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Conductor 71: She cannot wake; we are talking in 
space not in time.
Carter: Are you cracked?
Conductor 71: Look at your watch. It has not moved 
since you said, so charmingly, “Drink, Darling?” Nor will 
it move. Nor will anything move until we have finished 
our little talk. 1

1  Powel M., Pressburger E., A matter of life and death, United Kingdom, 
Rank/ Anchers Films, 1946, 104 min. 
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Dankwoord
Het onderzoek en het schrijven van deze masterscriptie zou onmogelijk geweest zijn zonder de vele mensen 
die ik onderweg ontmoette. Eerst en vooral wil ik al mijn informanten bedanken voor hun vertrouwen en 
de behulpzaamheid. Zonder jullie was deze scriptie niet mogelijk geweest en elk van jullie heeft hiertoe 
bijgedragen. Ik heb enorm veel geleerd uit de gesprekken en ik heb getracht alle emoties en bevindingen 
met veel respect weer te geven. Het was zeer intens en ik bewonder de openheid waarin deze gesprekken 
plaatsvonden. De vriendschappen die hieruit ontstonden liggen mij nauw aan het hart en jullie warmte 
heeft mij op een andere manier doen kijken naar het leven. Ook het gemeenschappelijke bezoek aan de 
begraafplaats in Zwijnaarde, de rondleidingen in de moskeegebouwen en het Universitair Ziekenhuis heb-
ben deze thematiek verrijkt. Ik wens de familieleden van de overleden Kosovaar veel sterkte de volgende 
maanden en jaren. Bedankt om jullie verdriet met mij te delen en me mee te nemen naar Menen voor de 
rituele wassing en het gebed. Hij is veel te jong en te plots overleden.
Daarnaast wil ik Sama Vzw, Odice Vzw, Mana Vzw, Intercultureel Netwerk Gent, Centrum Palliatieve 
Zorgen Gent, het Amsab ISG en het Liberaal Archief bedanken voor de informatie, de uitstappen, het ver-
breden van mijn gezichtsveld en het ondersteunen van mijn onderzoek. Dankzij jullie ben ik erin geslaagd 
met verschillende mensen in contact te komen en was het ook mogelijk mijn bevindingen te kaderen bin-
nen het reeds bestaande erfgoedproject ‘Oh My God’. Hierbij dank ik in het bijzonder Najet en Malika, die 
tijdens de workshops mijn gezichtsveld verruimden. 
In de stad Gent hebben de stadsdiensten mij rondgeleid op eigen terrein. Ik kon steeds met al mijn vragen 
terecht bij de Integratiedienst Gent en de Dienst voor Begraafplaatsen Gent. Ook het stadsbestuur was 
bereid om mijn vragen uitgebreid te beantwoorden. Dit maakte een groot verschil en heeft ervoor gezorgd 
dat ik mij in deze scriptie werkelijk op Gent kon focussen, wat de studie enorm verrijkt heeft. 
Ook aan de Universiteit Gent hebben heel wat mensen mij onderweg begeleid en nieuwe inzichten gege-
ven. Ik wil eerst en vooral mijn promotor Professor Gita Deneckere het toneel oproepen. Zij heeft mij dit 
fascinerende onderwerp aangeboden en heeft mij bij mijn eigenwijze zoektocht steeds ondersteund. Ik kon 
bij haar terecht met inhoudelijke en minder inhoudelijke vragen. Altijd opnieuw kon zij mij motiveren en 
haar kritische blik bracht mij meermaals terug op de ‘weg van het lichaam’. Het onderzoekseminarie pu-
blieksgeschiedenis dat zij samen met Professor Bruno Dewever gaf heeft mij bovendien geïnspireerd. Ook 
wil ik mijn tweede lezers of co- promotoren bedanken; Doctorandus Hilmi Kaçar, voor de boeiende middag 
en het delen van de persoonlijke inzichten en Doctoranda Lora Colaert, voor de sturende gesprekken en de 
boeken die ik van haar kon ontlenen. Hiernaast hebben Professor Ignaas Devisch en Professor Katharina 
Pewny de weg van het dode lichaam een nieuwe dimensie gegeven. Tijdens mijn interviews heb ik tweemaal 
samengewerkt met de masterstudente sociologie Ante Mommerency. Zij voert een gelijkaardig onderzoek 
uit in het Gentse en door onze onderzoeksresultaten naast elkaar te leggen was het mogelijk enkele zaken 
te verscherpen. Ook wil ik in het bijzonder de Leidense Doctoranda Khadija Kadrouch bedanken om sa-
men naar het mekkagerichte perceel te gaan in Zwijnaarde. Door onderweg onze onderzoeksresultaten te 
bespreken en te vergelijken kon ik de Gents- Turkse rouw- en grafrituelen in een breder kader kon plaatsen. 
Jammer genoeg is het doctoraat nog niet uitgegeven, het wordt vast een primeur in België en Nederland. 

Dit onderzoek heeft ook mijn landschap voorgoed veranderd. De weg leidde mij doorheen de mystieke 
onderwereld en zonder de hulp van anderen was ik vast de Styx niet over gevaren. Het was een hele bele-
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venis; de dood was nooit afwezig en vergezelde me dag en nacht. Naast de bezoeken aan de begraafplaatsen, 
praatte ik gedurende deze tijd zowel met bekenden als onbekenden hun persoonlijke ervaringen. Hierdoor 
kreeg het landschap veel meer kleur en was het voor mij min of meer mogelijk om de complexiteit van deze 
thematiek te bevatten. 
Er zijn heel wat vrienden en familie die mij gegidst hebben doorheen deze landschappen. Lieve Linde, Eva 
en Tessa; bedankt voor het verlichten van mijn hoofd, voor de vele jaren studieplezier en de vurige gesprek-
ken. Mijn Ruth, bedankt voor de oneindige symboliek die je met me deelt, en de thee tijdens de pauzes. Ele-
na, bedankt voor het theater van het leven en je kritische blik. Els, bedankt voor de inspiratie. Nik, bedankt 
voor de muziek. Joris, bedankt het realiseren van mijn wilde plannen en bovenal de prachtige vormgeving. 
Robert, bedankt om het einde van je leven met me te delen. Ik zal je boeken met veel zorg en genot lezen en 
onze gespreken nooit vergeten. Zonder mijn familie zou ik niets zijn. Grootmoeder, ik vergeet nooit meer 
dat je me de reisfoto’s van Turkije toonde en vertelde over vava. Bedankt mijn broer Dries voor het creëren 
van een context. Mijn broer Victor; voor de grappen. Mijn mama; voor de lange wandelingen in het bos. 
Mijn papa bedankt voor alles. De gesprekken waarin we onze ervaringen deelden en jij mij steeds raad en 
steun gaf; mijn vaak troebele hoofd verhelderde. De grote lijnen op het witte bord. 
De dierbare doden waren nog nooit zo aanwezig. Jullie hebben mij de kracht gegeven om dit werk te vol-
brengen. 

Jan Minten - Robert Van den Dijck - Rachel Demeye - Maurice Seuntjens, dit is voor jullie.
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Voorwoord
De dood is duister en licht. De dood is het einde en het begin. De dood is de dood, onbevattelijk en mys-
terieus. De dood is als het leven, alledaags en doodgewoon. Sterven zullen we allemaal en dat is misschien 
wel de enigste zekerheid die we hebben. Toch is het niet eenvoudig de dood te omarmen en welkom te 
heten. Deelgenoten te zijn van eenzelfde dagelijkse handeling. Wij hebben elkaar vaak de rug toe gekeerd, 
woordeloze weken samen doorleefd. De stilte en de eeuwige tweestrijd. 
De dood en ik zijn nu vrienden geworden, schrijvers van eenzelfde verhaal. Dit verhaal is niet rechtlijnig, 
noch eenduidig. Integendeel, dit verhaal is een bricolage; oeverloos en onbegrensd. Het is gemakkelijk 
verdwalen en een ware kunst om dit niet te doen. Hierin schuilen de beperkingen van de schrijver. De pen 
is slechts één medium, het woord kan dwingend en beperkend zijn. Ik ben dit jaar op zoek gegaan naar een 
bevattelijk kader, zonder de grenzeloosheid van mijn metgezel te schaden. Misschien is dat wel wat ik hem 
geven wil. Ik schenk hem de vrijheid en laat hem nu opnieuw varen. Op de rivier, het troebele water dat de 
dood van het leven scheidt. 
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Inleiding
Vanaf nu ben ik ver weg.
Weg van alles.
Weg van de anderen.
Weg uit het dorp.
Misschien ben ik wel nergens meer. 
Misschien ben ik uit de geschiedenis gestapt. 
Misschien is de tijd der fabelen wel aangebroken en ben ik de reiziger uit die fabel wel.1

De dood is zo oud als het leven. Iedere mens op deze aarde zal op een dag sterven en dit is wat ons onderling 
verbindt. De manier waarop men omgaat met de dood, verschilt echter wereldwijd. De fascinatie voor wat 
er na het leven komt is eeuwenoud. Het grote mysterie neemt ieder van ons in beslag, maar blijft onopge-
lost. De zoektocht naar de waarheid beperkt zich niet tot de grenzen van de eigen gekende wereld. Hoe de 
anderen omgaan met de dood blijft ons vaak niet onopgemerkt. Menig ontdekkingsreiziger of antropoloog 
waagde zich zo reeds in het vreemde rijk der doden. Gedreven door nieuwsgierigheid tasten wij de grenzen 
van ons eigen bestaan af. Ook bij de studie naar het verleden is de dood niet afwezig. De opgravingen van 
oeroude menselijke resten, de veelvuldige interpretaties van de grafrituelen of de gedeelde interesse voor de 
Griekse of Scandinavische mythen en sagen beroeren historici doorheen de tijd. 
In 2014 viert Gent de vijftigste verjaardag van de Turkse gemeenschap. In 1964 kwamen de eerste Turkse 
gastarbeiders naar Gent. Vandaag bruist de gemeenschap van het leven. Zij is steevast deel van de Gentse 
stedelijke cultuur en niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Wij leven in eenzelfde stad, delen dezelfde 
stedelijke ruimte en treden in dialoog met elkaar. Dagelijks maken wij kennis met de Turkse cultuur. Toch 
is er één aspect waarvan wij nauwelijks iets afweten en nét daarover gaat deze scriptie. 
Hoewel ook iedereen sterft in dezelfde stad, is er over de rouw- en grafrituelen bij de Turkse gemeenschap 
in Gent weinig geweten. Wanneer iemand van Turkse origine sterft staat de gemeenschap niet stil. Het 
lichaam wordt vervoerd doorheen de stedelijke ruimte en klaargemaakt voor zijn laatste reis. Het dode 
lichaam vertrekt voorgoed uit Gent om in het dorp van herkomst in Turkije begraven te worden. Zowel in 
Gent als in het dorp van herkomst worden dezelfde islamitische en Turkse lokale rituelen uitgevoerd om 
afscheid te nemen van de dierbare dode. Wanneer het graf gedicht wordt, zal het lichaam terug één worden 
met de aarde. Het graf tekent het lokale landschap voor eeuwig. De Turkse Gentenaar ligt er niet alleen 
begraven, hij deelt de aarde met anderen door het gebruik van eenzelfde rituele en sacrale taal. Sinds 2008 
kunnen de Turkse Gentenaars ook begraven worden op de begraafplaats Scheldeakker in Zwijnaarde. Hier 
richtte stad Gent een mekkagericht perceel in om zo een ‘thuis’ te bieden aan de islamitische doden. Dit ge-
beurde niet zomaar. Ook de Gentse aarde is drager van haar verleden. In de 19e eeuw streden de vrijzinnigen 
voor een ‘burgerlijke dood’ en maakten zij tijdens de kerkhovenoorlog komaf met het katholieke monopolie 
over de dood en het dode lichaam. Vanaf 1866 werden er geen percelen meer ingericht naar geloofsidenti-
teit, maar was het voor iedereen mogelijk om op individuele wijze de dode te herdenken. Hiermee wilden ze 
tegemoet komen aan het religieuze en sociaal- culturele pluralisme aan het einde van de 19e eeuw. Aan het 
einde van de 20e eeuw ziet de samenleving er heel anders uit en ook de Belgische rouw- en grafrituelen zijn 
sterk veranderd. Vandaag deelt Gent opnieuw de aarde met een geloofsgemeenschap en speelt de stad zo in op 
1  P. Claudel, Het verslag van Brodeck, Amsterdam, De Bezige Bij, 2008, p. 286.
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de hedendaagse cultureel- etnische diversiteit van de samenleving. Toch worden bijna alle Turkse Gentenaars 
gerepatrieerd. De weg die het dode lichaam aflegt is geïnstitutionaliseerd. Er is zelfs sprake van een repatriatie-
cultuur, waarbij de weg van het dode lichaam sine qua non deel uitmaakt van de Turkse cultuur in Gent. Na de 
begraving, zijn de Turkse doden niet afwezig in Gent. Zo worden zij zowel individueel als collectief herdacht. 
De afstand tussen de levende gemeenschap in Gent en de doden in Turkije, krijgt zo een heel andere dimensie.
In ‘The political lives of dead bodies, reburial and postsocialism’ toont K. Verdery2 hoe in perioden van politieke, 
culturele, sociale of economische transformatie het dode lichaam van bekende publieke figuren of naamloze 
doden door religieuze en politieke autoriteiten, evenals door de bevolking zelf, gebruikt wordt om letterlijke 
en symbolisch de politieke of culturele grenzen te verleggen. Door de naamloze doden te repatriëren, terug 
te brengen en deze opnieuw collectief te begraven hertekent men de grenzen van het culturele geheugen. 
Door tijdens de begraving en het rouwen de eigen, vaak traditionele, symboliek te gebruiken, eigent men de 
doden toe en worden zij terug deel van het culturele erfgoed. Deel van eenzelfde aarde, die drager is van het 
culturele geheugen van de gemeenschap. Het dode lichaam is zo een meerduidige aanwezige in het heden. 
De dode wordt zo niet zomaar op een bepaalde plaats begraven. Ook de laatste reis van het Turkse dode 
lichaam ontbloot een hele dynamiek, waarbij de interactie tussen het Turkse lokale en het Gentse verleden 
centraal staat. Gent is vandaag een ‘melting pot’ van verschillende culturen, waarvan het verleden niet altijd 
zichtbaar of tastbaar is. De Gentse stedelijke ruimte is immers drager van een ander cultureel geheugen. 
Tegemoet komen aan deze diversiteit aan wereld- en tijdbeelden vormt één van de grootste uitdagingen 
voor de stad. Waarom brengt men het Turkse dode lichaam terug en welke betekenis draagt het Turkse dode 
lichaam?
Vetrekkende van het Turkse dode lichaam en de rouw- en grafrituelen, staan in deze scriptie de volgende 
twee vragen centraal;

Op welke manier (re)construeert de Turkse gemeenschap in Gent een eigen verleden aan de 
hand van het dode lichaam en de dodencultus? Hierbij komt de vraag welk collectief verleden 
men reconstrueert door het lichaam al dan niet te begraven in het dorp van herkomst of het dorp 
van familieleden. Centraal staan de verschillende rouw- en grafrituelen die men collectief en indi-
vidueel uitvoert voor en na het begraven van het lichaam. Deze vormen het mentale en geografi-
sche landschap tussen Gent en het herkomstdorp in Turkije. Het is interessant om hier na te gaan 
op welke manier de Turkse gemeenschap aan de hand van het dode lichaam en de dodencultus 
verbonden blijft met de gemeenschap in het dorp of de stad van origine. Hoe wordt de culturele 
identiteit bepaald door de weg van het dode lichaam en de aarde waarin het lichaam begraven 
wordt? Anderzijds is de Turkse gemeenschap in constante dialoog met de ruimtelijke, culturele en 
politieke Gentse context waarin zij zich begeeft en ontbloot de weg van het dode lichaam ook een 
deel van het Gentse en Belgische verleden. Het is hierover dat de tweede vraag gaat.

Op welke manier verlegt het Turkse dode lichaam de grenzen van het Gentse culturele geheu-
gen? Ook in Gent bevestigt de plaats en de manier waarop de doden begraven en herdacht worden 
het Westerse wereldbeeld. De plaats die de doden krijgen, het funeraire erfgoed en de dodencultus 
bepalen de mentale en geografische grenzen van het Gentse culturele geheugen en verleden. Hier-
bij zie ik de ruimtelijke ordening van de begraafplaatsen als een reflectie van de bredere nationale en 
lokale historische context. Er zijn hier twee invalshoeken die ik beiden in deze scriptie wil belich-

1  K. Verdery, The political lives of dead bodies, reburial and postsocialism, New York, Columbia University Press, 1999, 208 p. 



11

ten. Enerzijds wil ik nagaan op welke manier het begraven van de doden in de streek rond Emirdag 
de culturele grenzen van de stad Gent letterlijk en figuurlijk verleggen. Op welke manier overbrugt 
men de mentale en fysieke afstand tussen de twee plaatsen? Anderzijds wil ik weergeven hoe het de 
grenzen van het culturele geheugen verlegd worden door de Turkse en islamitische begravingen. Zo 
wil ik de culturele en diversiteit op de begraafplaatsen verbinden met de draagkracht van een nieuw 
Gents cultureel geheugen. Een cultureel geheugen dat opnieuw ruimte creëert voor het veelzijdige 
en diverse karakter van het verleden. Op welke manier kan het landschap van de doden bijdragen 
aan een vreedzame dialoog? 

Handleiding

Vooraleer ik concreet verder ga met de twee voorgaande vragen, is het belangrijk toe te lichten op welke ma-
nier deze scriptie in zijn geheel is opgebouwd. Deze scriptie bevat vijf delen, die samen gedragen worden door 
eenzelfde symboliek. Deze symboliek bestaat uit drie elementen, die onlosmakelijk verbonden zijn. Op deze 
manier poog ik tegemoet te komen aan de gelaagdheid van de thematiek. 
 
1 Eerst en vooral volg ik doorheen de drie eerste delen letterlijk de weg van het dode lichaam en staat 
deze weg doorheen heel mijn scriptie centraal. Ik belicht deze weg op verschillende manieren. Algemeen leidt 
de weg het lichaam doorheen drie niveaus, namelijk het lokale, het nationale en het internationale.3 Deze weg 
is een dubbele weg, een weg naar de plaats van begraven en een weg naar het Paradijs. Onderweg wordt het li-
chaam en de overledene begeleid en passeert deze verschillende handen. De handen zijn drager van de context. 
Aan de hand van deze handen tracht ik het spanningsveld omtrent dit dode lichaam weer te geven en poog ik 
de dialoog tussen het dode lichaam en zijn context te personaliseren. Het graf is de laatste rustplaats van het 
lichaam. Het lichaam komt onderweg in verschillende ruimten. Hierbij zie ik de publieke en private ruimte 
als een dynamische ruimte waarin de culturele, sociale, economische en politieke wetten in dialoog treden met 
de gebruikers van deze ruimte. Door de communicatie tussen deze materiële context, het dode lichaam en de 
mensen rondom het lichaam te belichten is het mogelijk de betekenis van dit lichaam weer te geven. Hierbij 
zijn er drie spanningsvelden die gedurende de hele weg meespelen. Ten eerste het spanningsveld tussen de 
publieke en private ruimte en de publieke en private rouwrituelen. Ten tweede het spanningsveld tussen het 
seculiere en het religieuze dode lichaam en ten derde het spanningsveld tussen het aanwezige en het afwezige 
dode lichaam of het tegelijk aan- en afwezige verleden in het heden. 

2 Het lichaam en de nabestaanden zijn altijd onderweg en reizen letterlijk en figuurlijk doorheen het 
landschap dat getekend wordt door het dode lichaam. Doorheen heel deze scriptie wordt de symboliek van 
het landschap gebruikt om de veelzijdige aard van de ruimte tussen de plaats van begraven en de nabestaan-
den weer te geven. De grond van het landschap is drager van het verleden, hoe het landschap er vandaag 
uitziet is afhankelijk van de manier waarop dit landschap bewerkt wordt. Hierbij onderscheid ik twee soorten 
landschappen die op een constante manier interfereren. Enerzijds het ‘geografische landschap’ en anderzijds het 
‘mentale landschap’ (G. Jonker, The Topography of Remembrance)4. Het geografische landschap refereert naar 

3 K. Verdery, Op. Cit., pp. 106- 115.
4  G. Jonker, The topography of Remembrance, The dead, tradition and collective memory in Mesopotamia, Leiden, E. J. Brill, 1995, 284 p.
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de materiële en natuurlijke omgeving. Dit is het veranderlijke landschap dat drager is van sociale, culturele, 
economische en politieke wetten, waarvan het dode lichaam op de begraafplaats deel uitmaakt. Het graf is een 
mijlpaal in dit landschap en bepaalt de politieke en culturele grenzen. De vereenzelviging tussen het lichaam 
en de aarde waarin men begraven wordt tekent dit geografische landschap. In dit geografische landschap is het 
onmogelijk voorbij te gaan aan de rol van religieuze, politieke en culturele autoriteiten. In Gent benader ik dit 
geografische landschap aan de hand van de politiek van de ruimtelijke inrichting van de begraafplaatsen. Het 
vormgeven van deze ruimte, is als het vormgeven van het geografische landschap en bepaalt onder andere mee 
de herinnering aan en het herdenking van de doden. De relatie tussen de inrichting van de begraafplaatsen en 
de manier hoe wij omgaan met de doden is onlosmakelijk verbonden met de culturele identiteit. Dit maakt dat 
herdenking, herinnering en het culturele geheugen ook politiek zijn en niet enkel benaderd kunnen worden 
vanuit het standpunt van de rouwende nabestaanden. Bij de Turkse gemeenschap benader ik dit geografische 
landschap aan de hand van de religieuze en culturele autoriteiten, die de rouw- en grafrituelen evenals de 
inrichting van de begraafplaatsen bepalen. Door het inrichten van de begraafplaatsen creëert men letterlijk 
dat wat M. Halbwachs5 ‘The image of the past’6 noemt. Dit is het mentale beeld dat wij collectief en individueel 
hebben van het verleden. Dit beeld wordt mede gevormd door de materiële context waarin men zich begeeft.
Het mentale landschap is het landschap dat men individueel en collectief vormt en is de subjectieve bewer-
king van de werkelijkheid. Dit is de bril waardoor men kijkt naar de werkelijkheid en waarmee betekenis 
wordt gegeven aan het geografische landschap. Door zelf betekenis te geven aan het landschap getekend 
door het dode lichaam kleurt men de intersubjectieve werkelijkheid. Dit mentale landschap benader ik aan 
de hand van de rouw- en grafrituelen, die de fysieke afstand tussen het lichaam en de rouwende gemeen-
schap overbruggen. Belangrijk in dit landschap is de veranderlijke relatie die men bewerkstelligt tussen de 
levenden en de doden, zowel in de private als de publieke sfeer. Het is niet de tijd die telt, maar de herin-
nering. Het is hier dat de herinnering centraal staat en in relatie gebracht wordt met de plaats van begraven 
en het geografische landschap; drager van een collectief gevormde religieuze en/ of culturele symboliek, al 
dan niet bepaald door een autoriteit. Het mentale landschap is altijd een constructie. Het zijn deze twee 
landschappen die in constante interactie zijn en ook de mogelijkheid geven om de relatie tussen het Turkse 
dode lichaam en de Gentse materiële ruimte bij de constructie van het culturele geheugen in zijn diversiteit 
te benaderen. De communicatie tussen het geografische landschap en het mentale landschap is hybride, 
maar wat beiden verbindt is de plaats van begraven. Hierbij zie ik het graf als een tijdelijke constante in de 
wereld van rouw, verlies en de politiek van de dood.

