke lieu de mémoire kan zij verschillende visies op het verleden van 

Borgerhout in ere houden en uitdragen. Inclusieve activiteiten om de collectieve identiteit op de baan 

te versterken zijn daarbij zeer belangrijk. Het cultiveren van parallelle herinneringen rijkt het perfecte 

hulpmiddel aan voor de versterking van zo'n gemeenschappelijke identiteit die identificatie met 

iedereen mogelijk maakt. Het Reuzenjaar vormt een goed begin voor Borgerhout. De weerslag op de 

Turnhoutsebaan is echter gering. De hoofdstraat van het district zou meer betrokken moeten worden 

bij het verleden en de toekomst van Oud-Borgerhout. Op deze hoofdstraat zouden zowel allochtonen 

als autochtonen, positivo's en negativo's, ouderen en jongeren hun plaats moeten kunnen vinden. 

Verschillende herinneringen kunnen een goede springplank vormen tot identificatie met de baan 

wanneer zij een nieuwe plaats krijgen in het heden. Wanneer ze blijven zweven in een verloren 

verleden slaan ze om in nostalgie en vervreemding. Het is daarom belangrijk om alle mensen hun 

verleden terug te geven in het hier en nu om de volledige (her)integratie van eender welk individu in 

zijn of haar hoofdstraat mogelijk te maken. Pas wanneer verschillende herinneringen een sterk 

gemeenschappelijk raakpunt in het heden vinden, kan het geheugen werken als een integrerend 

element en mensen een hulpmiddel aanreiken om zich te handhaven in de dynamische realiteit van 

Oud-Borgerhout en de Turnhoutsebaan. 
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