3 De begraafplaats is een plaats van herdenking en individuele herinnering. Het is de plaats waar de 
relatie tussen de doden en de levenden tot stand komt. Er zijn twee mogelijke plaatsen om het dode lichaam 
te begraven. Enerzijds op de gemeentelijke begraafplaats in dorp van herkomst in Turkije en anderzijds 
op de gemeentelijke begraafplaats in Gent in België. De Turkse gemeenschap is met deze beide plaatsen 
verbonden en haar verleden speelt zich zowel hier als daar af. In deze scriptie maak ik steeds het onder-
scheidt tussen deze twee ruimten die elk een andere geschiedenis kennen. De plaats waar het lichaam be-
graven wordt, bepaalt echter de manier waarop men omgaat met dit dubbele verleden. Hierbij baseer ik mij 
hoofdzakelijk op getuigenissen van mensen van Turkse origine, maar ook op getuigenissen van mensen van 
Belgische origine als stadsambtenaren, een begrafenisondernemer en een tuinman. Hiermee wil ik enerzijds 
nagaan welke betekenis dit lichaam in Gent heeft voor de Turkse gemeenschap in relatie tot hun verleden. 

5  M. Halbwachs, On collective Memory, Chicago, Chicago University Press, 1992, pp. 37- 84.
6  G. Jonker, Op. Cit., pp. 27- 29.
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Anderzijds zal ik schetsen welke betekenis dit lichaam in Gent heeft in de Gentse politiek. Door steeds een 
onderscheid te maken tussen deze ruimten poog ik na te gaan hoe de plaats van begraven het geografische 
en mentale landschap vormt. Door eerst een onderscheid te maken tussen hier en daar, probeer ik weer te 
geven hoe dit verschil tegelijkertijd relatief is en, onder andere de rouw- en grafrituelen overstegen wordt 
of kan worden. Zo tracht ik nieuw licht te werpen op de parallelle aard van de gemeenschap in Gent en de 
lokale dorpsgemeenschap in Turkije. 

Opbouw

Deze scriptie is opgebouwd uit vijf delen, waarin ik de dubbele onderzoeksvraag tracht te beantwoorden.

In Deel I licht ik de onderzoeksmethode toe en wordt aangegeven waarom ik welke bronnen ge-
bruikt heb. De gekozen doelgroep zal hier dan ook verder afgebakend en toegelicht worden. In het totaal 
zijn er drie onderdelen; mondelinge geschiedenis, materiële bronnen en een literatuurstudie. Aan de hand 
van mijn methodologie wil ik reflecteren over de aard van het historisch onderzoek in relatie tot het veel-
zijdige karakter van het temporele en ruimtelijke verleden. Hierbij zie ik de historicus als een cartograaf op 
de tast en intermediaire van de subjectieve werkelijkheid.

In Deel II staat de ‘laatste reis’ van het dode lichaam centraal. Hierin volg ik letterlijk de weg van 
het dode lichaam in Gent vooraleer het lichaam naar de luchthaven gaat en begraven wordt in het dorp 
van herkomst. Dit wordt gedaan aan de hand van de rouwrituelen die uitgevoerd worden door de familie, 
de vrienden en kennissen. Door deze telkens te linken aan de ruimte waarin deze plaatsvinden, poog ik de 
relatie tussen de Gentse materiële context en de rouwrituelen weer te geven. De rouwrituelen vinden thuis, 
in het ziekenhuis en de moskee plaats en hier poog ik de dynamiek tussen de rouwenden onderling en de 
generaties weer te geven. Welke weg legt het lichaam af en in hoeverre determineert de Gentse ruimte de 
islamitische en Turkse omgang met het dode lichaam? Op welke manier eigent men de ruimte toe aan de 
hand van de rouwrituelen rond het dode lichaam? Hoe komt het dat, ondanks de veranderlijke context, 
men vasthoudt aan de authentieke rouw- en grafrituelen? Wat vertelt deze dynamiek over de culturele en 
religieuze identiteit in Gent?

In Deel III handelt over de plaats van begraven. Deze plaats is dubbel. Enerzijds is het mogelijk 
begraven te worden in Gent en anderzijds is het mogelijk begraven te worden in het herkomstdorp. Ik zal 
hier proberen toe te lichten welke symboliek de aarde draagt in Gent en in het dorp van herkomst. Hierbij 
gebruik ik het begrip ‘eeuwige rust’ als totaalconcept, dat tevens een juridische draagkracht heeft. Hierbij 
zijn er twee luiken. In het eerste luik poog ik op de volgende vragen een antwoord te formuleren: Op welke
manier is het voor de Turkse moslims in Gent mogelijk om begraven te worden op de begraafplaats in 
Zwijnaarde? Wat vertelt de inrichting van het mekkagerichte perceel over de Gentse aarde als drager van 
het culturele geheugen? Waarom vinden de moslims van Turkse origine hier geen eeuwige rust? In een 
tweede luik wordt geschetst hoe het samenspel tussen het mentale en geografische landschap van het dode
lichaam vandaag resulteert in een ‘repatriatiecultuur’. Hier wordt er nagegaan op welke manier deze repatri-
atie van dode lichamen geïnstitutionaliseerd is op het lokale, nationale en internationale niveau. Vervolgens 
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tracht ik weer te geven wat de eeuwige rust dan wél inhoudt en welke draagkracht de aarde in het dorp van 
herkomst heeft. Op deze manier hoop ik het concept ‘eeuwige rust’ te verruimen.

In Deel VI wordt een topografie gemaakt van het landschap van de herinnering, waarbij de plaats 
van begraven determinerend is in de manier hoe men de doden herdenkt en omgaat met het verlies van de 
nabestaanden. In grote lijnen wordt weergegeven hoe het culturele geheugen van de gemeenschap bepaalt 
wordt door de manier waarop men de doden herdenkt. Hierbij stel ik de vraag hoe men de fysieke afstand 
tussen de dode gemeenschap in Emirdag en gemeenschap in Gent individueel en collectief overbrugt. 
Welke rol spelen de authentieke graf- en rouwrituelen hierin en hoe tracht men in Gent het landschap 
van de rouw collectief en individueel in te richten? Welke rol speelt de moskeegemeenschap hierin? Deze 
topografie bestaat tevens uit twee luiken Enerzijds het aanwezige lichaam, begraven in Gent en anderzijds 
het afwezige lichaam, de dode begraven in Emirdag. In het eerste luik wordt een analyse gemaakt van de 
grafrituelen op de begraafplaats in Zwijnaarde en poog ik weer te geven hoe deze begraafplaats door het 
inrichten van collectieve grafrituelen een nieuwe betekenis krijgt en de culturele grenzen verlegd van de stad 
Gent. In een tweede luik tracht ik aan de hand van de verschillende individuele en collectieve rouwrituelen 
een schets te maken de relatie tussen de doden en de levenden. Deze relatie materialiseert zich in het ver-
wantschap tussen hier en daar, tussen Emirdag en Gent.

Deel V heeft als doel de voorgaande drie delen te overstijgen en op deze manier te reflecteren over 
de (re)constructie van het verleden aan de hand van het begraven van het dode lichaam en het herdenken 
van de doden. Hierbij is het de bedoeling de volgende drie zaken na te gaan. Eerst en vooral wordt alge-
meen weergegeven hoe de plaats van begraven bepalend zou kunnen zijn voor het beeld van het verleden 
dat wij hebben. Hiernaast zal ik proberen te schetsen op welke manier de weg van het Turkse dode lichaam 
bepalend is voor de hedendaagse stedelijke identiteit van de Turkse gemeenschap in Gent. Welk collectief 
verleden reconstrueert men door het lichaam al dan niet te begraven in het dorp van herkomst of het dorp 
van de familieleden? Tot slot zal ik proberen een antwoord te formuleren op de uitdagende vraag: Op welke 
manier verlegt het Turkse dode lichaam de grenzen van het Gentse culturele geheugen? Hierbij ga ik na hoe 
zowel de begraving in het herkomstland als het mekkagerichte perceel bijdragen aan een nieuwe collectieve 
stedelijke identiteit. Zo wil ik de culturele diversiteit op de begraafplaatsen verbinden met de draagkracht 
van een nieuw Gents cultureel geheugen. Op welke manier kan het landschap van de doden bijdragen aan 
een samenleving waarin de nadruk ligt op dat wat ikzelf ‘interkosmologie’ noem?
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Verantwoording
De studie naar het dode lichaam en de rouw- grafrituelen bij de Turkse gemeenschap in Gent geeft de 
mogelijkheid om vanuit een heel ander perspectief de dialoog tussen de verschillende culturen te benaderen. 
Doorheen heel de scriptie ligt de nadruk op de interactie omdat het enkel zo mogelijk is om ook de bredere 
processen als het (her)vormen van een religieuze, morele of etnische gemeenschap en de (re)constructie 
van het verleden in een nieuwe ruimtelijke en temporele context te vatten. In deze dialoog gaat het in se 
niet over de gelijkenissen, maar door de verschillen te erkennen is het mogelijk om na te denken over een 
co-existentie van verschillende wereldbeelden in eenzelfde multiculturele stad. Anderzijds biedt het dode 
lichaam de mogelijkheid om de studie van transculturele relaties tussen verschillende gemeenschappen na 
de diaspora te verrijken. Het dode lichaam is onbegrensd en kan op verschillende wijzen benaderd worden. 
Dit maakt dat dit verhaal slechts één verhaal is van de velen. Daar deze thematiek in België nauwelijks on-
derzocht is, wil deze scriptie voornamelijk een opstap naar verder onderzoek zijn en doelt zij erop verschil-
lende invalshoeken en reflectiepunten aan te brengen. Doordat deze scriptie in zijn geheel toegepast is op de 
Gentse lokale casus, biedt dit de mogelijkheid om concreet de vergelijking aan te gaan met andere Europese 
steden. Vertrekkende vanuit het lokale, is het eventueel mogelijk hierin grotere lijnen door te trekken. Om 
deze reden heb ik er ook voor gekozen de Gentse casus weinig te benaderen vanuit reeds bestaande meta-
structuren. Bijgevolg is het grootste deel van het onderzoek gebaseerd op lokale mondelinge en materiële 
bronnen. Hieruit volgt dat het niet mogelijk is om te veralgemenen, verregaande conclusies te trekken of 
sluitende antwoorden te geven. Dit verhaal is niet rechtlijnig, noch eenduidig. Dit verhaal is als het dode 
lichaam, een lappendeken, waarbij de duizenden stukken stof gloednieuw lijken, maar gemaakt zijn uit 
verwarde dradige textiel, in vele vormen en kleuren die niet altijd bij elkaar passen. De wol is eeuwenoud en 
haar herkomst is vaak onbekend.
Tot slot hoop ik door de rouwrituelen in het Gentse te beschrijven de naamloze doden uit hun onzichtbaar-
heid te halen. De Turkse rouw- en grafrituelen zijn immers deel van hetzelfde stedelijke landschap waarin 
wij allemaal leven. Genageld aan het lichaam daag ik u, beste lezer, uit. Dit is een visitekaartje, een een-
malige uitnodiging, de weg van het dode lichaam te bewandelen. In kaarslicht gewijd zullen wij een tocht 
maken doorheen de tijd en ruimte. Zo wagen we ons op het schrille, weinig verlichtte pad tussen leven en 
dood. Tussen verleden en heden. Gaat u rustig zitten. Laat mij uw gids zijn, uw ‘orakel des todes’ op deze 
lange tocht doorheen hoge gebergten en diepe dalen. 
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Deel I: Het verleden op de tast
Omdat de doden niet kunnen spreken, onzichtbaar zijn en zich als levenden in de tijd der herinnering wa-
gen; kan ik slechts het verhaal van de doden vertellen door te onderzoeken hoe de levenden omgaan met de 
doden. Meer dan het lichaam, gaat het over de betekenis dat dit – zo men zegt- levenloze lichaam ‘draagt’ 
en ‘krijgt’. De dood is onvatbaar, noch meetbaar; de studie van de dood vraagt om een kwalitatief onderzoek.
In dit deel licht ik de onderzoeksmethode toe en wordt aangegeven waarom ik welke bronnen gebruikt 
heb. De gekozen doelgroep zal hier dan ook verder afgebakend en toegelicht worden. In totaal zijn er drie 
onderdelen; mondelinge geschiedenis, materiële bronnen en een literatuurstudie. Aan de hand van mijn 
methodologie wil ik reflecteren over de aard van het historisch onderzoek in relatie tot het veelzijdige 
karakter van het temporele en ruimtelijke verleden. De volgende vragen staan hierbij centraal; hoe kan de 
historicus omgaan met de cultureel- etnische diversiteit? Hoe kan de historicus de rouw- en grafrituelen 
benaderen? Hierbij zie ik de historicus als een cartograaf op de tast en een intermediaire van de subjectieve 
werkelijkheid. 

Een methodologie voor de studie van 
cultureel- etnische diversiteit

In ‘Geschiedenis van het Volk’ schetst A. Morelli7 hoe gedurende de 19e en 20e eeuw de vreemdeling stelselmatig 
uit de nationale geschiedschrijving werd gemeden. Deze ‘vreemdeling of migrant’ werd op deze manier gezien 
als ‘iemand zonder geschiedenis’ die niet tot het Belgische culturele patrimonium behoorde. Hun materiële en 
immateriële erfgoed, op een paar uitzonderingen na, werd bijgevolg verbannen uit de Belgische geschied-
schrijving.8 Vandaag is het aan de historici om deze cultureel- etnische minderheden, opnieuw een plaats te 
geven in de geschiedschrijving. De Europese historische discipline staat bijgevolg voor grote uitdagingen. De 
deconstructie van de natiestaat, maakt dat zowel het ruimtelijke als het temporele kader van de geschiedschrij-
ving op losse schroeven staat. De meeste Europese steden zijn vandaag de dag een ‘melting pot’ van groepen, 
culturen en etniciteiten. Het verleden behoort niet langer toe aan één groep, die gestuurd wordt door eenzelfde 
doel dat temporeel en ruimtelijk afgebakend is.9 Integendeel; in eenzelfde stad zijn er verschillende ‘geschiede-
nissen’, waarop de westerse historische denkkaders niet altijd van toepassing zijn. Wil men tegemoet komen 
aan deze diversiteit aan percepties op het verleden, dan is men genoodzaakt de eigen historische methodologie 
te herzien en de relativiteit van het dominante lineaire tijdsbeeld te erkennen. De geschiedschrijving heeft 
nood aan nieuwe denkkaders, waarin een variëteit aan denkbeelden binnen eenzelfde materiële context moge-
lijk zijn. Als alternatief wijst D. Chakrabarty 10 op de ‘temporele tegenwoordigheid’ of de tegenwoordigheid van 
verschillende wereldbeelden, zonder dat er een temporeel onderscheid is. Hiermee wil hij zeggen dat er op 

7  A. Morelli, eds, Geschiedenis van het volk. De vreemdeling in België van de prehistorie tot nu, Leuven, Uitgeverij Kritak, 1993, 340 p.
8  A. Morelli, eds, Op cit. pp. 7-19
9  C. Lorenz, “Unstuck in Time. Or: the sudden presence of the past”, In: K. Tilmans, F. van Vree en J. Winters, eds, Performing the past. 
Memory, History and Identity in Modern Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, pp. 67- 68.
10  D. Chakrabarty, “Minority Histories, subaltern pasts.” In: Postcolonial Studies. 1 (1998), 1, pp. 15- 29.
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eenzelfde plaats verschillende tijdsbeelden tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan. Zo is het bijvoorbeeld 
essentieel om te erkennen dat naast het wetenschappelijke, seculiere wereldbeeld, religie voor vele anderen 
nog steeds bepalend is in de manier waarop zij zich in de wereld plaatsen. Het islamitische tijdsbeeld is zo 
bijvoorbeeld even tegenwoordig en aanwezig als het lineaire en beiden bestaan naast, met en in dialoog met 
elkaar. In dit islamitische tijdsconcept is er veel minder sprake van causaliteit. De dingen zijn door een hogere 
macht gegeven en worden niet verklaard vanuit een oorzakelijk verband. Het is wel heel moeilijk om een strikt 
onderscheid te maken tussen het islamitische en het westers seculier wereldbeeld. Beiden lopen in elkaar over 
en kunnen door eenzelfde persoon beleefd worden.
Ook de Vlaamse erfgoedsector worstelt met deze methodologische problematiek. De multiculturele sa-
menleving is een realiteit die men vandaag niet kan ontkennen. Met de studiedag ‘Laat ons verleden niet 
verdwijnen’11 traden KADOC12 en Amsab ISG13 in dialoog met het ‘migrantenmiddenveld ’ om samen op 
zoek te gaan naar nieuwe manieren om met de materiële en immateriële diversiteit om te gaan. Hierbij 
werd duidelijk dat men nauwelijks een overzicht had over de verschillende soorten erfgoed van de Turkse 
Belgen of Belgische Turken. Er doken dan ook heel wat vragen op. Hoe gaat men om met het materiële 
en immateriële erfgoed van etnisch- culturele minderheden in België en op welke manier is het mogelijk 
om onderzoek te doen naar het verleden van deze groepen in België? De multiculturele samenleving 
daagt ons bovendien uit om los te komen van het verleden als een ruimtelijk concept, daar men zich 
vaak beroept op een verleden dat geen deel is van het materiële landschap waarin men zich begeeft. Men 
refereert in een andere symbolische taal naar een verleden dat ons onbekend is of waarvan wij de meta-
forische taal niet kennen. 
Door in dialoog te treden, openen er heel wat nieuwe deuren en is het mogelijk om de onderzoeksmethodo-
logie werkelijk aan te passen aan de concrete lokale gevoelsmatigheden. De grootste inspirator van de dia-
loog tussen moslims en niet- moslims is T. Ramadan14. De dialoog waarnaar we volgens T. Ramadan moe-
ten streven is; “A deep and meaningful dialogue that leads us to go beyond tolerant co- existence to mutual respect 
and enrichtment.”15 Dit is een actieve dialoog die erop doelt de wederzijdse betrokkenheid te vergroten. Het 
is deze betekenisvolle interactie die ik zelf ook ben aangegaan. Daar dit onderwerp nauwelijks onderzocht 
is in België ben ik, alvorens mijn onderzoeksvragen en doelgroep af te bakenen, eerst op vooronderzoek 
gegaan. De bedoeling hiervan was om onafhankelijk van reeds bestaande denkkaders een methodologie en 
probleemstelling uit te werken. Hierbij heb ik enkele mensen uit de Turkse Gemeenschap geïnterviewd 
en contact gelegd met verschillende stadsdiensten en organisaties als de Integratiedienst, de Stedelijke 
Dienst voor Begraafplaatsen, het Centrum voor Palliatieve Zorgen, Sama Vzw16 , Mana Vzw en Federatie 
Zelforganisaties Vlaanderen. Om dit alles aanvankelijk meer te kaderen heb ik verschillende lezingen bij-
gewoond die georganiseerd werden door Amsab ISG17, Kadoc, Mana vzw18, DeBuren19 en Cegesoma20. Op 
deze manier heb ik geprobeerd de onderzoeksproblematiek en de gevoelsmatigheden af te tasten en hierop 
mijn verder onderzoek te baseren. Ook tijdens mijn onderzoek heb ik steeds mijn bevindingen afgetoetst, 

11  Amsab ISG, Kadoc, Laat ons verleden niet verdwijnen! Reflectienamiddag over bewaring van erfgoed, Antwerpen, 19/11/2011.
12  Documentatie en Onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving.
13  Instituut voor Sociale Geschiedenis.
14  T. Ramadan, The quest for meaning, Developing a philosophy of pluralism, Londen, Penguin Books, 2010, 224 p. 
15 < http://www.tariqramadan.com/spip.php?article11217&lang=fr>, laatst geraadpleegd op 31/ 07/2012.
16  Sama - Samen Anders. Sama Vzw werkt met Turkse ouderen rond Turks- Vlaams erfgoed. 
17  Amsab ISG, Kadoc, Laat ons verleden niet verdwijnen! Reflectienamiddag over bewaring van erfgoed, Antwerpen, 19/11/2011.
18  MANA Vzw, Tussen hemel en aarde. De wereld van Djinns en Engelen, Gent, 04/ 12/ 2011.
19  DeBuren, MANA Vzw, Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan, Gent, 01/02/2012.
20  CegeSoma. Studiedag Mondelinge Geschiedenis. Brussel, 18/11/2011.
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door deze achteraf te bespreken met de informanten en de mensen die ik ‘onderweg’ ontmoette. Het is op 
deze manier dat ik getracht heb van onderuit een landschap te schetsen van de rouw- en grafrituelen bij 
de Turkse gemeenschap in Gent. Dit is op een zeer organische wijze gebeurd en het spreekt voor zich dat 
ik de zeer gevoelige dialoog met het bewuste erfgoed op een respectvolle manier ben aangegaan. Door een 
overzicht te geven van de veelzijdige graf- en rouwrituelen wil deze scriptie de weg vrij maken voor verder 
onderzoek. Om tegemoet te komen aan deze gelaagdheid heb ik ervoor gekozen om mij niet enkel te fo-
cussen op één type bron. Daarom heb ik mij zowel op mondelinge als materiële bronnen toegelegd om van 
daaruit een literair corpus op te zetten. Als historicus was ik genoodzaakt het verleden af te tasten en op 
deze manier hoop ik praktisch en concreet bij te dragen aan een nieuw denkkader omtrent de inclusie van 
verschillende tijdsperspectieven binnen eenzelfde stedelijke context. Hierbij pleit ik voor een toenemende 
interdisciplinariteit tussen de verschillende onderzoeksvelden van de sociale en culturele antropologie, de 
godsdienstsociologie, de archeologie, de architectuur, de geneeskunde, de rechten en de geschiedkunde. 

Mondelinge bronnen

Ik heb gekozen voor mondelinge geschiedenis omdat over de rouw- en grafrituelen bij de Turkse gemeenschap 
in Gent nauwelijks iets geschreven is. Dit is een onontgonnen veld, dat net aan de hand van interviews op een 
dynamische wijze kan weergegeven worden. Door het gebruik van mondelinge geschiedenis is het zo mogelijk 
onder de oppervlakte te duiken en na te gaan hoe deze rouw- en grafrituelen werkelijk tot uiting komen en 
bovendien beleefd worden. De persoonlijke getuigenissen geven zo blijk van een specifieke lokale beweging. 
Zo is het mogelijk steeds terug te koppelen naar de intersubjectieve realiteit. Ik heb mij hierbij voornamelijk 
toegelegd op de Turkse gemeenschap, maar hiernaast heb ik ook interviews afgenomen met enkele ontwerpers 
van het Gentse landschap. Op deze manier heb ik getracht een zo ruim mogelijk beeld te schetsen van de rouw- 
en grafrituelen, evenals de weg van het dode lichaam. Ik heb gewerkt met vragenlijsten om zo een vergelijking 
te kunnen maken tussen de verschillende informanten. Tijdens de interviews ben ik aftastend te werk gegaan. 
De gevoelige thematiek maakte dat elk interview anders was. Hiernaast schenk ik bijzondere aandacht aan de 
context of de setting waarin de gesprekken plaatsvonden (zie verder Materiële bronnen). Dit project mondelinge 
geschiedenis was als een weg op zich en het vertrouwen tussen de onderzoeker en de informanten is op een 
organische manier gegroeid. Dit was noodzakelijk om met de geknipte mensen in contact te komen, wat vaak 
een zoektocht op zich was. Een kwalitatief onderzoek naar de dood en de rouw- en grafrituelen is intens en deze 
gevoelige thematiek vraagt om een empathische houding van de onderzoeker. De zoektocht naar de geschikte 
balans tussen betrokkenheid en objectiviteit was onvermijdelijk en altijd aanwezig.21 De transcripties van de of-
ficiële interviews zitten in de bijlage. Op deze manier hoop ik de transparantie van dit onderzoek te stimuleren. 
Zo is het voor u als lezer mogelijk steeds terug te grijpen naar de bron zelf en de gebruikte citaten binnen hun 
context te plaatsen. Tegelijkertijd wil ik zo een aanzet geven tot verder onderzoek. Naast de formele interviews, 
waren er een heleboel informele ‘toevallige’ gesprekken, die ongetwijfeld bijgedragen hebben aan deze scriptie. 
Deze worden soms aangehaald, maar hiervan is er geen schriftelijk bewijs. Bijzondere dank gaat uit naar alle 
mensen die getolkt hebben tijdens de interviews. Door jullie was het mogelijk het talige verschil te overstijgen. 

21  P. Novick, “Introduction: Nailing Jelly to the Wall, In: That Noble Dream. The objectivity question and the American Historical Profession, New 
York, Cambridge,University Press, 1988, pp. 1-17.
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Bronnencorpus

Dit bronnencorpus bestaat uit zestien interviews met veertien verschillende informanten, twee focusgroe-
pen, vijf informele intervieuws en een observatie tijdens een rouwritueel. 
Eerst en vooral heb ik getracht de dubbele weg van het lichaam te volgen aan de hand van de verschillende 
‘handen’ die het lichaam begeleiden (1). Omdat het lichaam niet altijd binnen Turkse kringen blijft was het 
mogelijk om zo een interactie af te tekenen tussen de twee culturen. Hiernaast heb ik verschillende mensen 
uit de Turkse gemeenschap (2) geïnterviewd. Om het Gentse landschap te verkennen heb ik gesproken 
met mensen uit het politieke en culturele veld (3). Op deze manier heb ik getracht drie landschappen te 
schetsen, waar het mentale en geografische landschap in elkaar overvloeien

Bij het volgen van de weg van het lichaam is iedereen geïnterviewd die het lichaam op zijn weg tot 
aan de vlieghaven in Zaventem of de begraafplaats in Zwijnaarde heeft aangeraakt. Dit zijn sleutelfiguren; 
intermediairen tussen leven en dood. Dit is de imam, de rituele wasser, de begrafenisondernemer in het UZ, 
de begrafenisondernemer die de repatriëring doet en de verantwoordelijke voor de begraafplaatsen in Gent, 
die de kist verzegeld. De begrafenisondernemer deed zelf geen Turkse repatriëringen, maar is wel één van 
de grootste spelers op de markt en hun familiebedrijf heeft de weg gelegd voor de repatriatie- industrie in 
België. Ik heb contact gehad met een Turkse begrafenisondernemer, maar het was niet mogelijk met hem af 
te spreken. Op deze manier was het mogelijk de beweging van het lichaam en de dynamiek die zich hier-
rond ontspint in kaart te brengen. De persoonlijke getuigenissen dienen altijd gekaderd te worden binnen 
het bredere onderzoeksopzet en staan nooit op zichzelf.

Uit de Turkse gemeenschap heb ik voornamelijk mensen geïnterviewd die actief zijn binnen een so-
ciaal- culturele organisatie of de moskeegemeenschap. Hierbij maak ik een verschil tussen enerzijds de mensen 
die betrokken zijn bij de organisatie van collectieve rouw- of herdenkingsrituelen en anderzijds mensen die 
hier werkelijk niets mee te maken hebben. Ik heb mij gefocust op de eerste en de tweede generatie afkomstig 
uit de streek rond Emirdag. De leeftijd van de informanten varieert en het is belangrijk om mee te geven dat 
niet alle informanten van de eerste generatie Turkse ouderen zijn, maar evengoed dertigers die als kind naar 
Gent gekomen zijn. Enkel focussen op één generatie zou een vertekend beeld geven; de interactie tussen de 
verschillende generaties maakt net dat de reis van het lichaam zo bijzonder is. Niettegenstaande dat de Turkse 
gemeenschap een heterogene gemeenschap is heb ik ervoor gekozen enkel mensen te interviewen die uit de 
streek rond Emirdag komen. Ongeveer 80% van de Turkse Gentenaars kent zijn roots in het landelijke Emir-
dag en dit is cruciaal in de dynamiek die ontstaan is rond het dode lichaam. Hierbij heb ik geen onderscheid 
gemaakt tussen mannelijke of vrouwelijke informanten en getracht hierin het evenwicht te behouden. Hier-
mee wil ik niet ontkennen dat er geen genderverschil is in de rouwbeleving. De mannen en vrouwen nemen 
hierbij een heel andere rol in. Hier ben ik niet verder op in gegaan, omdat ik voornamelijk oog op een overzicht 
van de rouwbeleving bij de Turkse gemeenschap. Een verder onderzoek naar het verschil in rouwbeleving tus-
sen mannen en vrouwen zou de familiale verbanden tussen de doden in Emirdag en de levenden in Gent een 
extra dimensie kunnen geven. In het totaal benaderde ik drie moskeegemeenschappen; de Eyup Sultan Camii 
Moskee, de Sultan Seli Moskee en de Tevhid Camii moskee. Door steeds met de voorzitters te spreken was 
het mogelijk een algemeen beeld van de moskeegangers te vormen. Ook de imam is een sleutelfiguur in de 
moskeegemeenschap. Hij spreekt over leven en dood tijdens de gebeden en informeert de moskeegangers over 
de begraafplaats in Zwijnaarde. De imam en de moskeevoorzitter hebben een cruciale positie. Zowel bij de 
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organisatie van de herdenkingsrituelen als bij het overdragen van de informatie aan de moskeegangers.
Tijdens de interviews heb ik de nadruk gelegd op het verlies van familieleden en poogde ik de dubbele 
weg (begraven in Zwijnaarde of begraven in het herkomstdorp) te belichten. Het is mij echter niet gelukt 
iemand te interviewen, die een familielid begraven heeft in Zwijnaarde. Ik heb hiernaar steeds gevraagd, 
maar dit bleek om verschillende redenen niet mogelijk. Om de betekenis van het mekkagerichte perceel te 
benaderen ben ik bijgevolg op andere manieren te werk gegaan. Zo ben ik met enkele informanten naar 
het mekkagerichte perceel om ze daar ‘en place’ te interviewen. Bovendien heb ik enkele keren tijdens de 
interviews foto’s van het perceel getoond. Ik heb foto’s geraadpleegd van de herdenkingsrituelen op de be-
graafplaats en ben ik hier in de gesprekken ook dieper op in gegaan (zie verder materiële bronnen). Zo heb ik 
getracht na te gaan wat de relatie is tussen de gemeenschap en de onbekenden streekgenoten die begraven 
liggen op de begraafplaats in Zwijnaarde.22 

Ook in het Gentse landschap heb ik sleutelfiguren geïnterviewd. Hierbij heb ik mij beperkt tot 
de Schepen van Burgerzaken, de verantwoordelijke voor de begraafplaatsen in Gent, de tuinman van de 
Westerbegraafplaats en iemand van de Integratiedienst Gent. Op deze manier wordt een beperkt beeld 
geschetst, voornamelijk van de politieke kwestie omtrent de inrichting van een mekkagericht perceel. Daar 
er geen notulen van de gemeenteraad zijn, heb ik op deze manier een beeld geschetst dat zich voornamelijk 
baseert op dat wat mij vertelt werd in de moskeegemeenschappen, in de Stedelijke Integratiedienst, het 
stadsbestuur, Federatie Zelforganisaties Vlaanderen, Odice Vzw, de schepen van Burgerzaken en de ver-
antwoordelijke voor de begraafplaatsen. Dit heb ik aangevuld met enkele beleidsnotulen van de Stedelijke 
Dienst voor Begraafplaatsen, die mij informeel ter handen zijn gekomen. Daar dit niet enkel een Gentse 
kwestie is, heb ik hiernaar ook geïnformeerd bij andere steden. Dit heb ik aangevuld met juridische litera-
tuur en literatuur afkomstig van overkoepelende islamitische organisaties. Het zou interessant zijn deze 
politieke kwestie verder comparatief te onderzoeken, voornamelijk vanuit juridisch perspectief. Hierbij wil 
ik verwijzen naar het onderzoek van de Leidense Doctoranda K. Kadrouch. Zij onderzoekt de islamitische 
grafrituelen in België en Nederland en vertrekt hierbij vanuit het juridische kader, dat verschillend is in 
België en Nederland. Om meer inzicht te verwerven in het bestaande spanningsveld omtrent de betekenis 
van dit lichaam in de publieke ruimte zou de huisarts ook een interessant sleutelfiguur zijn. Medisch gezien 
krijgt dit lichaam ook een heel andere betekenis. In verschillende huisartsenpraktijken, evenals het Centrum 
voor Palliatieve zorgen zoekt men momenteel naar een methodiek om dit cultuurverschil te benaderen.23 
De begeleiding van terminale patiënten, evenals de zorg voor het lichaam en de nazorg voor de nabestaan-
den is deel van dezelfde interculturele dialoog. Er is zeker vraag naar verder onderzoek en een interdiscipli-
naire samenwerking zou ongetwijfeld rijpe vruchten afwerpen. Ten slotte heb ik ook een ‘nieuwe moslim’24 
geïnterviewd. Dit zijn mensen van Belgische origine die moslim geworden zijn. De man die ik interviewde 
is een Nederlander die nu in België woont. Hij is moslim en terminaal. Hij wil begraven worden op het 
mekkagerichte perceel in Turnhout. Ik heb hem geïnterviewd om enkele contrasten af te tekenen. Hoewel 
ik het interview nauwelijks gebruikt heb, heeft het mij wel geholpen om sommige zaken scherper te stellen 
en bovendien een prachtige vriendschap opgeleverd. 

22  P. Novick, “Introduction: Nailing Jelly to the Wall, In: That Noble Dream. The objectivity question and the American Historical Profession, 
New York, Cambridge,University Press, 1988, pp. 1-17.
23  C. Smaje, D. Field, Absent minorities? Ethnicity and the use of palliative care services. In: D. Hockey, J. Small (eds), Death, gender and ethnicity, 
Londen, Taylor and Francis, pp. 147- 165.
24  C. Smaje, D. Field, Absent minorities? Ethnicity and the use of palliative care services. In: D. Hockey, J. Small (eds), Death, gender and 
ethnicity, Londen, Taylor and Francis, pp. 147- 165. 
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Als afsluiting van het veldwerk heb ik een rouwritueel bijgewoond. Aanvankelijk was het niet mogelijk 
om de rituelen bij te wonen. Toch ben ik uiteindelijk uitgenodigd op de rituele wassing van iemand van 
Kosovaarse origine. Bij de wassing zelf waren er voornamelijk mensen van Turkse origine aanwezig. Ik ben 
mee geweest als observator en was om culturele en religieuze redenen niet aanwezig bij de wassing zelf. Wel 
ben ik bij de rouwende vrouwen gebleven. Dit is zeker en vast een meerwaarde geweest en op deze manier 
was het mogelijk om een ‘morele getuige’ (A. Margalit, ‘A Moral Witness’)25 te zijn. Dit wil zeggen dat ik een 
aanwezige getuige was, zonder direct geaffecteerd te zijn. Wel werd het verdriet ook met mij gedeeld, wat 
maakt dat er een ethische of morele betrokkenheid is tussen de onderzoeker en de getuigen.

Materiële bronnen

Ik heb tijdens mijn onderzoek verschillende materiële bronnen gebruikt. Ik wil hier eerst weergeven vanuit 
welke geschiedfilosofische achtergrond ik deze benaderd heb. Hierna wordt toegelicht welke bronnen ik 
precies gebruikt of gecreëerd heb. Ten slotte reflecteer ik over de inclusie van verschillende media in een 
studie naar rouw- en grafrituelen bij cultureel- etnische minderheden.
Wie zijn zintuigen gebruikt kan zo meegenieten van het prachtige Turkse landschap in Gent. Als een 
‘flaneur’ (W. Benjamin)26 wandelend door de 19e eeuwse stadsgordel kunnen wij de voor ons ongekende 
cultuur ervaren in haar nieuwe stedelijke context. Vanwaar deze geuren en smaken precies afkomstig zijn 
is niet meteen duidelijk. Zonder de historische context te kennen, treden wij in dialoog met het Turkse 
lokale verleden. De uitkomst van deze dialoog is eeuwig veranderlijk en veelzijdig. In een ‘Kleine filosofie 
van het flaneren: Passages, Parijs, Baudelaire’ schetst W. Benjamin27 de manier waarop het individu steeds in 
dialoog is met de stedelijke context, die drager is van het verleden. De materiële context is een getuige van 
het verleden; de plaats draagt het geheugen. De interactie tussen de verschillende culturen is vaak indirect. 
Dit wil zeggen dat de interactie niet enkel interpersoonlijk is maar er steeds een dialoog is tussen ‘de dingen’ 
en de mensen. Deze dialoog speelt zich af in het nu, maar dit wil niet zeggen dat zij zich enkel beperkt 
tot het heden. Bij het benaderen van de materiële bronnen ben ik steeds uit gegaan van dat wat E. Runia28 
‘presence’ noemt. Dit is een ander tijdsregime, waarbij men de tegenwoordigheid van het verleden in het 
heden benadrukt en wilt gebruiken om de veelzijdige aard van dit verleden te benaderen. Hiermee verzet 
hij zich tegen de klassieke onderverdeling tussen het verleden en het heden als twee afzonderlijke concepten 
binnen één lineair tijdsconcept. Deze tegenwoordigheid is niet louter temporeel, maar ook ruimtelijk.29 De 
relatie tussen verleden en heden is volgens E. Runia metonymisch. Dit wil zeggen dat we in contact kun-
nen komen met het verleden door interpersoonlijke en collectief gedragen associaties, veeleer dan door het 
verleden een betekenis te verlenen. Nieuw licht werpt E. Domanska30, die wijst op de meerduidige, ‘geheim-
zinnige’ aanwezigheid van sommige ‘dingen’. Meer dan de betekenis die men hieraan geeft in het heden, 
gaat zij uit van de kracht van het verleden, die bewaard blijft met, in en door deze ‘dingen’. Hierbij stelt zij 

25  A. Margalit,“ A Moral Witness”, In: The Ethics of Memory. Cambridge, Harvard University Press, 2002, pp. 147- 182.
26  W. Benjamin, Kleine filosofie van het flaneren: Passages, Parijs, Baudelaire, Parijs, SUA, 1992, 149 p.
27  W. Benjamin, Ibidem.
28  E. Runia, “Spots of time”, In: History and Theory, 45 (2006), pp. 305- 316.
29  J. Bos, “Presence als nieuw geschiedtheoretisch paradigma?”, In: Krisis tijdschrift voor actuele filosofie, (2010), 1, p. 14.
30  E. Domanska, “The return to things”, In: Archaeologia Polona, 44 (2006), pp. 171- 185.
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dat de historicus op zoek moet naar een nieuwe methodologie voor het verleden, uitgaande van de ‘spectrale 
kracht’31 van tijd en ruimte (zie verder J. Derrida, Spectres of Marx, The state of the debt, the work of mour-
ning & the new International). Het verleden is vaak niet voorbij. De doden zijn niet écht dood, maar leven 
verder in het heden. Inspirerende invalshoeken worden aangeboden door D. Klass, P. R. Silverman en S. L. 
Nickman32. In hun studie ‘Continuing Bonds, New understandings of Grief ’ bieden zij een nieuw denkkader 
aan dat nauw aansluit bij het ‘presence’- tijdsconcept. Hierbij onderzoekt men de voortdurende, veranderlijke 
relatie tussen de rouwende nabestaanden en de overledene. Dit doen ze door zich zowel te focussen op de 
materiële als immateriële ‘aanwezigheid’ van de overledene. Men concentreert men zich zo voornamelijk op 
de individuele rouwverwerking en minder op de betekenis van een collectieve plaats van herdenking, noch 
de cultureel- etnische diversiteit aan rouw- en grafrituelen. Toch zijn de inzichten die zij aanbieden ook in-
teressant bij een methodologie voor de studie naar rouw- en grafrituelen bij een etnisch- culturele minder-
heid. Door bijzondere aandacht te besteden aan de ‘dingen’ en de materiële context is het mogelijk de relatie 
tussen de levenden en de doden bij de Turkse gemeenschap vanuit een ander perspectief te benaderen. Hun 
mentale landschap wordt materieel en ruimtelijk afgebakend. Ik heb mij hierbij niet zozeer toegelegd op de 
metonymische aard van bepaalde ‘dingen’. Deze metonymie wil ik niet ontkennen, maar deze scriptie oogt 
erop aan te tonen hoe men een verleden construeert aan de hand van de betekenisverlening van het dode 
lichaam. Hierbij heeft het lichaam een dubbele aard. Zo is het enerzijds metonymisch, anderzijds wordt 
deze metonymische relatie gevormd, net door de betekenis die het Turkse lichaam draagt door de plaats 
waar het lichaam begraven wordt. 
Door de verschillende plaatsen waar het lichaam komt ook ruimtelijk te benaderen wil ik de interculturele 
dialoog verruimen. In het landschap van de rouw- en grafrituelen staan ruimte en plaats centraal en dit 
maakt dat zij door de interactie ook deel worden van het bronnencorpus. Hierbij zie ik mezelf als een car-
tograaf van de dynamische wisselwerking tussen het geografische en mentale landschap van de rouw- en 
grafrituelen. Concreet heb ik dit gedaan op twee manieren:

Tijdens de interviews heb ik steeds aandacht besteed aan de materiële context en heb ik getracht 
deze te incorporeren in de scriptie. Dit zijn enerzijds de ruimtes waarin het lichaam passeert. Deze zijn 
dus drager van het verleden en in dialoog met de mensen die zich bevinden in de ruimte. Anderzijds zijn 
dit de ruimtes waar de interviews plaatsvonden. Zij weerspiegelen de context waarin de informant zich 
bevindt en bepalen zo mee de betekenisverlening aan de rouw- en grafrituelen. Op deze manier blijkt dat 
het verleden aan de hand van rouw- en grafrituelen zowel ruimtelijk als niet ruimtelijk aanwezig is. In deze 
scriptie wordt het geografische landschap op verschillende manieren geïncorporeerd. 

De begraafplaats is een plaats van herdenking en individuele herinnering. Het is de plaats waar de 
relatie tussen de doden en de levenden tot stand komt. Hoe deze plaats eruit ziet is bepalend in de construc-
tie van een gemeenschappelijk verleden en een gemeenschappelijke morele, religieuze of culturele identiteit. 
Dit maakt dat de begraafplaats op zich, de graven en de objecten op het graf, tot het bronnencorpus beho-
ren. De begraafplaats Scheldeakker in Zwijnaarde is deel van het stedelijke landschap en de graven heb-
ben een veelzijdige betekenis. Door de begraafplaats doorheen de seizoenen te observeren heb ik getracht 
het geheugen van deze ‘plaats’ voor de Turkse gemeenschap te benaderen. Ik heb de begraafplaats en de 
individuele graven gebruikt om de relatie tussen de levenden in Gent en de doden in Emirdag te benaderen, 
evenals de relatie tussen de doden en de levenden in Gent. Ook heb ik geprobeerd de dialoog tussen de gra-

31  J. Derrida, Spectres of Marx, The state of the Debt, the work of mourning & the New International, New York, Routledge, 1994, pp. 171- 199.
32  D. Klass, P. R. Silverman, S. L. Nickman, Continuing Bonds, New understandings of grief, Londen, Taylor & Francis, 1996, 357 p. 
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ven en de Turkse gemeenschap ‘in scène’ te zetten door samen met enkele informanten naar de begraafplaats 
te gaan. Hierbij heb ik aandacht besteed aan de associaties die gemaakt werden en de symboliek van deze 
begraafplaats. Door meerdere moslimpercelen in Vlaanderen (Antwerpen, Turnhout, Brussel) te bezoeken 
was het mogelijk een scherper beeld te krijgen over de ruimtelijke inrichting van deze begraafplaatsen. 
Hierbij heb ik mij voornamelijk gefocust op de volwassengraven. Ik heb hier ook steeds foto’s van genomen 
en deze gebruikt in deze scriptie. Hiermee wil ik deze materiële getuigen van het verleden incorporeren. 
Aanvullende materiële bronnen zijn foto’s en filmpjes die ik zelf gemaakt heb of die ik gekregen heb van de 
informanten. Zo zijn er enerzijds foto’s van de begraafplaats in Emirdag en anderzijds is er beeldmateriaal 
van het collectieve herdenkingsritueel op de begraafplaats in Zwijnaarde aan de vooravond van het Suiker- 
en Offerfeest. De foto’s die ik zelf heb gemaakt heb ik ook gebruikt als bron om achteraf de grafrituelen 
weer te geven. Tijdens de interviews heb ik ook filmpjes gemaakt die samen met de foto’s op een cd in de 
bijlage staan.

‘Toen ik met enkele Turkse oudere vrouwen naar de begraafplaats ging in Zwijnaarde waren er weinig 
woorden. Toch was de weg naar de begraafplaats beladen met symboliek. Dicht op elkaar gepakt in de auto. 
‘Onderweg’ werden er poëtische liederen gezongen en herinneringen aan overledenen in het herkomstdorp 
opgehaald. De klanken werden gedeeld en doordrongen de ruimte. Door het raam de Gentse straten. De 
afstand tussen het centrum van Gent en de begraafplaats in Zwijnaarde kreeg een heel andere dimensie.’
Het geschreven woord schiet vaak tekort wanneer men de gevoelsmatigheden of de mystiek van het mo-
ment wil schetsen. Rouw- en grafrituelen zijn actieve handelingen, die vaak niet vanuit een bewuste redene-
ring worden uitgevoerd. De islamitische of Turkse rituelen waren voor de informanten op deze manier vaak 
moeilijk in woorden te bevatten, noch te verklaren. Om over te gaan van de daad naar het woord, verliest 
de betekenis aan kracht. De ervaring van de actie kan nooit in zijn geheel getransmitteerd worden. Het is 
hier dat de westerse historische methodologie tekort schiet. Op welke manier is het mogelijk een ‘religieuze 
mystiek’ te vatten of weer te geven in een wetenschappelijke studie? Door bepaalde momenten weer te ge-
ven in filmpjes of foto’s, evenals persoonlijke ervaringen over de ‘weg van het lichaam’ te incorporeren in de 
geschreven tekst, hoop ik tegemoet te komen aan de veelzijdige aard van de waarneming. Dit is niet enkel 
een aanvulling bij de geschreven tekst, maar de filmpjes zijn op deze manier evenwaardig aan de mondelinge 
bronnen. 
De tastbaarheid of de authenticiteit van het verleden33 is moeilijk weer te geven en het is de ervaring die 
het mogelijk maakt bepaalde inzichten te verwerven.34 Dit is meteen ook de grootste meerwaarde van het 
veldwerk; de mogelijkheid om de werkelijkheid met andere ogen te zien door verschillende bronnentypes te 
integreren in éénzelfde beweging. Dit is het persoonlijke engagement dat ik ben aangegaan en zó wil ik een 
bijdrage leveren aan de inclusie van andere media in een methodologie voor de studie rouw- en graf rituelen 
evenals cultureel- etnische minderheden. Een interdisciplinaire samenwerking tussen de audiovisuele kun-
sten en de geschiedkunde kan zo nieuwe wegen ontbloten naar een interculturele dialoog. Hierin schuilen 
ongetwijfeld vele kansen voor beide disciplines. Let’ s make it real! 

33  Het verleden in zijn tegenwoordigheid
34  M. De Certeau, Culture in Plural, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997, pp. 148- 153.
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Literatuur
Mondelinge en materiële bronnen kunnen nooit op zich staan en dienen steeds gecombineerd te worden 
met een literair corpus. Het is niet de bedoeling om hier een opsomming te maken van de gebruikte 
literatuur; hiervoor verwijs ik u graag door naar de bibliografie. Wel wil ik hier een overzicht geven van 
de voornaamste bronnen en de redenen waarom ik deze gebruikt heb. Gezien er weinig specifieke en 
bovendien casusgerichte literatuur voor handen was, heb ik een selectie gemaakt van die bronnen die 
voor deze scriptie het relevantst waren. 
De fascinatie voor de ongrijpbare dood maakt dat deze in alle academische en niet- academische disci-
plines meermaals onderzocht is. Het literaire aanbod is groot, de waarheid wordt bijgevolg in het mid-
den gelaten. De dood is populair en dat in tegenstelling tot het heersende beeld van de dood, dat door 
J. Bleyen in het boek “De dood in Vlaanderen: Opvattingen en gebruiken na 1945’ onder de loep genomen 
wordt. Zo opent hij met de volgende woorden: “De westerse mens verdraagt de dood niet meer. De doods-
beleving verschraalt en sterft een stille dood. Het dode lichaam, de huilende families en de pijn van het verlies 
duwen we van ons af. Dat is althans de attitude die vandaag overheerst. Is dit ook zo? Is de omgang met de 
dood verarmd? Is dit het laatste taboe dat we moeten doorbreken? Zijn rouwrituelen verdwenen of veeleer 
veranderd?”35 
Met dit boek, vulde J. Bleyen de stilte op en gaf hij een nieuw overzicht van de veranderlijke rouwritue-
len in Vlaanderen. De rouw- en grafrituelen in België waren nauwelijks onderzocht in de geschiedkunde 
en dit in tegenstelling tot andere disciplines. Met zijn kwalitatieve onderzoek gaf hij hiertoe een nieuwe 
aanzet. Het is hier dat deze studie naar rouw- en grafrituelen bij de Turkse gemeenschap in Gent een 
aanvulling wil zijn op de bestaande cultureel- historische literatuur naar rouw- en grafrituelen in België. 
De multiculturaliteit is deel van de alledaagse cultuur.36 
Hierbij heb ik mij gebaseerd op historische, cultureel-antropologische, godsdienstsociologische en (ge-
schied)filosofische literatuur uit zowel binnen- als buitenland. Om te beginnen hebben de historicus R. 
Mertens en de politicologe M. Kanmaz mij ingeleid in de verschillende facetten van de geschiedenis van 
de Turkse gemeenschap in Gent. Zowel het cultuurhistorische als religieuze erfgoed werd door beiden 
in kaart gebracht en dit heeft ertoe geleid dat ik gemakkelijker een overzicht kreeg van deze heterogene 
gemeenschap. Zij hebben op deze manier de beeldvorming mee bepaald. Hiernaast heb ik literatuur 
geraadpleegd over de Turkse migratie naar België. Hier was de historica A. Morelli richtinggevend. In 
het algemeen is er slechts zeer weinig literatuur voor handen over de rouw- en grafrituelen na migratie. 
Bovendien moet gezegd worden dat hierin vaak enkel de rituelen beschreven worden, zonder dat men 
dit linkt aan het migratieverhaal. Meestal focust men zich op de islamitische rouw- en grafrituelen die 
uitgevoerd worden in het gastland of het herkomstland. In België is dit nauwelijks onderzocht. Het 
is wel opvallend dat sinds de inrichting van moslimpercelen ook meer informatie beschikbaar is over 
islamitische grafrituelen. Bijgevolg deed ik beroep op enkele Nederlandse en Angelsaksische studies. 
Aan de hand hiervan was het mogelijk om tot een algemeen overzicht te komen van de rouw- en 
grafrituelen die uitgevoerd worden. Hier is het werk van de antropologe N. M. Dessing; ‘Rituals of 
Birth, circumcision, Mariage and death among Muslims in the Netherlands’ goed om tegelijkertijd inzicht 
te krijgen in andere islamitische rituelen. Inspirerend echter is het werk van de cultuurhistorica G. Jon-

35  J. Bleyen, De dood in Vlaanderen. Opvattingen en gebruiken na 1945, Leuven, Davidsfonds, 2005, p. 7.
36  E. Corijn, eds, Alledaags is niet gewoon. Reflecties over volkscultuur en samenleven. Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2002, pp. 31- 36.
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ker. Zij benadert de rouw- en grafrituelen van de moslims in Duitsland vanuit een antropologisch en 
geschiedfilosofisch standpunt. Op deze manier heeft zij veel boeiende aspecten aangereikt, waarop ik 
mij meermaals gebaseerd heb. Het moet echter wel gezegd worden dat de Berlijnse casus toch nog op 
vele vlakken verschilt van de Gentse. Om de religieuze rouw- en grafrituelen historisch te kaderen was 
het werk ‘Muhammad’s Grave, the making of Islamic Society’ van de rechtshistoricus L. Halevi meer dan 
een aanvulling. Zo gaf deze studie inzicht in de manier waarop rouw- en grafrituelen gebruikt kunnen 
worden bij de (re)constructie van een gemeenschap en het wereldbeeld. De studie van L. Halevi sloot zo 
nauw aan bij het denkkader dat K. Verdery in ‘The political lives of Dead Bodies, Reburial and Postsocialist 
Change’ opstelde. Naast K. Verdery, bracht G. Jonker in ‘Topography of Remembrance; The Dead, Tradi-
tion and Collective Memory’ nieuwe inzichten aan door zich te focussen op de (re)constructie van het 
culturele geheugen aan de hand van herdenkingsrituelen. Het zijn voornamelijk deze auteurs die de weg 
van het dode lichaam en de betekenis van de begraafplaats in Emirdag gedimensionaliseerd hebben.. 
Een goed overzicht bood A. C. G. M. Robben in ‘Death, Mourning, and Burial, a cross cultural reader’. 
Hiernaast waren er nog een tal van andere voornamelijk westerse antropologische auteurs die interes-
sante invalshoeken aanboden hebben. De dood is absoluut geen vreemde in de antropologie Het moet 
echter gezegd worden dat zij zich voornamelijk focussen op de Europese rouw- en grafrituelen. Het 
gebruiken van hun denkkaders zou bijgevolg een vertekend beeld geven van de Turkse en islamitische 
rituelen. Toch hebben de studies van onder andere E. Hallam en J. Hockey de mogelijkheid gegeven 
om de veranderlijke Europese rouwrituelen te nuanceren en een globaler beeld te schetsen. Belangrijk 
is de oproep van E. Hallam om meer academische aandacht te vestigen op de groeiende religieuze en 
culturele diversiteit op de Europese begraafplaatsen.37 Zo is er nood aan lokale studies die de diversi-
teit aan rouw- en grafrituelen in kaart brengen. Enkel op deze manier zou comparatief internationaal 
onderzoek mogelijk zijn. De studie naar de begraafplaatsen in België is voornamelijk architecturaal of 
kunsthistorisch van aard. Voor het onderzoek naar de rol van de begraafplaats bij identiteitsvorming heb 
ik mij eerst en vooral gebaseerd op internationale literatuur. Van immens belang was ‘The secret cemetery’ 
van D. Francis, L. Kellaher en G. Neophytu. Hierin worden de Londense begraafplaatsen kwalitatief 
bestudeerd en vertrekt men vanuit de cultureel- etnische diversiteit op de grafpercelen. Ik heb mijn 
onderzoeksresultaten van op het mekkagerichte perceel steeds vergeleken met hun bevindingen. De 
vergelijkingen echter worden niet weergegeven in de scriptie zelf. Ook in ‘Places of commemoration; search 
for identity and landscape design.’ presenteert de redacteur J. Wolschke- Buhlmahn een interessant corpus 
aan teksten, waarin de wisselwerking tussen het landschap en de herdenking centraal staat. In één van 
de artikels; ‘At home at the other side: African Amercan Burials as Commemorative Landscapes’ schetst G. 
Gundaker hoe de Afro- Amerikaanse minderheid authentieke voorwerpen uit het herkomstland op de 
graven plaatst. Naast de cultureel- historische betekenis van het perceel, heb ik ook de politieke kwestie 
omtrent de inrichting van dit perceel onderzocht. Ik heb geprobeerd om dit eerst en vooral historisch 
te kaderen. Hierbij heb ik mij voornamelijk gebaseerd op studies van A. Capiteyn, J. Decavele en A. 
Hernalsteen. Dit heb ik gecombineerd met werk van de godsdienstsocioloog K. Dobbelaere en de his-
toricus K. Velle. Op deze manier heb ik gepoogd het gevoerde beleid omtrent de inrichting van de be-
graafplaatsen historisch te kaderen. Van de politieke beleidsvoering zelf zijn er geen beleidsdocumenten, 
noch notulen van de gemeenteraad. Ik heb mij verder gebaseerd op interviews en mailconversaties met 
Schepenen uit het stadsbestuur. Door dit ook op nationaal niveau te bekijken, heb ik de politieke kwes-

37  E. Hallam, “Texts, objects and otherness’: Problems of historical process in writing and displaying cultures”, In: E. Hallam, B. Street, eds., 
Cultural encounters. Representing otherness’. Londen, Routledge, 2000, pp. 260- 284. 
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tie omtrent de inrichting van mekkagerichte percelen verder uitgediept. Hierbij heb ik gebruik gemaakt 
van de nationale wetgeving betreffende lijkbezorging, ministeriële omzendbrieven en kritische essays 
van H. De Ley, professor in de Islamstudies aan de Universiteit van Gent. 

Voor het ruimtelijke kader waren W. Benjamin, A. Philippoulos- Mihalopoulos38 en J. D. Hunt ver-
rijkend. Ten slotte rest mij nog R. P. Harrison te vermelden. In ‘The Dominion of the Dead’ reflecteert hij 
over de rol van de doden in de westerse samenleving. Hierbij vertrekt hij vanuit de elementaire vragen; 
Op welke manier behouden de levenden de relatie met de doden? Waarom begraven wij onze doden? 
Wat staat er op het spel als we dit doen? Dit was het eerste boek dat ik las. Dit precieuze werk is als de 
vruchtbare bodem, waarin de zaden geplant en vervolgens ontkiemd zijn. De bloemen kunnen nu gauw 
geplukt worden.

38  A. Philippoulos- Mihalopoulos, “Mapping the Lawscape: Spacial law and the Body”, In: Z. Bankowski, M. Del Mar, P. Maharg, eds, Beyond 
Text in Legal Education, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012, s.p.
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Deel II: De laatste reis

De Turkse gemeenschap bruist van het leven en kenmerkt zich door zijn diversiteit. Wat echter bijna alle 
Turkse Gentenaren delen is de ‘laatste reis’. ‘Iedereen’ sterft en haast ‘iedereen’ zal tijdens zijn laatste reis te-
rugkeren naar het dorp van herkomst. De dode gaat niet alleen op reis maar wordt op zijn weg begeleid 
door familie, vrienden, kennissen en onbekenden. Tijdens deze laatste reis worden de islamitische en Turkse 
lokale rituelen uitgevoerd. De dood is niet het einde; de ziel leeft verder in het Paradijs en het lichaam wordt 
vervoerd naar zijn laatste rustplaats. Dit is ‘tegelijkertijd’ een reis naar een andere wereld en een reis door-
heen het Gentse landschap. In dit deel volg ik letterlijk de weg van het dode lichaam doorheen de stedelijke 
ruimte. Dit wordt gedaan aan de hand van de rouwrituelen die uitgevoerd worden door de familie, de vrien-
den en kennissen. Door deze telkens te linken aan de ruimte waarin deze rituelen plaatsvinden, poog ik de 
relatie tussen de Gentse materiële context en de rouwrituelen te schetsen. Ik zal proberen de dynamiek van 
deze rituelen binnen de familie en over verschillende generaties heen weer te geven. Zo vragen we ons af 
welke rituelen er worden uitgevoerd op de weg tussen het huis van de overledene en de luchthaven. In hoe-
verre determineert de Gentse ruimte de islamitische en Turkse omgang met het dode lichaam? We bekijken 
ook hoe de ruimte wordt toegeëigend. Wat betekent deze reis voor de rouwende familieleden? 
Zonder heenreis zou er geen terugreis zijn. Laat ons beginnen bij het begin; een ‘kleine geschiedenis’ van de 
Turkse gemeenschap in Gent. 

De heenreis
Ik nam de krant en liep meteen naar mijn moeder
“Moeder,” zei ik, “ik ga weg”
Voordat ze mij vroeg waar ik ging, zei ik:
“De weg van ontheemding is zichtbaar.
Mijn weg is lang, moeder
Geef, ik zal je hand kussen.
Huil niet moeder, het wordt mijn dood niet
Ik zal werken en terugkeren
Ik beloof je, ik kom snel terug.
Ik kom snel terug...39

Anno 1963 sloten Turkije en België een bilateraal arbeidsverdrag af. België nodigde de Turkse arbeider uit 
om te komen werken in die sectoren, waar zij zelf arbeidskrachten tekort kwamen. België was hierin niet 
alleen. Tijdens de economische Gouden Jaren zestig in Europa, onderhandelde Turkije met verschillende 
landen. Turkije was sinds het begin van de tweede wereldoorlog allerminst politiek en economisch stabiel. De 
verschillende sociaal- economische en politieke hervormingen van de jaren vijftig, hadden ernstige gevolgen 
voor de Turkse bevolking op het platteland en in de steden. De integratie van Turkije in de kapitalistische we-
reldeconomie, de landbouwhervormingen, de toenemende industrialisatie, de export van industriële producten 

39  Gurbet Yolu, De weg van ontheemding, <http://www.youtube.com/watch?v=j8MwxqbbA8g>, laatst geraadpleegd op 30/05/2012, 15:01 min.
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evenals de intrede in de NAVO (Noord- Atlantische Verdragsorganisatie) hadden hun directe weerslag en het 
land vertoefde in ernstige economische en politieke malaise. De armoede steeg en het Turkse toekomstbeeld 
verkleurde van roos naar grijs. Door de georganiseerde emigratie naar Europese landen, hoopte Turkije een 
antwoord te bieden op de stijgende werkloosheid. Tegelijkertijd betekende de emigratie een nieuwe bron van 
inkomsten en deviezen.40 De emigratie was een staatspolitiek. Op het Turkse platteland werden de arbeiders 
of boeren aangesproken om te emigreren. De emigratie naar Europa ging gepaard met een binnenlandse plat-
telandsvlucht. Vaak ging men zo eerst naar de steden. Wanneer er ook daar ook geen werk te vinden was, zat 
er haast niets anders op dan te emigreren. Op zoek naar een betere toekomst. 
De immigratielanden stelden ook hun voorwaarden. Zo liet België haast enkel mannen toe die een leeftijd 
tussen 25 en 40 jaar hadden. Vele mannen vertrokken zo op een lange reis. Hun vrouwen, kinderen en andere 
familie verliet men tijdelijk om te gaan werken in de Belgische industrie.41 De meeste Turkse arbeiders ves-
tigden zich in Brussel, Gent, Genk en Antwerpen. In 1974 sloot België de grenzen opnieuw. De Europese 
crisis in de jaren zeventig en tachtig trof ook België zonder meer. De vakbonden stonden erop korte metten 
te maken met de illegale immigratie en eisten om een strenger en samenhangender migratiebeleid. Daar men 
zag dat de grote etnisch- culturele groepen zich definitief vestigden, wilde men meer aandacht besteden aan 
de sociale en culturele aspecten van de migratie. Dit hield in dat men eerst en vooral de gezinshereniging sti-
muleerde. Vele vrouwen en kinderen vervoegden zo hun mannen tijdens de jaren zeventig. In 1974 erkende 
de Belgische staat de islam als officiële eregodsdienst. Door toenemende migratie uit het Midden- Oosten, 
Zuid- Oost Azië en Noord- Afrika, waren de moslims de grootste religieuze ‘minderheid’, die snakte naar een 
erkenning en institutionalisering in de Belgische samenleving. 42 In 1976 werd ook op Europees niveau het 
initiatief genomen om specifieke educatieprogramma’s en taalcursussen te organiseren. Aan de hand van deze 
taalprogramma’s doelde men erop de integratie te bevorderen.43 Men poogde op verschillende manieren de 
permanente vestiging te stimuleren, maar deze maatregelen voorkwamen niet dat de cultureel- etnische diver-
siteit tot vandaag een grote uitdaging is. 
De eerste ‘Gentse gasten’ (Amsab ISG, Project Gentse Gasten)44 werkten in de textielfabrieken. Stap voor 
stap bouwden zij in Gent hun leven opnieuw uit. De gemeenschap kende een explosieve bevolkingsgroei. De 
gezinshereniging en het geboorteoverschot maken dat de Turkse gemeenschap vandaag de grootste cultureel- 
etnische minderheid is in Gent.45 De heenreis werd algauw een reis voor het leven; de eerste generatie kreeg 
ook kinderen, die op hun beurt hun weg zochten in het Gentse landschap. Algemeen vestigde men zich in de 
19e eeuwse stadsgordel. Dit wil zeggen rond en achter Dampoort, het Rabot, de Sleepstraat, Ledeberg en de 
Brugse Poort. Hier legde men de oude stenen voor hun nieuwe ‘thuis’. De meerderheid van deze heterogene 
gemeenschap komt uit het landelijke Emirdag, maar er zijn ook heel wat Turkse Gentenaars afkomstig uit de 
streek rond de Zwarte Zee, Posof of de grootstad Istanbul. In deze dorpen en streken zijn hele families, samen 
met kennissen en vrienden samen verhuisd. Door de geregelde contacten met andere streekgenoten in België 
heeft men samen een gemeenschap gevormd die zijn wortels zowel in Turkije als in België heeft.46 De eerste 
‘Gentse gasten’ begaven ze zich in een vreemde wereld, waarin de waarden en normen erg verschillen van deze 

40  A. Bayar, “Een economisch overzicht van de Turkse inwijking”, In: A. Morelli, Op. Cit., pp. 317- 332. 
41  R. Mertens, Minder- heden of Beter verleden? Turkse migratie in eigen beeldvorming: het herinneringslandschap van een locale gemeenschap in Gent 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2000, pp. 1- 45.
42  J. Rath, K. Groenendijk, R. Penninx, “De erkenning en institutionalisering van de Islam in België, Groot- Britannië en Nederland”, In: 
Tijdschrift voor sociologie, 14 (1993), 1, pp. 53- 75.
43  P. Hullebroeck, “Het algemene migrantenbeleid en de wetgeving over de vreemdeling”, In: A. Morelli, eds, Op. Cit., pp. 127- 146.
44 < http://www.amsab.be/gentsegasten/interviewers.htm>, laatst geraadpleegd op 01/ 08/ 2012.
45  W. Vanparys, Het Turkse Verenigingsleven in Gent; een casestudy (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2002, pp. 82- 88.
46  R. Mertens, Op. Cit., pp. 50- 137.
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in het thuisland en men bovendien de taal niet sprak. In hun nieuwe stad verenigden de Turkse Gentenaars 
zich. Het hoofdmotief van de eerste bijeenkomsten was vooral van religieuze aard. Pas later ontstond er een 
wijd netwerk aan sociaal- culturele organisaties.47 De Turkse gemeenschap kent vandaag een rijk verenigings-
leven, waarin de islamitische religie en de lokale Turkse cultuur in hun nieuwe context centraal staan. Ook 
hier is het niet mogelijk te spreken van een homogene cultuur- en religiebeleving. Een mogelijke verklaring 
voor deze heterogeniteit is de heterogeniteit van de Turkse bevolking zelf. Zo zijn er in Turkije verschillende 
islamitische geloofstrekkingen evenals lokale culturele nuances, die zich ook in Gent aftekenen. Het Gentse 
moskeelandschap organiseert zich bijgevolg rond deze geloofsstrekkingen, waarbij de lokale context een grote 
rol speelt. Naast de officiële Turkse islam (Diyanet), zijn er zo onder andere Mili Görus, de Arameeërs, de Sji-
ieten, de Soennieten en de Alevitische gemeenschap.48 De nieuwere religieuze organisaties echter oriënteren 
zich minder op het herkomstland en zijn nu meer gericht op de Vlaamse samenleving, waarin zij ook actief 
willen deelnemen.49 Hierin worden ze bijgestaan door Diyanet, het presidium voor godsdienstzaken dat onder 
het beheer van het Turkse Directoraat voor Religieuze Zaken staat. Diyanet bemoedigde reeds vanaf het begin 
de uitbouw van de moskeeën in België en oogt zo op een parallelle geloofsbeleving met Turkije. Ongeacht het 
moskeelandschap is het belangrijk te benadrukken dat de islamitische geloofsbeleving zich niet beperkt tot 
de Gentse moskeeën. Onafhankelijk hiervan wordt de religie in de private sfeer op individuele wijze beleefd. 
Er zijn honderden potloodlijnen die samen een levendig landschap tekenen. De Turkse en de islamitische 
cultuur werden stap voor stap deel van de stedelijke cultuur. De Turkse gemeenschap reikt ver buiten haar 
eigen culturele en religieuze grenzen. De jongere generaties bewandelen de wegen, waarvan de eerste stenen 
gelegd zijn door de ‘Gentse gasten’. Zij zetten de reis van hun ouders voort. De heenreis is zo niet enkel een 
reis van de eerste generatie; Turks- Belgische geliefden stappen in het huwelijksbootje, in de Gentse straten 
kan men heerlijke Turkse pizza eten, Turkse artiesten treden op in De Centrale, de moskeeën organiseren 
jaarlijks opendeurdagen, de dadels uit de Turkse supermarkt op de hoek van de straat zijn zuiders zoet, wie wil 
kan zijn haren laten knippen bij de Turkse kapper of een lezing bijwonen van een lokale of regionale Vzw. ‘The 
bounded community’ (R. Waldiger, The bounded community, Turning Foreigners into Americans in twenty- first 
century L.A.)50 verbindt Gent met Turkije in al zijn diversiteit. De smaken en geuren van het Zuiden zijn ons 
allen immers niet onbekend. Het landschap is uiteraard veel complexer. Een meer gedetailleerde beschrijving 
valt echter buiten het bestek van deze thesis. Daarvoor verwijs ik de lezer graag door naar de uitgebreide en 
bovendien uiterst boeiende scriptie ‘Minder- heden of beter- verleden? Turkse migratie in eigen beeldvorming. Het 
herinneringslandschap van een lokale gemeenschap te Gent’ van de historicus R. Mertens51.

47  M. Kanmaz, Islamitische ruimtes in de stad, de ontwikkeling van gebedsruimtes, moskeeën en islamitische centra in Gent, Gent, Academia Press, 
2009, pp. 4-36. 
48  M. Kanmaz, M. El Battiui, Moskeeën, Imams en Islamleerkrachten in België, stand van zaken en uitdagingen, Brussel, Koning Boudewijn 
Stichting, 2004, pp. 2- 22.
49  R. Mertens, Ibidem.
50  R. Waldinger, “The bounded community, Turning foreigners into American in twenty- first century L.A.”, In: Ethnic and Racial Studies, 30 
(2007), 3, pp. 341- 374.
51  R. Mertens, Ibidem.
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De terugreis
The boundaries which divide Life and Death are at the best shadowy and vague. Who shall say where 
the one ends and where the other begins? 52

De terugreis is een reis van de levenden en de doden doorheen het geografische en mentale landschap. De reis 
is lang en het lichaam wordt vervoerd doorheen de stedelijke ruimte. Er zijn heel wat intermediairen die het 
lichaam op spirituele en praktische wijze begeleiden op zijn laatste tocht. De stad is als een levend decor. Het 
lichaam en de gemeenschap zijn in constante beweging. Thuis, in het ziekenhuis, het funerarium en de moskee 
worden door de familie, vrienden en kennissen de verschillende rituelen uitgevoerd en voorgoed afscheid ge-
nomen van de overleden Gentenaar. 53 Hierbij staat het islamitische geloof centraal. De dode zal verder leven 
in het Paradijs en aldaar zijn voorouders vervoegen.54 De rituelen worden doorgegeven van generatie op gene-
ratie. De symboliek van de dood verbindt de generaties onderling. De familie in het herkomstdorp wordt op 
de hoogte gebracht. Ook zij zijn druk in de weer en bereiden zich voor op het laatste afscheid. Deze dynamiek 
beperkt zich niet enkel tot het lichaam zelf. Of hoe R. Hertz55 het treffend verwoordt: “to the organic event is 
added a complex mass of beliefs, emotions and activities, which give it its distinctive character. We see life vanish, but 
we express this fact by the use of a special language: It is the soul, we say, which depart for another world. The body of the 
deceased is not regarded like the carcass of some animal: specific care must be given to it and a correct burial; not merely 
for reasons of hygiene but of our moral duty.”56

De grote meerderheid van de eerste Turkse migranten emigreerde op zeer jonge leeftijd57, waardoor er 
aanvankelijk weinig Turkse migranten stierven.58 Wanneer iemand plots stierf, was het improviseren om 
de gekende rouw- en grafrituelen met respect voor de overledene uit te voeren. Dit was geen sinecure, daar 
de Turkse en islamitische gebruiken nauwelijks gekend waren in de Gentse politieke en medische mid-
dens. Hieruit volgde dat er ook weinig tot geen publieke ruimte voorzien was en de rouwrituelen zich tot 
de gemeenschappelijke private sferen beperkten. De eerste migranten brengen vandaag hun laatste dagen 
door in Gent en dat maakt dat er nu meer sterfgevallen zijn dan voordien. Ondertussen is de weg van het 
lichaam verkend (zie verder: Deel III, Een weg van improvisatie naar institutionalisering) en rijdt men op 
automatische piloot. 
In het artikel ‘Mapping the lawscape: Spacial Law and the Body’, schetst A. Philippolpoulos- Mihalopoulos59 
hoe de materiële stedelijke ruimte, gedetermineerd door zijn verleden, de sociale, culturele, politieke en econo-
mische wetten van de stad reflecteert en op deze manier in dialoog treedt met het menselijke lichaam en zijn 
handelen. De islamitische en westerse rouwrituelen zijn deel van dezelfde materiële context. Zo worden er in 
het ziekenhuis of bij de begrafenisondernemer zowel moslims als niet- moslims gewassen. Het lichaam, even-
als de nabestaanden zijn in constante interactie met de ruimte waarin zij zich begeven. In dit deel heb ik ge-
tracht om de Turkse en islamitische rouwrituelen te benaderen vanuit deze interactie. Zo heb ik gepoogd een 

52  E. A. Poe, Premature Burial, 1844, geciteerd in: M. Lock, “Displacing Suffering: The Reconstruction of Death in North America and Japan” 
In: A. C. G. M. Robben, Death, Mourning and Burial. A Cross- Cultural Reader. United Kingdom, Blackwell Publishing, 2005, p. 197.
53  Interview met Duru, 22/03/ 2012, Gent (België), p. 4.
54  J. Starkey, “Death, Paradise and the Arabian nights”, In: Mortality, 14 (2009), 1, pp. 286- 302.
55  R. Hertz, “A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death.”, In: A. C. G. M. Robben, Op. Cit., pp. 197- 211.
56  R. Hertz, Op. Cit, p. 197.
57  80% van de Turkse migranten was tussen de vijfentwintig en negenendertig jaar.
58  R. Mertens, Op. Cit., pp. 56-57.
59 A. Philippoulos- Mihalopoulos, “Mapping the Lawscape: Spacial law and the Body”, In: Z. Bankowski, M. Del Mar, P. Maharg, eds, Beyond 
Text in Legal Education, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012, s.p.
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nieuwe dimensie te geven aan de dialoog tussen de twee wereldbeelden, die beiden diep historisch geworteld 
zijn. Welke weg legt het lichaam af en in hoeverre determineert de Gentse ruimte de islamitische en Turkse 
omgang met het dode lichaam? Hoe komt het dat, ondanks de veranderlijke context, men toch nog vasthoudt 
aan de authentieke rouw- en grafrituelen? Hoe verhouden de rouwrituelen rond het lichaam zich tot de plaats 
van begraven? Ten slotte wil ik nog meegeven dat deze scriptie er niet op doelt om een diepgaande analyse te 
maken van de rouwrituelen zelf, maar eerder een schets wil maken van de sociaal- culturele dynamiek tussen 
de rouw-rituelen en hun historische (ruimtelijke) context.

Thuis
Donderdagavond, zes uur vijftien. De Gentse straat ligt er rustig bij. De bomen krijgen wat kleur. En-
kele kinderen spelen op de stoep. Een jonge vader is op weg naar de buurtwinkel. Jongeren fietsen langs, 
op weg naar een etentje met vrienden. De kat wil het muurtje op.
De gordijnen zijn gesloten van de Gentse arbeiderswoning. Zij ligt op bed en het zal niet zo lang meer duren. 
Haar laatste zuchten zijn op, het lichaam moe gestreden. Haar ogen vertellen over het einde. Kijken glazig 
doorheen de kamer, die de hare was. Ze zijn er allemaal. Haar dochter. Haar zoon. Haar man. Haar dochter 
staat op en legt haar op de rug. Het lichaam ligt nu uitgestrekt op het bed in de woonkamer. De dochter aarzelt 
even en pakt het hoofd van haar moeder met beide handen vast. Kijkt haar in de ogen en draait het hoofd 
voorzichtig en teder tegelijk in de richting van het qibla in Mekka. Haar glazige blik wordt nu wat hel-
derder. De vader en de zoon kijken naar elkaar en zetten zich rond het bed. De hele tijd wordt er gebeden, 
verzen uit de Koran worden voorgelezen en gereciteerd. Dat Allah haar zonden mag vergeven. De imam 
komt binnen. Zijn gebeden verlichten haar pijn. De ruimte wordt gevuld met klanken en veelzeggende 
stiltes. Vooraleer ze voorgoed haar ogen sluit spreekt ze samen met de imam de volgende woorden uit: “Er 
bestaat geen God buiten Allah”.

Thuis wordt het verlies op de meest individuele en private manier beleefd. De familie staat centraal in de 
hele rouwbeleving. Het huis van de overledene is een plaats van bijeenkomst, ondersteuning en solidariteit 
voor de gemeenschap. De rouwrituelen voert men er samen uit, ‘net zoals in Turkije’. Ze worden doorgege-
ven van generatie op generatie, wat echter niet altijd even gemakkelijk is. 
Voordat de begrafenisondernemer het dode lichaam thuis komt ophalen, wordt in alle intimiteit afscheid 
genomen van de overledene. Er wordt veel gehuild en de familie ondersteunt elkaar in het verlies. De fa-
milie staat voor een lange reis, waarbij er veel organisatie komt kijken. Wat er nu volgt, is nog nauwelijks 
te overzien voor de door verdriet bevangen nabestaanden. Het ‘slechte nieuws’ verspreidt zich als een lopend 
vuurtje.60 Niet enkel in de Turkse gemeenschap, maar in de hele moslimgemeenschap. Goede kennissen en 
vrienden reppen zich naar het huis van de overledene, waar ze samen rouwen. Door samen te bidden en de 
verzen uit de Koran te lezen, wordt het verdriet gedeeld. Er is een grote solidariteit onder de moslims en 
men probeert de familie te helpen waar het kan. De vrienden en kennissen nemen bijna alle organisatori-
sche taken op zich. Er wordt druk gebeld om de repatriatie te regelen en de familie in Turkije op de hoogte 
te brengen. Als de familie niet over voldoende geld beschikt, springen anderen financieel bij.61 Voor velen is 
er immers nog steeds geen andere mogelijkheid; het financiële mag geen obstakel zijn om het lichaam niet 
te repatriëren.62 Ook in het huishouden staat de familie er niet alleen voor. Zo zorgen de buren vaak voor de 
60  Rituele wassing (observatie), 10/ 07/ 2012, Gent- Menen (België), zonder opname.
61 Rituele wassing (observatie), 10/ 07/ 2012, Gent- Menen (België), zonder opname.
62  Een Turkse Gentenaar betaalde zo onlangs de repatriatie en de wassing van een Kosovaar, die onverwacht stierf tijdens een arbeidsongeval. 
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maaltijden. Wanneer iemand sterft is dit een collectieve verantwoordelijkheid en dit brengt een hele sociale 
dynamiek op gang, die verweven is met de waarden en normen van de Turkse cultuur en het islamitische 
geloof. In de islam is het steunen van de nabestaanden en het bidden voor de ziel van de overledene deel van 
een ethiek, waarbij het bewustzijn van de eigen eindigheid en zonden centraal staat. Wie naar het Paradijs 
wil, moet een zondenvrij bestaan leiden. Het aardse leven is een tijdelijke beproeving, het hiernamaals is 
eeuwig. Een bezoek aan de familie is een morele verplichting. Dit is niet enkel een verplichting tegenover 
de nabestaanden, maar is verbonden met een complex systeem van waarden en normen.63 Wanneer men niet 
op rouwbezoek gaat bij de familie, is dit ook geweten in de gemeenschap; 

“Mijn oom is zijn vrouw verloren, er wordt nog steeds op bezoek gegaan. Bij familie en de kinderen om 
hun rouw te betuigen. Dat blijft een tijdje duren. De mensen zullen het ook wel kwalijk nemen als men 
niet bij hen gaat. Dat wordt onthouden. Het is een soort verplichting, maar ook een ondersteuning.”64

Na enkele weken wordt er niet zoveel meer langsgegaan bij de familie, toch blijft het huis de centrale plaats 
in het gemeenschappelijke rouwproces. De dichtere vrienden en kennissen bezoeken de familie nog ge-
durende lange tijd. Deze hele sociaal- culturele dynamiek verbaasde sommige informanten van de tweede 
generatie. Zo zeggen ze dat ze dit wel eerder hadden gezien en zelf al langsgingen bij kennissen en vrienden 
na een sterfgeval. Wanneer zij zelf een naaste verloren, was het een grote steun om was het om op deze, 
meer praktische manier, opgevangen te worden door (in)directe streekgenoten die dezelfde religieuze en 
rituele taal spreken. De ‘Gentse vrienden’65vallen hier niet helemaal buiten. Zij kunnen aanwezig zijn bij de 
rituelen66, maar dit gebeurt slechts zelden. Hier vindt men ook steun bij, maar toch kan men hier niet altijd 
terecht voor raad. Daar men op een andere manier naar de dood kijkt, hebben de doden ook een andere 
betekenis. Tijdens de rouw, is men vaak op zoek naar erkenning en antwoorden, die men minder vindt bij 
mensen die niet geloven in een leven in het Hiernamaals. Bovendien zijn de streekgenoten getuige van de 
aarde waarin het lichaam begraven ligt. Verschillende informanten getuigen dat het daarom een intense 
ervaring was om bij de dood van een dierbare omringd te zijn door zowel jongeren als ouderen met dezelfde 
culturele achtergrond en hetzelfde geloof;
“Iedereen zal zich zo opstellen dat jij je kan bezig houden met het verdriet. Met twee of drie personen zijn 
ze dan echt bezig met de taken te verdelen. De tickets, het geld. Dat wordt volledig geregeld. Dat vond ik 
wel enorm sterk. Ik het van ver zien gebeuren en nu heb ik het ook zelf meegemaakt. Kennissen of familie 
die het heft in handen nemen en alles gaan regelen voor u.”67

Het rouwen van de eerste generatie kadert en stuurt het rouwen van de tweede generatie en bepaalt de cul-
turele context waarin men dit verdriet plaatst. Toch is het soms ook niet gemakkelijk om steeds bezoek te 
ontvangen. Daar waar de meesten van de eerste generatie dit gemeenschapsgevoel vanuit zijn authenticiteit 
beleven hebben sommigen van de tweede generatie een grotere nood om het verlies op een eigen, meer 
individuele of private manier te beleven; 
“Dat wordt verwacht. Men moet de rouw delen met die mensen. Bij mij was dat anders. Toen ons vader 
overleden was, moest iedereen uit mijn buurt blijven. Ik wou mijn emoties ook niet tonen, maar bij de Tur-
ken is dat heel normaal. Dat wordt verwacht.” 68

Daar de Gentse Kosovaren nog geen repatriatiefonds hebben, kost een laatste terugreis hun handen vol geld. Dit kunnen vele families niet zomaar betalen. 
De solidariteit en het begrip onder moslims is groot. Zeker als het om de repatriatie gaat. Er is geen andere mogelijkheid….
63  R. Fiddelaers- Jaspers, I. Spee, D. Roos, Veelkleurig verdriet. Afscheid nemen in verschillende culturen, ’ S- Hertogenbosch, KPC- Groep, 2000, pp. 34- 76.
64  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), p. 8.
65  Hiermee bedoel ik vrienden en kennissen die niet van Turkse origine zijn en niet- moslim. 
66  Buiten bij de rituele wassing. 
67  Interview met Feyzi, 13/01/2012, Gent (België), p. 13.
68  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), p. 9.
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Deze eigen manier verwijst niet meteen naar een meer westerse individuele rouwbeleving, maar eerder naar 
de behoefte om in alle huiselijke intimiteit de religieuze rouwrituelen uit te voeren en hier in dialoog te 
treden met Allah, zichzelf en de dode. Op deze manier voelt men zich meer verbonden met de overledene. 
De intimiteit van de huiselijke sfeer deelden ze immers met de overledene die de symboliek van de familiale 
waarden draagt.69 Het is hier dat men de ruimte heeft om in vrijheid en met de nodige privacy om te gaan 
met het verlies en de dode te herdenken. Daar waar de dichtste familieleden in het alledaagse leven op de 
meest directe manier oog in oog staan met de identiteit van de dode, die gemedieerd wordt door de ruimte 
en de plaats.70 

Ziekenhuis
Langs de ‘De Pintelaan’ rijdt de auto de ziekenhuissite op. De auto wordt gevuld door een eenstemmige 
stilte. Ze vragen aan een onthaalbediende de weg naar het mortuarium. “Rechtdoor. Bij de tweede straat 
ga je linksaf. Dan is het na de tweede brug aan je linkerkant. Hier heb je de weg op een kaartje als je wil”. 
Ze duidt heel snel de beide punten aan en verbindt A met B door een zwarte lijn. Het lichaam wordt op de 
draagberrie uit de ziekenwagen gedragen en naar het mortuarium gebracht. De verpleegsters nemen nu het 
roer over van de twee mannen. Ze rijden het lichaam op de berrie de lift in, naar de eerste verdieping, waar 
de koelkamer is. De grijze muren vervagen. Het is erg koud. In de koeling is alles wit en stil. Het lijkt wel 
een winters landschap. Een dokter vervoegt het gezelschap en onderzoekt het lichaam.

Na het overlijden brengt men het dode lichaam meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of funerarium. 
Wanneer men de toelating gekregen heeft om het lichaam te repatriëren, wordt de overledene hier gewas-
sen en tot vlak voor de vlucht bewaard in de koelkamer. De familie, vrienden en kennissen komen er samen 
om het lichaam te groeten. Onafhankelijk van de ruimte, voert men zelf in gesloten kring de rituelen uit en 
deelt men het verdriet. Het spanningsveld tussen het ziekenhuis als een neutrale publieke ruimte en de tij-
delijke religieuze en culturele toe-eigening van deze ruimte, wordt vaak waargenomen door de omstaander, 
waarmee men niet verbonden is door eenzelfde rituele taal. Door de getuigenissen met informanten uit de 
Turkse gemeenschap te combineren met de getuigenis van een verpleegster in het UZ, krijgt dit ‘verhaal’71 
een heel eigen dynamiek: het dode lichaam in de publieke neutrale ruimte. 
Vaak spreekt men ergens in Gent af om samen met de familie naar het ziekenhuis of het funerarium te rijden. 
Wanneer iedereen is aangekomen, gaat men samen naar binnen. De mannen eerst, erna de vrouwen. Er wordt 
even gewacht in de hal, waar men samen in stilte bidt. De begrafenisondernemer of het ziekenhuispersoneel 
wijst de weg naar de wastafel, waar het lichaam klaar ligt. Vooraleer het lichaam gewassen wordt, kan men voor 
een laatste keer de overledene zien. Dit is een zeer intens en aangrijpend moment, waarbij er samen gehuild en 
gesmeekt wordt. 72 De vrouwelijke klaagzangen73 doordringen de ruimte en sturen de emoties van de anderen.74

“Ja, het emotionele is een drama bij hun. Maar dat is kort. Dan zegt één persoon: “het is gedaan met 
schreien” en dan is het ook meestal gedaan. Ik kan dat niet... Dat is zo... Wij kunnen ons dat niet inbeelden. 

69  B. Mercalf, Making Muslim Space in North America and Europe, New York, University of California Press, 1996, pp. 74-79.
70  J. Hockey, B. Penhale, D. Sibley, “Lanscapes of Loss: spaces of memory, times of bereavement”, In: Ageing and Society, 21, 2001, p. 739.
71  In hoeverre er al dan niet al een narratief is.
72  Rituele wassing (observatie), 10/ 07/ 2012, Gent- Menen (België), zonder opname.
73 Deze klaagzangen zijn verbonden met regionale tradities en komen niet altijd voor. 
74  R. P. Harrison, The Dominion of the Dead, Chicago, The University of Chicago Press, 2003, pp. 57- 60.
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Als wij verdriet hebben en schreien, dan moet er niet één persoon zeggen dat we moeten stoppen. Natu-
urlijk, dat is onze cultuur niet hé...”75

De rouwende vrouwen ondersteunen mekaar en worden door de mannen naar buiten geleid. Het samenho-
righeidsgevoel is groot en niet alle aanwezigen zijn verwant met de door verdriet bevangen familie. Ook al 
kent men de familie niet, toch vinden sommigen het belangrijk elkaar onderling te ondersteunen. Boven-
dien beperkt dit ritueel zich niet tot de etnische grenzen van de gemeenschap en kunnen er ook moslims 
zijn van een andere cultureel- etnische origine. Dit is afhankelijk van de contacten van de overledene zelf 
en zijn familieleden. Wat nu volgt is de rituele wassing van het dode lichaam. Eerst en vooral is het lichaam 
beladen met een religieuze en culturele symboliek, die sterk contrasteert met het medische dode lichaam.76 
Het dode lichaam van de ziekenhuispatiënt, die na zijn dood een patiënt blijft. 

“Wij verzorgen die mensen gelijk dat het ... Of het nu dode mensen zijn, of levende mensen... Wij ver-
zorgen die mensen gelijk een patiënt. Dat blijft voor ons een patiënt.”77

Het lichaam moet in alle voorzichtigheid worden behandeld en zo weinig mogelijk mensen mogen dit dode 
lichaam aanraken, daar de ziel zich nog in het lichaam bevindt en pas rust kan vinden wanneer het lichaam 
begraven is;

“Dan wordt ons gevraagd om die niet aan te raken. Zij leggen die ook zelf in de kist met de begrafeni-
sondernemer. Wij komen daar niet aan.”78

Het onreine lichaam moet volgens de islamitische wetgeving gewassen worden, waarvoor een grondige 
kennis en heel wat ervaring nodig is. Eerst en vooral mag een man enkel door een man gewassen worden en 
een vrouw enkel door een vrouw. De imam wast steeds de mannelijke lichamen. Tijdens de zomervakantie, 
wanneer alle imams teruggaan naar Turkije gaan, blijft er daarom altijd één imam in Gent om de wassingen 
te kunnen doen. Voor de vrouwen was er in het begin maar één vrouw die alle rituele wassingen in heel 
Gent deed. Nu zijn er verschillende vrouwen die hierin gespecialiseerd zijn en probeert men de techniek 
ook aan jongere vrouwen aan te leren.79 Zo zorgt men ervoor dat deze rituelen worden doorgegeven. Voor 
het wassen van een dood lichaam moet je sterk zijn, iets wat soms niet gemakkelijk is als je zelf je eigen 
vrienden en familieleden moet wassen. De rituele wasser heeft een gave en een grote verantwoordelijkheid 
voor Allah, de overledene en de nabestaanden. Deze verantwoordelijkheid geeft haar of hem een soort van 
aanzien binnen de gemeenschap. Zij bekleden immers een sleutelpositie tussen leven en dood, wat hen ook 
onmisbaar maakt. Belangrijk is dat de wassers dit vrijwillig doen en slechts terzijde met iets kleins door de 
families worden vergoed. Zij begeleiden de ziel en het lichaam in alle precisie op hun tweeledige weg. 
 De Turkse Gentenaars zorgen zelf voor al het materiaal. De wasser voorziet zeepvrije zeep, henna en de 
niet- genaaide doeken. Drie voor de vrouwen en vijf voor de mannen. Iemand anders koopt emmers en 
bekers aan, om het lichaam met water te kunnen begieten.80 De rituele wassing bestaat uit drie, vijf of zeven 
wassingen. Het lichaam wordt heel zacht behandeld en gewassen, de lichaamsdelen worden altijd van de 
knieën tot de schouders bedekt met een witte doek. Bij de eerste wassing, de kleine of ‘woedoe’, reinigt men 
eerst de handen, dan de onderarmen, de voeten, de nek, de oren, de neus en de mond. De tweede wassing is 

75  Interview met Carmen, 02/ 05/ 2012, Gent (België), p. 3.
76  K. Aramesh, “The ownership of human body, an Islamic Perspective”, In: Journal of Medical Ethics and History of Medicine. (2009), 2, pp. 1- 4.
77  Interview met Carmen, 02/ 05/ 2012, Gent (België), p. 1.
78  Interview met Carmen, 02/ 05/ 2012, Gent (België), p 2.
79  In het filmpje in de bijlage kan je zien hoe Hatice in de moskee aan de andere vrouwen uitlegt hoe je de wassing moet doen. Het doorgeven 
van de wasritueel is een bezorgdheid bij enkele wassers op leeftijd. Bij de demonstratie is er vooral aandacht voor de jongere vrouw van de tweede gen-
eratie. De handen met voorzichtigheid rond het lichaam. De zorg voor heden en verleden. 
80  Focusgroep Sultan Eyup Camii Moskee, 05/ 03/ 2012, Gent (België), pp. 8- 9.
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de grote wassing of ‘ghoesl’, waarbij beide kanten van het lichaam om de beurt drie, vijf of zeven keer van het 
hoofd tot aan de voeten worden gewassen.81 Tegelijkertijd worden verzen uit de Koran opgezegd. 
Het ziekenhuispersoneel heeft tijdens de wassing geen toegang tot de ruimte en kijkt van op een afstand 
toe. Ook zij doen wassingen, maar dan meestal bij mensen van Belgische origine. Het lichaam wordt dan 
ook met veel respect gewassen, opgemaakt, aangekleed en aan de familie getoond voor een laatste groet. 
Hoewel dit vijftig jaar geleden misschien op dezelfde manier gebeurde, had het ritueel een andere betekenis 
en was het lichaam vaak omgeven door een katholieke symboliek in dezelfde ruimte. De Belgische rouwri-
tuelen zijn de laatste decennia sterk veranderd, maar komen ongetwijfeld voort uit de eeuwenoude (rooms-) 
katholieke tradities.82 Door de individualisering en ‘secularisering’ van het wereldbeeld, krijgt de dood, even-
als het dode lichaam een andere betekenis. Formeel wordt aangenomen dat de dood het wetenschappelijke 
einde van het bestaan is en een tegengestelde van het leven.83 De symboliek wordt niet meer gedragen door 
het geloof in eenzelfde hogere macht. Het zijn de nabestaanden die zelf de symboliek bepalen en deze 
eventueel delen met de overledene.84 De begrafenisondernemer is steeds een neutrale tussenpersoon op het 
schrille pad tussen leven en dood; 

“Minder katholieken en dan ook minder pater nosters die we moeten gebruiken. Nu zijn er ook veel meer 
crematies en dat is een serieuze verandering. Meer als de helft wordt gecremeerd nu, maar voor ons blijft 
dat hetzelfde. Voor ons is het geen verschil. Die worden ook nog aangekleed voor ze gecremeerd worden.”85

Een meer genuanceerde analyse van de rouwrituelen in Vlaanderen wordt aangeboden in het reeds geci-
teerde werk van J. Bleyen86, waarnaar ik de lezer voorlopig doorverwijs. De dialoog is altijd genuanceerd en 
het beperkte bestek van deze scriptie dwingt echter om te generaliseren. 
Na de wassing wordt het lichaam zorgvuldig in doeken gewikkeld. De mensen die buiten de ruimte wacht-
ten, mogen nu nog een laatste keer komen groeten, vooraleer de lijkwade het gezicht van de dode bedekt. 
Dit is een zeer intiem moment, waarbij voor het laatst de overledene wordt gezien. Daar het lichaam ge-
repatrieerd wordt, zal men in Turkije de kist en de lijkwaden aan de hoofdzijde opnieuw openen, zodat de 
familie in het herkomstdorp nog een laatste blik kunnen werpen en ook visueel, tastbaar afscheid kunnen 
nemen. Ook al is de overledene in Gent geboren en niet zo gekend in het dorp van zijn of haar ouders. Toch 
is het belangrijk dat ook de kennissen in Turkije ook daar een laatste afscheid kunnen nemen.
in ‘Islamitische ruimtes in de stad, de ontwikkeling van gebedsruimtes, moskeeën en islamitische centra in Gent’ 
stelt M. Kanmaz87 dat het beleven van de islam in een land waar slechts de minderheid van de bevolking de 
Koran als centrale geloofsleer aanvaardt, grondig verschillend is van het belijden en organiseren van deze 
godsdienst in landen waar de islam dominant aanwezig is en de religieuze regels eventueel bevestigd worden 
door het publieke gezag of dat publieke gezag zelfs bepalen.88 Echter, valt het op dat men tijdens dit af-
scheidsritueel weinig of zelfs geen aandacht besteedt aan de ruimte waarin men zich bevindt. Doordat men 
zelf de controle behoudt over de rituelen en over alle benodigdheden beschikt, kan men deze ook volgens 
de eigen religieuze en culturele voorschriften uitvoeren. Tijdens de wassing wacht de aangeslagen familie in 
een andere ruimte. De mannen en vrouwen scheiden zich tijdens het ritueel. De ruimte wordt gevuld met 

81  M. Bot, Een laatste groet; uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland. Rotterdam, Ef & Ef In Boeken, 1998, pp. 110- 147.
82  J. Bleyen, De dood in Vlaanderen. Opvattingen en gebruiken na 1945. Leuven, Davidsfonds, 2005, pp. 4-37.
83  M. Lock, “Displacing Suffering: the reconstruction of death in North America and Japan”, In: A. C. M. Robben, Op. Cit., pp. 91- 111.
84  K. Dobbelaere, J. Billiet, “Wie vindt een godsdienstige plechtigheid bij een overlijden belangrijk?”, In: J. Bleyen, K. Dobbelaere, (eds.), 
Levensrituelen: Dood en Begrafenis, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2007, pp. 35- 45. 
85  Interview met Carmen, 02/ 05/ 2012, Gent (België), p. 4.
86  J. Bleyen, Ibidem. 
87  M. Kanmaz, Islamitische ruimtes in de stad, de ontwikkeling van gebedsruimtes, moskeeën en islamitische centra in Gent, Gent, Academia Press, 2009, 234 p.
88  M. Kanmaz, Op Cit., pp. 5- 34.
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weemoed en verdriet. Hier staat de familie centraal en probeert men hen zoveel mogelijk te ondersteunen 
en te begeleiden. Het enige wat nu telt is de onderlinge verbondenheid door de taal, de gezangen en de 
aanrakingen.89 Ook de rituele wasser huilt zachtjes; terwijl ze met haar handen het lichaam wast, vloeien de 
tranen over haar gezicht.90 Deze verbondenheid maakt dat er nauwelijks aandacht uitgaat naar de omgeving 
waarin men zich bevindt. De ruimte wordt zo tegelijkertijd achterwege gelaten en toe- geëigend. De neu-
trale ruimte wordt een sacrale ruimte. Het verdriet voor de overledene wordt gezamenlijk ervaren door het 
symbolische en metaforische spreken van eenzelfde religieuze en rituele taal. Als alle rituelen afgerond zijn, 
verlaat men de ruimte. De vrouwen worden gevolgd door de mannen op weg naar huis, waar men opnieuw 
samenkomt om samen te bidden en te eten. 

Moskee
“De zon verlicht de straten. De lijkkist wordt door een Turkse begrafenisondernemer in de koffer van de 
lijkwagen gedragen. Op de ring rond Gent is het even aanschuiven bij de lichten. Aan Dampoort slaat de 
lijkwagen linksaf, de weg naar de Eyüp Sultan Camii moskee. Daar staan heel wat mensen buiten. De 
mannen lopen heen en weer en condoleren de familie. De kist wordt door de zoon en de echtgenoot uit de 
lijkwagen gehaald en het moskeegebouw binnen gedragen. De mannen volgen in stilte. De imam komt 
naar buiten en maakt zich klaar voor het afscheidsgebed.”

De moskee is een gemeenschapscentrum waar de gemeenschap samen in het afscheidsgebed afscheid neemt 
van de overledene. Weinig moskeeën zijn hier materieel op voorzien, maar toch wordt dit gebed nog steeds 
op dezelfde manier uitgevoerd. Zoveel mogelijk mensen proberen aanwezig te zijn, hoewel dit niet altijd 
mogelijk is. Samen herdenkt men de dode en bidt men voor zijn ziel, in een ruimte die reeds een nieuwe 
dynamiek kreeg.
De Turkse moskeeën in Gent zijn vaak verscholen achter de gevel van rijtjeshuizen of een garagepoort 
van een vroeger magazijn. Hoewel zij niet expliciet zichtbaar zijn in de publieke ruimte91, hebben zij zich 
doorheen de jaren ontpopt tot heuse gemeenschapscentra, waar naast het vijfdaagse gebed ook een tal van 
andere sociale en culturele activiteiten georganiseerd worden. Zij zijn een ontmoetingsplaats en liggen in 
het hart van het “sociale weefsel van moslims in diaspora: “de plek waar men verzamelt, informatie uitwisselt en 
te weten komt wat er gaande is”.92 
Gemeenschapscentra die zich volgens Schepen Tom Balthazar:

“binden rond godsdienst, taal en afkomst van een bepaalde regio. Niet enkel het land, maar ook de streek 
vanwaar men zelf of via ouders of grootouders afkomstig is, heeft een gemeenschapsvormende en tegelijk 
een onderscheidende dimensie. Onder de Gentenaars van Turkse komaf heb je nu eenmaal de mensen met 
roots in het landelijke Emirdag, de grootstad Islanbul of het verre Posof , nabij de verste uithoek van de 
Zwarte Zee. Zij zoeken elkaar op, wonen in dezelfde buurt en bezoeken vaak dezelfde moskee.”93 

De eerste moskeeën van moslims in de diaspora waren voornamelijk gericht op de rituele praktijk, de da-
gelijkse gebeden, het vrijdagsgebed en de religieuze feestdagen. Een plaats waar men erkenning vond in 

89  Rituele wassing (observatie), 10/ 07/ 2012, Gent- Menen (België), zonder opname.
90  Rituele wassing (observatie), 10/ 07/ 2012, Gent- Menen (België), zonder opname.
91  Dit staat in contrast met de evolutie van andere moskeeën in de diaspora, waarbij de moskeeën vaak een “marker zijn bij de institutionalisering 
en profilering van de islam in de publieke ruimte” (M. Kanmaz, Op. Cit.)
92  M. Kanmaz, Op. Cit,, p. 15.
93  M. Kanmaz, Ibidem.
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de traditionele cultuur en men lotgenoten kon ontmoeten. Gemeenschappelijk de religieuze tijd en ruimte 
delen. De meeste moskeeën worden vandaag bestuurd door een moskeebestuur, waarin zowel mensen uit 
de eerste, tweede als derde generatie zetelen. Als voornaamste plaats van bijeenkomst en publieke gods-
dienstbeleving, is het opvallend dat weinig Turkse moskeeën voorzien zijn op het laatste afscheidsgebed. 
Enkel in de Eyüp Sultan Camii, of de ‘grote’ of ‘centrale’ moskee is er een afscheidssteen op de binnenplaats, 
waarop de kist geplaatst kan worden. Deze steen staat altijd buiten. In andere moskeeën, zoals bijvoorbeeld 
de Yavuz Sultan Selim-moskee in Ledeberg, lossen ze dit op door simpelweg een tafel te plaatsen op de 
binnenkoer en de kist hierop te zetten. Hoewel er in Turkije in de meeste moskeeën een steen is, blijkt dit 
in Gent niet zo belangrijk te zijn. Zo “maakt het eigenlijk niet veel uit of het nu een steen of een tafel is. Het 
belangrijkste is dat de kist hoog staat. Zeker een meter.”94

Het afscheidsgebed of Salat al- Janazah wordt steeds ingeleid door de imam. Gezien dit gebed anders is 
dan de andere gebeden, legt de Iman vooraf aan de moskeegangers kort uit wat de bedoeling is. Het gebed 
wordt rechtopstaand gebeden en men bidt in naam van de hele moslimgemeenschap.95 Bij dit gebed zijn 
bijna nooit vrouwen aanwezig; 

“Er is geen enkel verbod dat de vrouwen er ook aanwezig zijn. Meestal zijn het enkel mannen, ik weet 
ook niet waarom...”.96

Vaak is dit laatste afscheid vlak voor of na het avondgebed; het moment waarop de meeste mannen aanwe-
zig zijn. Zoveel mogelijk mensen proberen naar de moskee te komen om de familie daar te ondersteunen 
en samen te bidden;

“Als er iemand overlijdt, dat nieuws verspreidt zich als een vuurtje natuurlijk. Iedereen weet dat, dan 
zijn er hier ook heel veel mensen aanwezig. Dat kan iedereen zijn. Meestal van zodra iemand doodgaat, 
bij het begrafenisgebed, gaan er hier veel mensen aanwezig zijn.”97

De verschillende informanten proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij deze afscheidsrituelen in de 
moskee, maar omdat het allemaal heel snel moet gaan en dit ritueel meestal ook maar vijf minuten duurt ge-
raken ze er soms niet. Het korte gebed is intens en verbindt de gelovigen door een rituele handeling. Hierbij 
smeekt men niet enkel om de vergiffenis van de zonden de overledene, maar wordt men ook geconfronteerd 
met de eigen eindigheid. Men herdenkt ook meteen de andere doden, doordat men zich één voelt met deze 
hybride dynamiek tussen hemel en aarde. Dit is niet voor iedereen zo. Wanneer er veel sterfgevallen zijn, 
verandert het gebed voor sommigen in een soort routine. Men neemt deel uit solidariteit, maar als men de 
dode niet kent krijgt dit gebed een andere betekenis. Na het gebed condoleert men de familie, door een 
hand te geven en wordt de zinken kist terug in de lijkwagen gedragen. Het lichaam vertrekt opnieuw en zal 
nog zeker een dag ‘onderweg’ zijn tussen Gent en Emirdag. 
Algemeen kan men stellen dat de rouwrituelen plaatsvinden in de publieke en private ruimte. Hier worden 
ze op authentieke uitgevoerd, onafhankelijk van de historische context van deze ruimte. Het ziekenhuis of 
het funerarium staan hier symbool voor de manier waarop men zich enerzijds loskoppelt van de stedelijke 
ruimte. Anderzijds eigent men de ruimte toe en krijgt de ‘neutrale’ ruimte een ‘sacrale’ betekenis. In deze 
dialoog met de stedelijke ruimte, zet men zich zo af tegen de historische context waarvan deze ruimte een 
reflectie is. De interactie krijgt zo een heel eigen karakter, dat zich kenmerkt door een minimum aan com-
municatie. Het lichaam wordt omgeven door een religieuze en culturele symboliek, waarover men zelf ‘de 
controle’ behoudt. Deze dient er niet enkel toe de dode te begeleiden naar het hiernamaals, maar bewerk-

94  Interview met Hanefi, Harum, 03/05/2012, Gent (België), p.18.
95 http://www.tradities.be/tradities_detail.php?id=98, laatst geraadpleegd op 01/08/2012.
96  Interview met Cihat, 16/ 03/ 2012, Gent (België), p. 3.
97  Interview met Cihat, 16/ 03/ 2012, Gent (België), p. 2.
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stelligt ook de sociaal- culturele morele orde binnen de gemeenschap. Volgens de informanten worden de 
rouwrituelen net zoals in Turkije uitgevoerd en bijgevolg gepercipieerd als onveranderlijk. De jongere en 
oudere generaties delen dezelfde symboliek en vinden steun en erkenning bij mensen met dezelfde etnisch- 
culturele en religieuze achtergrond. De laatste reis van het lichaam is een reis van ‘iedereen’. De doden en de 
levenden. De reis is voor de nabestaanden een reis waarin de islamitische en Turkse rouwrituelen het eigen 
wereldbeeld bevestigen en hen opnieuw in contact brengen met de identiteit van de overledene. Dit is een 
algemene bevinding, die natuurlijk schreeuwt om nuance. Op naar verder onderzoek? 
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Deel III: Delen van dezelfde aarde
In dit deel staat de plaats van begraven centraal. De Turkse Gentenaar kan vandaag op twee verschillende 
begraafplaatsen begraven worden. Enerzijds op de begraafplaats in Emirdag en anderzijds op de begraaf-
plaats in Gent. Op het voorblad staat er een luchtfoto. Hierop staat niet één begraafplaats afgebeeld, maar 
de lijnen van de begraafplaats in Zwijnaarde lopen over in deze van Emirdag. Vanuit vogelperspectief lijkt 
de ruimtelijke structuur hetzelfde. Wat de twee plaatsen echter van elkaar onderscheid, is de aarde waarin 
men begraven wordt. Wanneer het lichaam begraven is, wordt de dode terug één met de aarde die hij deelt 
met zijn voorouders. De aarde draagt de symboliek van het wereldbeeld. Door de doden op een bepaalde 
manier te begraven en vervolgens te herdenken, wordt de betekenis van deze grond telkens opnieuw (her)
bevestigd.98 Sinds 2008 is het mogelijk om begraven te worden op het mekkagerichte perceel op de begraaf-
plaats Scheldeakker in de Gentse deelgemeente Zwijnaarde. Toch ondernemen de meeste Turkse Gente-
naars een hele reis om in het dorp van herkomst begraven te worden. Deze dynamiek staat niet op zichzelf. 
Men bepaalt niet helemaal zelf op welke manier de doden begraven worden. De plaats en de manier waarop 
de doden begraven wordt bepaald door de wisselwerking tussen het geografische en mentale landschap. Ik 
zal in dit deel toelichten welke symboliek de aarde draagt in Gent en in het dorp van herkomst. Hierbij ge-
bruik ik het begrip ‘eeuwige rust’ als een totaalconcept, dat tevens een juridische draagkracht heeft. Hierbij 
zijn er twee luiken. In het eerste luik tracht ik de volgende vragen te beantwoorden: Op welke manier is 
het voor de Turkse moslims in Gent mogelijk om begraven te worden op de begraafplaats in Zwijnaarde? 
Wat vertelt de inrichting van het mekkagerichte perceel over de Gentse aarde als drager van het culturele 
geheugen? Waarom vinden de moslims van Turkse origine hier geen eeuwige rust? In een tweede luik wordt 
geschetst hoe het samenspel tussen het mentale en geografische landschap van het dode lichaam vandaag 
resulteert in een ‘repatriatiecultuur’. Hier wordt er nagegaan op welke manier deze repatriatie van dode 
lichamen geïnstitutionaliseerd is op het lokale, nationale en internationale niveau. Vervolgens probeer ik 
weer te geven wat de eeuwige rust dan wél inhoudt en welke draagkracht de aarde in het dorp van herkomst 
heeft. Op deze manier hoop ik het concept ‘eeuwige rust’ te verruimen. 
Wie de macht heeft over de doden, heeft de macht over de levenden. Dat is de reden waarom het dode 
lichaam zowel politiek, economisch als cultureel wereldwijd toe- geëigend wordt en gebruikt wordt om 
politieke, sociale of culturele grenzen opnieuw af te tekenen.99 Deze scriptie heeft niet als doel uit te maken 
wie of wat de plaats waar en de manier waarop de doden begraven worden bepaalt. Door de verschillende 
spelers evenals de concrete overwegingen van de Turkse Gentenaars weer te geven, wil ik de lezer echter 
een eerste aanzet geven tot een reflectiekader omtrent de betekenis van het dode lichaam in Gent en binnen 
zijn internationale context. Totdat de overledene begraven wordt, is het dode lichaam altijd in beweging. De 
controle over deze beweging behoort geen enkeling toe en dit maakt de weg van het lichaam net zo boeiend. 
Wanneer uiteindelijk het graf bedekt wordt met aarde, komt de dode ‘thuis’. Hier eindigt de lange reis en 
kan men zich afvragen wat nu net zo belangrijk is aan de weg van het dode lichaam. Het lichaam of de weg?

98  K. Verdery, Op. Cit. pp. 3-4. 
99  (K.) Mc Evoy, H. Convay, “The dead, the law and the politics of the past”, In: Journal of Law and Society, XXXI, 4 (2004), pp. 539- 562.
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Eeuwige rust in het landschap van nu
In de ruimtelijke inrichting van de begraafplaatsen schuilen de politieke, religieuze of culturele normen en 
waarden. Hieruit volgt dat er een dynamische relatie ontstaat tussen de vormgeving van de begraafplaatsen en 
de symbolische draagkracht van de aarde waarin men begraven wordt. De aarde wordt verdeeld, maar vandaag 
nog niet helemaal gedeeld. Hoe komt dit? Wat betekent ‘eeuwig rusten in het landschap van vandaag’?

In het keurslijf van het verleden? Een mekkagericht 
perceel in Gent

Gent lijkt zich juist te laven aan die tegenstrijdige sentimenten, zolang zij maar geen keurslijf krijgt 
aangesnoerd.100

De laatste twintig jaar zijn er in verschillende Belgische steden moslimpercelen ingericht op de begraaf-
plaatsen. De groeiende groep moslims wil ook in België begraven kunnen worden en dit volgens de eigen 
religieuze symboliek. Luik voorzag in 1969 als eerste een moslimperceel, de andere grote steden volgden 
druppelsgewijs.101 Gent heeft lang op de uitkijk gestaan, maar opende in 2008 een ‘mekkagericht perceel’ op 
de begraafplaats Scheldeakker in de deelgemeente Zwijnaarde. Hierbij onderscheiden zij zich terminolo-
gisch van andere steden. Het mekkagerichte perceel is een perceel dat richting Mekka georiënteerd is, maar 
waar zowel moslims als niet- moslims begraven kunnen worden. In het stadsbestuur vonden er verschil-
lende politiek- ethische discussies plaats, waarbij de Gentse stedelijke identiteit meermaals in vraag gesteld 
werd. Tegelijkertijd heeft men steeds in dialoog met de moslimgemeenschap gezocht naar alternatieven. 
Het mekkagerichte perceel is nu deel van de Gentse landschap van de dood. Het parkachtige landschap 
omringt de islamitische graven.102 De Gentse aarde, die zich kenmerkt door de ‘neutraliteit’, wordt nu op-
nieuw gedeeld met een geloofsgemeenschap. Op welke manier komt men tegemoet aan de vraag van de 
moslimgemeenschap? Welk verleden draagt de Gentse aarde? Op welke manier wordt de aarde opnieuw 
gedeeld? Krijgt de aarde een andere symboliek door de moslimbegravingen? 

100  D. Leyman, Daane (M.), Gent de dubbelzinnige, Amsterdam, Lubberhuizen, p. 9. 
101  D. Beersman, Moslimbegraafplaatsen in Vlaanderen, Een stand van zaken, Vlaams Minderhedencentrum Vzw, 2007, s.p. 
102  B. Desmedt, “Begraafplaatsen, De vlindertuin”, In: Gent Stadsmagazine. 2003, pp. 24- 26.
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In hoge verwachting

“Het was zeker een verwachting. Of het een vraag is, dat zeg ik eigenlijk niet, want je ziet dat er heel 
weinig mensen gebruik van maken.”103

In 1996 werd de kwestie omtrent de inrichting van een mekkagericht perceel voor het eerst besproken op 
de gemeenteraad. De Gentse moslimgemeenschap wilde net zoals in andere steden een begraafplaats of een 
perceel waar men hun doden volgens de islamitische voorschriften kon begraven. Zowel de ‘nieuwe mos-
lims’104, de nieuwere migranten als de reeds gevestigde moslims waren hierbij vragende partij.105 In de Turkse 
gemeenschap zelf, was de behoefte niet zo groot. Toch namen zij het woord voor diegenen die niet konden 
terugvallen op een repatriatiefonds. 106 Om inzicht te krijgen in de vraag van de moslimgemeenschap, is het 
vooreerst noodzakelijk na te gaan op welke manier moslims hun doden begraven. 
De islamitische graf- rituelen zijn zeer uitgebreid en kennen hun oorsprong in de zevende, achtste en ne-
gende eeuw. In ‘Muhammad’s Grave, Death Rites and the Making of Islamic Society’ schetst L. Halevi107 hoe de 
rechtsgeleerden in de steden van in de steden van Arabië, Mesopotamië en de oosterse Mediterrane wereld 
de islamitische graf- en rouwrituelen geleidelijk aan vastlegden. Kenmerkend voor deze periode was volgens 
L. Halevi de multireligiositeit. Zo waren de moslim aanvankelijk een minderheid en leefden zij samen met 
Christenen en Joden. De rouw- en grafrituelen werden gebruikt om zich in de dood te onderscheiden van de 
anderen. Op deze manier legden zij de basis van de islamitische gemeenschap. Zij baseerden zich hierbij op 
de mondelinge verhalen over Muhammad en gingen op zoek naar de authenticiteit van de islamitische graf-
rituelen. Vandaag wordt het grootste deel van deze graf- en rouwrituelen nog steeds uitgevoerd en de authen-
ticiteit poogt men te behouden doorheen de tijd. 108 De rituelen verbinden zo de gelovige gemeenschap met 
de woorden en de daden van de profeet.109 De islamitische grafrituelen zijn later vastgelegd in de ‘Djenaza’. 
Deze islamitische wet betreffende het begraven is heel uitvoerig. Bovendien zijn er over dit thema zeer veel 
uitspraken in de Koran te vinden. Deze religieuze wet ondersteunt de samenhorigheid van de gemeenschap, 
evenals het rekenschap dat eenieder over zijn eigen leven heeft af te leggen tijdens het laatste oordeel en de 
verlossing uit het graf. Zo zal elke gelovige op het einde der tijden bevraagd worden en dient deze een verant-
woording af te leggen tegenover Allah. Deze grafrituelen kaderen binnen het islamitische wereldbeeld, waarin 
de belofte van het eindeloze leven in het Paradijs centraal staat. De belangrijkste punten uit deze wet lopen 
parallel met de specifieke vraag van de moslimgemeenschap in Gent.110 Eerst en vooral dient de overledene 
zo snel mogelijk begraven te worden, liefst binnen de 24 uur, op een als islamitisch afgebakend terrein. Dit 
perceel moet richting Mekka georiënteerd zijn. Het lichaam moet in zijn geheel ter aarde worden besteld en 
het is belangrijk om in reine aarde begraven te worden. Dit is aarde waar voordien nog niemand anders in 
begraven is. Wanneer de overledene begraven wordt, moet het gezicht altijd richting Mekka gekeerd liggen. 
Onderaan in de grafkuil wordt een nis gegraven, waarin de overledene geschoven wordt. In deze nis vindt het 
gesprek plaats met de engelen, alvorens men naar het Paradijs kan gaan. Wachtende op de dag des oordeels, 

103  Interview met C. Segers, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 3.
104  Dit zijn mensen van Belgische origine, die aanvankelijk niet- moslim waren, maar zich bekeerden tot het islamitische geloof
105  M. Kanmaz, Islamitische ruimtes in de stad, de ontwikkeling van gebedsruimtes, moskeeën en islamitische centra in Gent, Gent, Academia Press, 2009, pp. 209-213.
106 Interview met Jiyan I, 06/12/2012, p. 1.
107  L. Halevi, Muhammad’s grave, death rites and the making of Islamic Society, New York, Columbia University Press, 2007, 400 p.
108  L. Halevi, Op. Cit., pp. 3- 24.
109  O. Wientritt, “Interpretations of Time in Islam”, In: J. Rusen, Op. Cit., pp. 85- 92.
110  K. Kadrouch, “Islamitisch begraven en begrafenisrituelen in Nederland”, In: ICA (Instituut voor Culturele Antropologie), 2011, p. 25.
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is het belangrijk om voor de eeuwigheid begraven te worden. Het is gebruikelijk dat de mannen zelf het graf 
delven en dit niet gebeurt door een wereldlijke overheid. 111 Op het graf zelf wordt een verhoging van aarde 
aangebracht. Voor de versiering met bijvoorbeeld een grafzerk zijn er geen bindende regels. De verschillende 
rechtsscholen in de islamitische tradities nemen hierover heel andere standpunten in.112 Bovendien zijn deze 
verschillen ook sterk geografisch bepaald en cultureel gebonden, wat meteen duidelijk wordt bij een bezoek 
aan een mekkagerichte begraafplaats in Vlaanderen.
De vraag van de moslimgemeenschap is echter niet zo uitgebreid als de rituele wetgeving en beperkt zich 
in het Gentse voornamelijk tot de eeuwige concessie en het afgescheiden mekkagerichte perceel. Sinds de 
decretale hervormingen van 2004 is het reeds mogelijk om in een lijkwade begraven te worden. De moslimge-
meenschap zelf ziet af van de grafkuil met de nis en ook de eventuele verplichting van een grafzerk is voor de 
Moslimexecutieve niet langer een probleem. Doorslaggevend is dat in de Koran staat dat de plaats van begra-
ving eigenlijk niet zo belangrijk is, omdat de aarde overal hetzelfde is.113 Het afgescheiden perceel is cruciaal, 
omdat men op deze manier een eenheid of uniciteit construeert tussen de gelovigen onderling. 
“Ik denk niet dat de moslims andere voorwaarden zullen stellen of die voorwaarde van apart zullen laten 
vallen. Dat is iets essentieels, die verbondenheid, dat moet gedaan worden. Al is het maar fictief, zoals hier 
in Zwijnaarde, het is maar een weggetje, maar toch apart.”114

Deze verbondenheid wordt tevens weergegeven door de graven zelf, die allemaal mekkagericht zijn en gelijkaar-
dige grafzerken hebben. Eén gemeenschap, die samen wacht op de dag des oordeels. Dit wachten is van onbe-
perkte duur en daarom is ook de eeuwige concessie cruciaal. Dit betekent dat men voor de eeuwigheid begraven 
wil worden, zonder dat het graf ontruimd wordt. 

”Hier in België kan je nooit eeuwig op dezelfde plaats begraven blijven. Normaal is het de bedoeling, 
wanneer je iemand begraaft, zolang er geen dwingende reden is, laat je die overledenen met rust ei-
genlijk. Probeer je die eeuwig op dezelfde plek te laten rusten. Dat is ook een belangrijke reden waarom 
mensen ervoor opteren om in Turkije of een ander land begraven te worden.” 

De continuïteit van de gemeenschap doorheen de tijd staat hierbij centraal;
“By burying the dead in low graves facing Mecca, Muslims promoted a sense of belonging to a single 
community, a community whose memebers, no matter where in the world they died, would all seem equal 
to oneother- yet manifestly different from the outsiders. Indeed, with or without a niche in the grave, 
burial in the direction of the qibla represented for Muslims a ritual form expressive of their own particu-
lar confessional identity.”115

Na meer dan vijftig jaar migratie en vestiging in Gent, is de aanwezigheid van de islam en andere cultureel- 
etnische minderheden in de publieke ruimte een realiteit. De eerste generatie is naar Gent gekomen met de 
gedachte om terug het herkomstland te gaan. Vandaag leven en wonen er in Gent ongeveer 15 000 mensen 
met een Turks- Belgische nationaliteit.116 Ze worden hier geboren en zullen hier waarschijnlijk ook ster-
ven. De vraag van de moslimgemeenschap is zo een vraag om erkenning en legitimiteit van de islamitische 
identiteit in de publieke ruimte.117 Een vraag die de Nieuwe Gentenaars de mogelijkheid geeft om een vrije 
keuze te maken: begraven in het herkomstland of begraven in Gent. Een vrije keuze die erg gerelateerd is 

111  G. Jonker, De groei van moslimpercelen op openbare begraafplaatsen in Europa. Gent, 2004, s.p.
112  G. Jonker, “The knife’s edge: Muslim burial in the diaspora”, In: Mortality, 1, 1, 1996, p. 27.
113  Interview met Hanefi, Harum, 03/ 05/ 2012, pp. 1- 3.
114  Interview met Jiyan II, 05/03/2012, p. 6.
115  L. Halevi, Op. Cit., p. 189.
116  http://www.gent.be/gentincijfers/, laatst geraadpleegd op 02/ 08/ 2012.
117  M. Kanmaz, Ibidem.
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aan de inclusie van andere denkbeelden in de publieke ruimte; “The long run on the self- articulations of their 
community.”118

Een politiek- ethische kwestie

Het stadsbestuur van Gent weigerde aanvankelijk om een mekkagerichte begraafplaats in te richten. Hierin 
verschilde zij, samen met Mechelen van andere steden. De kwestie omtrent het mekkagerichte perceel gaf 
aanleiding tot verschillende politiek- ethische discussies, waarbij Gent geconfronteerd werd met de grenzen 
van haar culturele geheugen. De aarde waarin men begraven kan worden in Gent is drager van dit culturele 
geheugen. De ruimtelijke ordening van de begraafplaatsenwaarborgt de Gentse en nationale principes. De 
inrichting van de moslimbegraafplaatsen in de seculiere publieke ruimte staat bijgevolg niet op zichzelf en 
dient gekaderd te worden binnen de snel veranderlijke cultuur van de dood in Vlaanderen, België, Europa en 
zelfs buiten Europa. Kenmerkend voor de laatste decennia is de individualisering en privatisering van de dood, 
die gepaard gaat met een secularisering van het publieke wereldbeeld.119 De rouw- en grafrituelen zijn in volle 
verandering. Het stijgende aantal crematies is hier slechts een voorbeeld van.120 Het uitzicht van de Belgische 
hedendaagse begraafplaatsen, werd reeds in de 19e eeuw bij wet vastgelegd. Aan het einde van de 19e eeuw 

118  G. Jonker, Op. Cit., p. 28.
119  G. Howarth, “Grieving in Public”, In: J. Hockey (eds.), Grief, Mourning and Death ritual, Philadelphia/ Buckinham, Open University Press, 2001, p. 286.
120  K. Velle, Begraven of cremeren: de crematiekwestie in Belgie, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1992, pp. 1- 11.
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werden in Gent geen percelen meer in hun geheel gewijd. Elke dode kreeg vanaf dan een individueel grafperk, 
waar de nabestaanden hun dode in alle vrijheid kunnen herdenken.121 Vandaag vraagt een geloofsgemeen-
schap opnieuw om een begraafplaats of een perceel waar men collectief de doden kan begraven en herdenken. 
Opnieuw ruimte creëren voor een geloofsgemeenschap, boezemde heel wat wantrouwen in. Bovendien was 
men op de Stedelijke Dienst voor Begraafplaatsen aanvankelijk met heel andere zaken bezig. Zo poogt men 
in Gent in te spelen op de veranderlijke (neo)liberale graf- en rouwtradities aan de hand van de conservatie 
en restauratie van het funeraire erfgoed en het inrichten van begraafparken of tuinen, columbaria en cremato-
ria.122 De vraag van de moslimgemeenschap werd niettemin ter harte genomen en kreeg zijn plaats binnen het 
Gentse informele begraafplaatsenbeleid. Door te reflecteren over de grondvesten van haar eigen beleid, zocht 
de stad naar een geduchte oplossing. Zonder af te stappen van haar eigen liberale principes, probeerde zij een 
plaats te geven aan moslims op de Gentse begraafplaatsen. Zo speelde zij in op de toenemende diversiteit van 
haar stedelijke bevolking en trachtte deze ook te integreren na de dood. 

In het stadsbestuur waren er drie discussiepunten. Door deze verder te analyseren is het mogelijk na te 
gaan welke stedelijke identiteit de Gentse aarde draagt. Hierbij vragen we ons telkens af hoe Gent dan wel 
tegemoet kwam aan de vraag van de moslimgemeenschap, zonder haar eigen identiteit te verliezen. Welke 
plaats krijgen de islamitische doden in de Gentse aarde en op welke manier wordt de aarde verdeeld? Hier-
bij is het belangrijk te weten dat de inrichting van de begraafplaatsen een stedelijke bevoegdheid is en dat 
elke stad of elk dorp de kwestie omtrent de moslimpercelen op zijn eigen manier aanpakt.123 Dit alles dient 
vanzelfsprekend geplaatst te worden binnen zijn historische context. De 19e eeuwse en 20e eeuwse geschie-
denis van Gent is onlosmakelijk verbonden met de inrichting van de begraafplaatsen. Dit behoort jammer 
genoeg niet tot het bestek van deze scriptie, maar hiervoor verwijs ik de lezer door naar het reuzenwerk 

121  A. Capiteyn, J. Decavele, In steen en Brons van Leven en Dood, Inventaris van de waardevolle grafmonumenten en portretgalerij van verdiensteli-
jke personen rustend op de begraafplaatsen van de Stad Gent, Gent, Stad Gent, pp. 7-22.
122  J. Decavele, “Gentse begraafplaatsen: Historische ontwikkelingen”, in: Bloemen, noch Kransen: De Gentse begraafplaatsen Historiek en Toekomst, 
Universitair Colloquium Bethaniunum Seminarie, Gent, Universiteit Gent, 1993, s.p.
123  I. Delrue, “Moslimbegraafplaatsen in Vlaanderen”, In: Pico, s.d. pp. 21- 26.
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‘Gent; stad van alle tijden’ ( G. Deneckere, M. Boonen)124. Boeiend is hoe ook hier de aandacht uitgaat naar 
“het sociale geheugen dat zich rond plaatsen en praktijken heeft ontwikkeld”125. Gent, in het keurslijf van haar 
verleden?

-‘Wij hebben lang genoeg gestreden voor onze vrijheid’

De symbolische 19e eeuwse stijd om de (on)gewijde grond wordt vandaag steevast gebruikt in het discours 
van de gemeenteambtenaren. Zowel de Schepen van Burgerzaken als de verantwoordelijke voor de be-
graafplaatsen in Gent spraken tijdens de interviews vurig over de kerkhovenoorlog. De inrichting van de 
Gentse publieke begraafplaatsen liet ook tijdens de 19e eeuw weinig gemoederen onberoerd en deze kwestie 
werd dan ook meerdere keren het onderwerp van de strijd tussen de Gentse ultramontaanse katholieken en 
liberalen. 126 Deze strijd kende zijn hoogtepunt aan het einde van de 19e eeuw in de kerkhovenoorlog, die 
het Gentse stadsgeheugen nog steeds tekent en tot op vandaag de dag bepalend is in politieke beslissingen. 
Gent, geknocht aan haar herinnering? 

“Men had respect voor de rituelen maar het moest beperkt worden tot je eigen graf of perceel. Niet meer 
een gans domein gaan inwijden. De pastoor die hier kwam met zijn wijdborstel en kon niet meer van de 
eerste keer heel de begraafplaats in wijden. Men zei toen en terecht dat niet gelovigen ook het recht had-
den om in niet- gewijde grond begraven te worden”127

Tijdens de kerkhovenoorlog poogden de Gentse liberalen en vrijzinnigen komaf met het katholieke mo-
nopolie over de dood. Zo waren ook de Gentse stedelingen, zonder uitzondering, omringt door een katho-
lieke symboliek en het kerkelijke recht tot in en na het ‘uur van de dood’ (P. Ariès)128. De katholieke kerk 
verloor tijdens de 19e eeuw reeds een groot deel van haar wereldlijke macht. Waar zij aan het begin van de 
19e eeuw nog zelf het zeggenschap had over de begraafplaatsen en de begravingen, werd deze bevoegdheid 
overgedragen aan het stadsbestuur.129 Zij zouden vanaf dan instaan voor de ruimtelijke inrichting van de 
begraafplaatsen, de parochiepriester echter deed nog lange tijd zelf de begravingen. Omwille van de eeuwige 
concessie en de hoge mortaliteit waren de begraafplaatsen aan de parochiekerken algauw overvol.130 De 
stad had nood aan nieuwe begraafplaatsen en deze werden nu ingericht buiten de voormalige stadsmuren. 
Daar de meeste Gentenaars gelovig waren, werd de grond op deze begraafplaatsen in zijn geheel gewijd. 
Wilde men op niet- katholieke wijze in niet- gewijde grond begraven worden, kon dit enkel op de aparte 
compartimenten of percelen die hiervoor waren ingericht.131 Dit volstond echter niet voor het liberale stads-
bestuur. Wanneer zij de nieuwe begraafplaats aan Palinghuizen openden, beslisten zij om de grondwette-
lijke gelijkheidsbeginsels door te trekken tot in de dood. De Westerbegraafplaats opende haar poorten in 
1873 en werd niet meer in zijn geheel gewijd. Ook stapte men af van de compartimentering op basis van 
geloofsovertuiging. De aarde was vanaf dan neutraal en elke Gentse burger zou vrij zijn om op het eigen 
individuele grafperk de dode te begraven volgens de eigen riten. Op deze manier kwam men tegemoet aan 

124  G. Deneckere, M. Boonen (eds.), Gent, stad van alle tijden, Brussel/ Gent, Mercatorfonds/ STAM, 2010, 255 p. 
125  G. Deneckere, M. Boonen (eds.), Op. Cit., p. 16.
126  A. Hernalsteen, De Westerbegraafplaats van Gent, Gent, Provincie Oost- Vlaanderen, 2000, pp. 1-18.
127  Interview met R. D’ Hooghe, 23/04/2012, Gent (België), p. 3.
128  P. Ariès, “The hour of our death”, In: A. C. G. M. Robben, Op. Cit., pp. 41-47.
129  A. Capiteyn, J. Decavele, Ibidem.
130  J. Backs, Mortaliteit in Gent (1830- 1950), Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde Gent, 2003, pp. 265- 277.
131  J. Bernolet, Over het indeelen der Kerkhoven in gewijden en ongewijden grond, Brugge, Excelsior, s.d., p. 28.
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het toenemende culturele pluralisme in de Gentse stad.132 Dit werd echter niet in dank afgenomen door de 
katholieke kerk. De kerkelijke overheid nam het heft in handen. De bisschop Bracq schreef zo een brief 
aan de liberale burgemeester Charles de Kerckhove de Denterghem, die hem negatief beantwoordde. Wat 
volgde was een grootscheepse katholieke boykot van de Westerbegraafplaats, die al gauw de bespottelijke 
naam het geuzenkerkhof kreeg in de volksmond. De ultramontaanse bisschop Bracq weigerde de graven te 
wijden op het geuzenkerkhof en sprak vervolgens op de preekstoel de banvloek uit over de Westerbegraaf-
plaats. In een herderlijke brief gericht aan de parochiebesturen riep de bisschop de gelovige Gentenaars op 
om vanaf nu niet meer te begraven in Gent zelf maar op het kerkhof van Mariakerke en Sint- Amandsberg, 
waar de grond nog steeds in zijn geheel gewijd was. De Gentse strijd om de (on)gewijde strijd, werd gestre-
den langsheen de politieke breuklijnen. Het strijdtoneel waren de publieke begraafplaatsen. Zo werden tot 
1914 minder dan de helft van de overledenen in Gent zelf begraven. 76, 4 % van de lijken werd tussen 1873 
en 1883 naar Mariakerke vervoerd, waar men ondertussen een duidelijk afgescheiden deel van het kerkhof 
had opengesteld voor de inwoners van Gent. Slechts 23, 5 % van de overledenen werd begraven op de Wes-
terbegraafplaats, waarvan het grootste deel kinderen. Ondanks het grootse opzet van het katholieke appel, 
konden de katholieken het tij niet keren. Hoewel aanvankelijk de meerderheid van de inwoners zich niet op 
de gemeentelijke begraafplaatsen wou laten begraven, veranderde dit met de jaren. De politieke liberale en 
maconnieke kopstukken lieten zich exemplarisch in alle praal vereeuwigen op het geuzenkerkhof, en wer-
den daarin vanaf 1890 geleidelijk aan gevolgd door andere vrijzinnige burgers. In 1890 liet de bisschop de 
eis om de kerkhoven in hun geheel te wijden varen en legde zich neer bij de individuele wijding. Toch werd 
de banvloek pas opgeheven na de Eerste Wereldoorlog, wanneer men ook de soldaten daar begroef. De 19e 
eeuwse strijd om de (on)gewijde grond was voltooid, echter tot in het heden worden sommige katholieke 
rouw- en grafrituelen nog uitgevoerd en verbeeld. De toenemende secularisering van de samenleving, maakt 
echter dat ook steeds minder mensen kiezen voor een katholieke begraving.133 De katholieke dood wordt 
elke dag meer deel van het Belgische verleden, het afschaffen van de gewijde percelen heeft de weg vrijge-
maakt voor een pluralisme aan rouw- en grafrituelen.134 

Deze hedendaagse rouw- en grafrituelen ziet men vandaag als een rechtlijnig vervolg op de eens zo vurige 
kerkhovenoorlog. Het inrichten van ongewijde begraafplaatsen was in de 19e eeuw een oplossing om te-
gemoet te komen aan het culturele en religieuze pluralisme. Op deze manier maakte men opnieuw ruimte 
voor diversiteit na de dood. Vandaag kenmerkt de Gentse samenleving zich door een religieuze en cultureel- 
etnische diversiteit. Om tegemoet te komen aan de verschillende noden is Gent opnieuw genoodzaakt haar 
beleid te herzien. Hierbij stapt zij niet af van de 19e eeuwse verworven vrijheden en weigert zij een perceel 
in zijn geheel toe te wijden aan een geloofsgemeenschap. Dit zou volgens de Dienst Begraafplaatsen echter 
een stap terug zijn in de liberalisering van de dood.135 Wel voorzag Gent een andere oplossing. Men keert het 
verleden de rug niet toe, maar heeft getracht een gulden middenweg te zoeken tussen de liberale principes en 
de voorwaarden van de moslimgemeenschap. Ik geef het woord aan de schepen van Burgerzaken zelf; 

“Wij hebben wel gekozen voor een mekkagericht perceel. Dat ligt bij ons in Gent in Zwijnaarde op de 
Scheldeakker. Wat is het verschil? Het is een perceel dat volledig beantwoordt aan de verwachtingen ge-
linkt aan de moslimcultuur en de religie. Zijnde naar Mekkagericht, maar wij sluiten geen andere burg-
ers uit om op dat perceel begraven te worden. Dan kan dat perfect ook. Het is naar mekkagericht, maar 
het is niet uitgesloten enkel voor moslims. Dus eenieder Gentenaar, die daar wenst begraven te worden, 

132  J. Tyssens, Begrafeniscultuur, secularisering van de omgang met de dood.” In: Brussel. Vrijmetselaars in de stad. Gent, Tijdsbeeld, 2000, pp. 196- 213.
133  J. Tyssens, Ibidem.
134  K. Velle, Ibidem.
135  Intervieuw met C. Segers, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 3.
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die kan dat. Dus dat is al het onderscheid. We hebben daarvoor gekozen omdat wij neutraliteit op onze 
begraafplaatsen willen. Dus dat wil zeggen, waar vroeger de begraafplaatsen, kerkhoven, veelal rond 
de kerk gelegen waren, zijn dat nu begraafplaatsen, omdat zij dus geen gewijde grond meer hebben, ook 
niet rond de kerken. De grond is neutraal. Dus elkeen, elke burger, elke familie, die kan op zijn perceel de 
religie, de symboliek en wat zij daar ook als eigen cultuur, op aanbrengen. Dat beperkt zich dan tot het 
stukje waar de concessie op loopt. Dat is de neutraliteit van de begraafplaats, die wij op deze willen be-
waren en eigenlijk ook een wettelijk aspect is.”

-‘Wij zitten in de schemerzone’

De 19e eeuwse principes betreffende de lijkbezorging en de inrichting van de begraafplaatsen zijn verankerd 
in de Belgische grondwet. Zij gaan terug op de beginselen van deze grondwet, namelijk het gelijkheidsbe-
ginsel, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienstbeleving en de neutraliteit van de publieke 
ruimte. Hoewel de wet betreffende de lijkbezorging van Napoleon uit 1804 vandaag nog grotendeels wordt 
toegepast, zijn er toch enkele cruciale veranderingen, die het uitzicht van de begraafplaatsen grondig ver-
anderd hebben. Het zijn deze wetten waarvan het stedelijke geografische landschap drager is en waarmee 
elke bewoner van Gent in dialoog treedt.136 Wat hier volgt is allerminst een overzicht van de Belgische 
wetgeving betreffende lijkbezorging. Wel zijn er twee aspecten, namelijk de eeuwige concessie en de in-

136  A. Philippoulos- Mihalopoulos, Ibidem.



48

richting van percelen naar geloofsovertuiging, die bij wet onmogelijk of omstreden zijn. Het zijn net deze 
twee aspecten die elementair zijn bij de islamitische grafrituelen. Het is hier dat de twee wereldbeelden van 
elkaar verschillen. waardoor de culturele identiteit die verbonden is met de grond waarin men begraven 
wordt verschilt en de collectieve of individuele identiteit op een andere ge(re)construeerd wordt (lees verder 
Deel IV: Landscaping the past, Landscaping the future). De inrichting van de moslimpercelen op de Belgische 
begraafplaatsen leidde sinds de moord op Loubna Bernaïssa in 1997 tot meerdere parlementaire discussies. 
Ook op het nationale niveau ging men op zoek naar achterpoortjes en poogde men de dubieuze wetgeving 
omtrent de lijkbezorging en inrichting van de begraafplaatsen te verhelderen.
Tijdens de grondwettelijke hervormingen van 1971 werd de eeuwige concessie afgeschaft, gezien steeds 
minder mensen hierom vroegen en men met een nijpend plaatsgebrek zat op de begraafplaatsen. De oude 
grafstenen werden niet meer verzorgd en lagen er, naar men zegt, armetierig bij. Wel moesten de gemeenten 
vanaf dan een minimum concessie van tien jaar kosteloos begraven voorzien. Daarna is de burger vrij om 
al dan niet zijn concessie op te kopen. Zo is het mits afbetaling mogelijk om de concessie te hernieuwen 
en zo voor de eeuwigheid begraven te worden. Wanneer de familie niet over de middelen beschikt voor de 
afbetaling, wordt er ook een alternatief aangeboden; 

“Wanneer de gemeente het perceel voorbehouden aan de overledenen die de Islamitische godsdienst 
beleden, of een in dit perceel gelegen individueel graf, herneemt, met name nadat de concessie verstreken 
is zonder dat een aanvraag tot hernieuwing werd ingediend, kunnen de opgegraven stoffelijke overblijf-
selen naar een daarvoor bestemd perceel van de begraafplaats overgebracht worden.” 137

De wetgeving omtrent de eeuwige concessie werd vervolgens in 2004- 2005 terug aangepast. Zo geeft men 
nu de mogelijkheid om de grafconcessies meteen voor 50 jaar de verzekeren. De eeuwige concessie opnieuw 
invoeren is vooralsnog geen optie. 
De hamvraag blijft of het inrichten van een afgescheiden perceel naar geloofsovertuiging al dan niet strijdig 
is met de wetgeving. Een strikt afgescheiden begraafplaats is niet mogelijks, de uitspraken over inrichting 
van een perceel naar geloofsovertuiging zijn dubieus. Desondanks de liberale gelijkheidsprincipes, waagden 
heel wat gemeenten het om toch een moslimperceel in te richten. Dit gebeurde niet zonder gevolgen. Zo 
werd de gemeente Kinrooi in 1975 reeds op de vingers getikt door de Raad van State. Ook de gemeente 
Schaarbeek kreeg aanvankelijk geen toelating van het Hof van Cassatie om multiconfessionele percelen in 
de richten. De neutraliteit van de begraafplaatsen vraagt zo dat de aanwezigheid van symbolen en de uitvoe-
ring van rituelen dient beperkt te blijven tot de individuele graven. Belangrijk hierin is de omzendbrief van 
F. Delpérée138, die in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzocht heeft of de aanleg 
van een moslimperceel verenigbaar is met de huidige wetgeving. Hierin worden een aantal niet sluitende 
adviezen gegeven en een compromis gesloten met de Moslimexecutieve; 

“De gemeentelijke overheid, die met toepassing van deze bepaling de politiemacht uitoefent op de be-
graafplaatsen waarover zij verantwoordelijk is, kan binnen het kader van de huidige wetgeving die 
begraafplaatsen inrichten op een manier die rekening houdt met de gevoeligheden en de geloofsovertuig-
ingen van de overledenen en zijn familie. Dit betekent niet dat het zou zijn toegestaan om gemeentelijke 
begraafplaatsen aan te leggen die tegelijk confessioneel zijn, dit wil zeggen ingedeeld volgens de geloof-
sovertuiging die de overledenen tijdens hun leven beleden. (Delperée, F. O.c. p. 7). Het is evenwel niet 
onverenigbaar met de hiervoor vermelde fundamentele beginselen dat de gemeente aparte percelen zou 

137  F. Delperée, Omzendbrief betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet 
van 20 september 1998, Ministerie van Binnenlandse zaken, 2000, s.p.
138  F. Delperée, Ibidem.
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voorbehouden aan een bepaalde groep, bijvoorbeeld de belijders van een bepaalde godsdienst of filosofische 
overtuiging, zoals de islamitische godsdienst, waardoor de graven met soortgelijke externe kenmerken 
kunnen worden gegroepeerd. De gemeenten zijn trouwens reeds op die manier te werk gegaan. Ten op-
zichte van bepaalde categorieën van overledenen. Zo heeft men op een begraafplaats bijvoorbeeld een 
ereperk gereserveerd voor de gewezen burgemeesters, een perceel voor de oud- strijders of voor kinderen 
die op jonge leeftijd overleden zijn, .....”139

Vooralsnog zijn hierover geen heldere standpunten ingenomen en de inrichting van moslimbegraafplaatsen 
blijft tot vandaag omstreden. De vraag van de moslimgemeenschap raakt aan de fundamenten van de Bel-
gische natiestaat. De vrijheid van godsdienstbeleving in de publieke ruimte leidde reeds tot meerdere parle-
mentaire discussies waarbij het gebruik van collectieve religieuze symboliek in de publieke ruimte bevraagd 
wordt. 140 Door dit perceel in Zwijnaarde niet enkel toe te schrijven aan moslims poogt Gent de nationale 
wetgeving te respecteren. Bovendien staat men erop dat alle islamitische rouw- en grafrituelen in vrijheid 
kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen de moslims zelf het graf dichten en is er een afscheidssteen geplaatst 
in het dienstenlokaal. Wel is er steeds toezicht van een gemeenteambtenaar. Enkel voor het vervoer van het 
dode lichaam is men afhankelijk van de begrafenissector141; 

“Ik zit in de schemerzone, dat weet ik ook. Je hebt de wet en je hebt het gezond verstand hé. Dus ik heb 
gezegd tegen mijn collega’s dat ze genoeg schoppen moeten meenemen. Ik kreeg wel wat tegenkanting 
maar “geef die mensen de mogelijkheid”. Ik heb dat ook zo gezegd naar de moslimgemeenschap toe. Die 
hebben dat enorm gewaardeerd en wij hebben daar nooit discussie rond gehad..”142

139  F. Delperée, Ibidem.
140  H. De Ley, Het Recht op een Menswaardige Begrafenis, Gent, Centrum voor Islam in Europa Universiteit Gent, s.d., s.p.
141  Die tevens hun inspraak hebben in de politieke besluitvoering
142  Interview met R. D’ Hooghe, 29/ 02/ 2012, Gent (België), p. 13.
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-Integratie of segregatie? ‘Integendeel: dit issue valt voluit onder burgerzaken’

De inrichting van een apart perceel zou ook sociaal- culturele problemen kunnen behelzen. Zo wees men op 
de mogelijke segregatie die hiermee gepaard zou kunnen gaan. Dat op de Belgische begraafplaatsen ieder-
een recht heeft op hetzelfde stuk grond, heeft te maken met het gelijkheidsbeginsel dat men wil respecteren. 
Zo kan een samenleving van gelijke burgers enkel bewerkstelligt worden wanneer iedereen gelijk is in de 
dood. Het is ondermeer om deze reden dat men geen onderscheid in de dood wil maken tussen de Gentse 
burgers onderling. Hierbij verwijst men ook naar de stigmatisatie van de joden op de begraafplaatsen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.143 Doordat men de neutrale grond behoudt en eenieder de mogelijkheid geeft om 
op een apart grafperkje de dode te herdenken, wil men discriminatie en gettovorming tegengaan;
“Het feit dat wij neutrale percelen voorop stellen en geen getto’s op het kerkhof . Als ik het zo mag noemen.. 
en dat men nu meer en meer terug aan het komen is tot: men houdt er rekening mee, men gaat op alle ver-
wachtingen in, maar men gaat niet stigmatiseren en zeggen van “kijk, dit alleen maar voor.. Dit is een apart 
perk, volgens de moslimvoorschriften waar je kan begraven worden, maar het is niet uitsluitend voor moslims””. In 
de praktijk zien wij ook dat het moslims zijn.”144

Het Gentse stadsbestuur poogt deze gelijkheid na te streven. De inrichting van een mekkagericht perceel 
boezemt om deze reden nog steeds wantrouwen in. Naar de toekomst toe zijn er nog verschillende vragen. 
Wat met de verschillende strekkingen binnen het islamitische geloof? Wat met de culturele verschillen? Wat 
met strijdige politieke ideeën? In hoeverre kan men de aarde verdelen en op welke manier kan een verdeelde 
of gedeelde aarde bijdragen aan een pluralistische vreedzame samenleving? (zie ook: Deel IV: Landscaping 
the past, Landscaping the future). Desondanks wordt de inrichting van het mekkagerichte perceel weinig 
gerelateerd met het Gentse integratiebeleid. Zo wordt deze kwestie ten volle toevertrouwd aan de Dienst 
voor Begraafplaatsen. Is dit paradoxaal?

De verdeelde aarde
‘na zijn dood kan hij nog niet echt rusten, omdat hij in een vreemd land is’145

Concreet ga ik na wie er begraven ligt op het mekkagerichte perceel in Zwijnaarde en geef ik weer waarom 
de meeste Turkse Gentenaren hier uiteindelijk niet begraven willen worden. Aan de hand hiervan poog ik 
aan te tonen dat het mekkagerichte perceel meer dan een moslimbegraafplaats is, maar ook drager van een 
lokale collectieve identiteit. Wat betekent de eeuwige rust op het perceel in Zwijnaarde? Hoe komt het dat 
deze niet zozeer benut wordt door de Turkse gemeenschap in Gent? Waarom kan men zich niet vereenzel-
ven met deze aarde?
Op de hoek van de straat naar de begraafplaats Scheldeakker in Zwijnaarde is er een begrafenisondernemer. 
Volg je deze weg, van de markt van Zwijnaarde tot aan de begraafplaats even buiten het centrum, dan kruis 
je de E17. Wanneer je de brug ondergaat bevindt zich op de linkerkant de begraafplaats Scheldeakker. De 
begraafplaats bevindt zich op het kruispunt tussen twee wegen. Een internationale snelweg en een lokale 
gemeenteweg. Terug naar huis of begraven in het Gentse?

143  Interview met R. D’ Hooghe, 29/ 02/ 2012, Gent (België), p. 7.
144  Interview met C. Segers, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 2.
145  Interview met Feyzi, 13/ 01/ 2012, Gent (België), p. 7.
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De begraafplaats is gelegen buiten de dorpskern en wordt omringd door hoge beukenhagen. Zoals op de 
voorkaft van deze scriptie wordt weergegeven, bestaat deze begraafplaats uit verschillende compartimenten. 
Zij worden van elkaar gescheiden door een kruisvormig grondplan. De begraafplaats is een afgesloten plaats 
waar enkel mensen komen om te rouwen voor hun overledenen of om iemand te begraven.146 De begraaf-
plaats Scheldeakker opende voor het eerst haar poorten in 1987. Daar de meeste mensen uit Zwijnaarde 
nog kiezen voor een begraving op de begraafplaats naast de kerk, is enkel het voorste deel in gebruik. 
Achteraan staan de columbaria. Tegen de struikenkant achteraan links ligt het mekkagerichte perceel. Het 
perceel is ingericht in twee delen. Eén voor de kinderen en één voor de volwassenen. Volgens de laatste tel-
lingen van de dienst begraafplaatsen liggen er momenteel 52 kinderen en 23 volwassenen, waarvan zeven 
vrouwen en zestien mannen147; 

“We zijn begonnen met de voorbereidingen, ik denk, in 2008 om effectief de eerste nabestaanden te laten 
rusten in 2009. Als je ziet op drie jaar tijd liggen daar precies zestien mannen en zeven vrouwen. Dus 
veel kan u dat niet noemen. Opvallend zijn de 52 kindjes, waarvan de meesten doodgeboren zijn. Dit 
vind ik wel schrijnend; het gaat dus om de personen die geen rol spelen in de maatschappij. Men maakt 
daar eigenlijk een onderscheid en wie wel belangrijk is en respect verdient, zijn degenen die gerepatrieerd 
worden. Ik ga mij niet over een andere cultuur uitspreken, maar het is ook niet fraai als je die cijfers 
ziet.”148

Voor de begraving van de kinderen en doodgeborenen, wordt door de verschillende informanten echter een 
andere verklaring gegeven. Het gaat volgens hen niet om de functie van de overledene in de samenleving, 
maar wel om de volgende twee redenen; 

“Als het kind jonger dan een jaar is dan wordt de repatriatie niet betaald door de verzekering. Het is ook 
gemakkelijker. Meer en meer mensen willen hun kinderen hier begraven omdat ze zo dichtbij zijn. Zij 
gaan niet elk jaar naar Turkije. Als je één keer per jaar naar Turkije gaat of om de twee jaar. Dit is ook 
beter voor de rouwverwerking.149 Ik kan me voorstellen dat je als ouder regelmatig het graf van je kind 
wil bezoeken. Ik heb ook een kind en zou er zelf ook voor opteren om mijn kind hier te laten begraven.”150

Een moslimbegrafenis is een grootse gebeurtenis, waar soms honderd tot tweehonderd mensen naartoe komen. 
De eerste begravingen op Scheldeakker waren beladen met symboliek. Alle sleutelfiguren uit de moslimge-
meenschap en de Gentse politieke scène waren aanwezig, om een duidelijke boodschap te geven.151 Hier liggen 
mensen begraven van verschillende nationaliteiten en ongeveer vijf mensen van Turkse origine. Gezien de Turkse 
gemeenschap de grootste cultureel- etnische minderheid is, is dit opmerkelijk.152 De overledenen met de Turks- 
Belgische nationaliteit zijn jonge mensen, zowel bekend als minder bekend in de Turkse gemeenschap. Hier rust 
een politieagent, iemand uit een Turks- Belgisch huwelijk, een jonge vrouw die overleden is in een auto- ongeluk 
en iemand die zelfmoord heeft gepleegd, wat moeilijk aanvaard wordt in het islamitische geloof.153 De redenen 
dat deze personen hier wel begraven werden, zijn heel uiteenlopend en afhankelijk van de individuele en familiale 
overwegingen. De andere personen die begraven zijn op Scheldeakker hebben heel uiteenlopende cultureel- et-
nische achtergronden. Zo zijn er enkelen van Marokkaanse origine, Bulgaarse origine, Oost- Aziatische origine, 

146  D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytou, The secred cemetery, Londen, Berg Publishers, 2005, p. 32
147  Interview met R. D’ Hooghe, 29/ 02/ 2012, Gent (België), p. 7.
148  Interview met C. Segers, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 2.
149  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 1.
150  Interview met Cihat, 16/ 03/ 2012, Gent (België), p. 3.
151  Interview met R. D’ Hooghe II, 29/ 02/ 2012, Gent (België), 
152  S.N. Beleidsplan Etnisch- Culturele Minderheden, omgevingsanalyse 2009- 2011. Gent, Stad Gent, 2009, s.p.
153  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), pp. 12- 13.



52

etc. Ook enkele asielzoekers, die niet post- mortem kunnen terugkeren liggen er begraven.
In vergelijking met Antwerpen en Brussel liggen er weinig mensen begraven op Scheldeakker. Antwerpen 
heeft sinds 1993 een moslimperceel op de befaamde begraafplaats ’t Schoonselhof154. In Brussel richtte de 
intercommunale van de ter aarde bestelling in 2001 een multiconfessionele begraafplaats in op de begraaf-
plaats in Schaarbeek. In Antwerpen werden aanvankelijk ook niet zoveel mensen begraven. Vandaag liggen 
er echter meer dan 350 moslims begraven, waardoor men al een tweede perceel heeft ingericht en sommi-
gen reeds voor hun dood een plaats reserveren of opkopen.155 Naast individuele graven zijn er verschillende 
familiegraven. De begraafplaats weerspiegelt de stedelijke multiculturaliteit door de diversiteit aan graf- en 
rouwrituelen van de bezoekers en de graven. Ook in Brussel heeft men in totaal zes verschillende mekkage-
richte percelen ingericht, waardoor men kan kiezen waar men begraven wil worden. 

De graven zijn allemaal vooraf vormgegeven door een betonnen kader, die varieert in grote. De begraafplaats 
is er drukbezocht, naaste familieleden verzorgen er hun graven en gaan in dialoog met de overledene. Waarom 
kiezen de Turkse Gentenaars ervoor om toch niet in Zwijnaarde begraven te worden? Tijdens de interviews 
gaven informanten verschillende redenen aan waarom ze hier niet voor de eeuwigheid willen rusten. 
Vooraleer ik verder ga, wil ik eerst en vooral wijzen op het verschil in esthetiek van de publieke ruimte, het 
algemene kader waarin het perceel is ingebed. De ruimte is in alle steden op een andere manier ingedeeld, 
maar de percelen in Antwerpen en Brussel zijn deel van oudere begraafplaatsen en zo ingebed in het fu-
neraire verleden van de stad. Deze esthetiek van de begraafplaats is daarenboven altijd in dialoog met de 
rouw- en grafrituelen. Zo stelt men in ‘The Secret Cemetery’ dat; 

“The aestetic evolution of cemetery design has both prompted and mirrored people’ s changing views of 
death and customs of memorialization. The appearance and structure of funerary landscape provides 
visual and experimetial clues for those who visit and use the cemetery. These clues both shape mourner’s 
actions and motions to constrain them, as well as convey meanings of customs and practices in a particu-
lar cemetery setting.”156 

Een verdere vergelijking tussen de verschillende steden, de ruimtelijke en esthetische ordening van de be-
graafplaatsen, zou meer gefundeerde nieuwe inzichten kunnen geven in de studie naar de dynamiek tussen 
het herdenkingslandschap en de graf- en rouwrituelen. 
Een eerste belangrijke reden is dat de meerderheid van de informanten, zelfs sleutelfiguren niet op de 
hoogte waren van het bestaan van een mekkagericht perceel. Dit maakt dat het voor hun onmogelijk is 
om een keuze te maken. Dit komt omdat het nieuws tussen de moskeegemeenschappen onderling en de 
mensen die niet verbonden zijn aan een moskeegemeenschap niet helden gecommuniceerd is. De mensen 
die wel op de hoogte waren nemen de keuze vaak wel in overweging. Dit is geen keuze die van de ene dag 
op de andere gemaakt wordt, maar gaat gepaard met vele ethische vragen;

“Mijn vrouw en ik zijn aan het denken om hier ook begraven te worden. Wij hebben twee kinderen, als 
één van de twee voor ons dood zou zijn zou die ook hier begraven worden. Rouwverwerking. De wereld 
is lang. De aarde is van Allah, van iedereen. Om dichtbij te zijn. Om hen te bezoeken. Wij gaan niet elk 
jaar naar Turkije. Dat is beter voor de rouwverwerking, omdat je dan vaker op bezoek kan gaan. Ik heb 
nog niets vast besloten, maar ik ben aan het overwegen.”157 

Of men al dan niet hier begraven wil worden, verschilt van generatie tot generatie. Zo wordt hierover voorna-

154  J. Robert, eds., ’T Schoonselhof Nu, Een eigentijdse visie op de Antwerpse Necropool, Antwerpen, Erfgoedcel Antwerpen, 2005, p. 223. 

156  D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytou, Op. Cit., p. 29.
157  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), pp. 2-3
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melijk nagedacht door de tweede, derde en vierde generatie. Zij staan dan ook vaker stil bij de generaties die 
hen zullen opvolgen en het dubieuze gevoel weerspiegelt hun dubbele identiteit. Namelijk van Turk en Belg;

“De eerste generatie vindt dit natuurlijk echt niet kunnen. Maar de eerste generatie voelt zich natuurlijk 
ook meer aangetrokken tot het land van herkomst dan de generaties daarna...”158 

Dit zorgt soms voor heel wat huiselijke discussies159;
“Eigenlijk zou ik liever hier willen begraven worden. Ik ben hier geboren, ik ben hier opgegroeid, mijn 
vrienden zijn hier, iedereen die ik ken en die mij dierbaar is, is hier. Als ik dat thuis ter discussie breng, is 
het al grote ruzie. Mijn moeder heeft zo iets van ‘dat kan toch niet...’. Mijn moeder is ook al 74. Je kan er 
nog altijd niet binnen het gezin en familie, openlijk over discussiëren.”160

Ook in de gemeenschap is het volgens sommige informanten nog niet sociaal aanvaard om in Gent begra-
ven te worden. Zo vallen er soms zware woorden. 

“Degenen die het perceel wouden, zeggen: “Eindelijk. We hebben de mogelijkheid om hier begraven te 
worden.” Anderen zeggen: “Wie wordt er nu in België begraven? Als je hier begraven wordt is dat een ver-
raad tegenover het land. ”Terwijl dat daar totaal niets mee te maken heeft. Als je overleden bent, dan ben je 
overleden. Dat is eigenlijk een verraad tegenover je leven: “als je hier leeft, woont en hier alles doet.”161

Zo werd door een informant gezegd dat je geen deel meer bent van de gemeenschap, doordat je in Zwijnaar-
de begraven wordt en niet in het dorp van herkomst. 

“Stel dat ik zeg: Ik wil hier begraven worden en ik overlijd volgende week, dan zou er toch gepraat 
worden: ‘ Ja, zij leefde toch als een Belg. Ze is nooit één van ons geweest’.”162

Hiermee gepaard gaat het gevoel van eenzaamheid. Daar hier slechts weinig mensen uit de Turkse ge-
meenschap begraven zijn, voelt men zich ook niet verbonden met de aarde. Men deelt de grond niet met 
hun voorouders. Hierin wortelt het gevoel van eenzaamheid na de dood. Want zowel in de islamitische als 
Turkse cultuur staat de gemeenschap, evenals de familie centraal. Omdat de doden hier nog niet omgeven 
worden met de islamitische rituelen, heeft men het gevoel in Gent niet omgeven te worden door de isla-
mitische symboliek die de doden en de levenden met elkaar verbindt in eenzelfde religieuze gemeenschap.

“Deze vrouw zei dat een belangrijke reden voor de repatriatie is, dat er eigenlijk continu, vijf keer per 
dag, het oproepingsgebed uitgeroepen wordt en dan zijn er ook veel andere mensen. Als er bijvoorbeeld 
een lezing gebeurt, dan wordt dat in de naam van al de overledenen gedaan en daarmee dat je eigenlijk 
altijd onmiddellijk een rechtstreeks contact hebt. Ook al is het geen familie. Hier in België of in andere 
landen heb je dat niet... Gelijk dat ik je gisteren gezegd heb, een beetje egoïstisch, anders voelen ze zich 
eenzaam op het graf of eenzaam in de dood.”163

Zo draagt de aarde in Zwijnaarde nog niet dezelfde religieuze en culturele symboliek als in het dorp van 
herkomst. Sommigen hebben het gevoel op deze manier niet begraven te worden volgens de waarden waar-
mee zij zich zelf identificeren; 

“Niemand durft hier eigenlijk begraven te worden. Als de overheid en de lokale politiek goede maatrege-
len nemen en kansen geven, respecteren en het gevoelsleven van de rituelen van de moslims, dan gaan zij 
ook hier begraven willen worden. Dat zal ook de laatste stap zijn voor hier volledig in het land... Dat 
zal een grote stap zijn in de goede richting. Zij zullen zich aanvaard voelen.”164

158  Interview met Ecevit, 30/ 04/2012, Gent (België), p. 8.
159  Informeel interview met N., 25/03/2012, Gent (België).
160  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), p. 3.
161  Interview met Cihat, 16/03/2012, Gent (België), p. 8.
162  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), p. 11.
163  Focusgroep Sultan Eyup Camii Moskee, 05/03/2012, p. 6.
164  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 4.
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Eén van de belangrijkste aspecten hier is dat men in België geen zekerheid heeft op een ‘eeuwige rust’. 
“Hier in België kan je nooit eeuwig op dezelfde plaats begraven blijven. Normaal is het de bedoeling, 
wanneer je iemand begraaft, zolang er geen dwingende reden is, laat je die overledenen met rust ei-
genlijk. Probeer je die eeuwig op dezelfde plek te laten rusten. Dat is ook een belangrijke reden waarom 
mensen ervoor opteren om in Turkije of een ander land begraven te worden.”165

Deze eeuwige rust ligt aan de basis van het islamitische wereldbeeld en is dus fundamenteel voor de mos-
lims. De eeuwige rust gaat ook gepaard met het sociale gebeuren rondom het graf. Zo werd er gezegd dat 
men het liefst echte rust verkiest en men in Gent niet weet of er al dan niet rondkuierende bezoekers de 
rust zouden verstoren. De rust in de aarde is overkoepelend. Het is in deze rust, die gepaard gaat met de 
religieuze en culturele symboliek van de aarde dat het verschil in omgang met de doden duidelijk wordt. 
Zo werd er gezegd dat de Belgische rouwrituelen als ‘kil’ aanvoelen. Het delen van de aarde, gaat zo nog 
steeds gepaard met het delen van de Belgische identiteit, veeleer dan de Turkse of islamitische. Zo wordt er 
gewezen op de snelheid en het private karakter van de Belgische rouwrituelen. De eeuwige rust is op deze 
manier niet de eeuwige rust waarmee sommigen zich willen of kunnen identificeren. Het mekkagerichte 
perceel is momenteel om verschillende redenen voor de meeste informanten nog geen ‘thuis’. De doden 
liggen begraven in een vreemd land. De Gentse aarde is nog geen drager van het lokale Turkse verleden. 
Niettemin denken velen er ook over na en denken sommigen dat dit nog wel zal veranderen. De jongere 
generaties zullen zo volgens enkele informanten liever in Gent begraven worden. Hiertegenover staat dat 
anderen dan weer stellen dat dit helemaal niet het geval is en ook de jongere generaties ‘sine qua non’ gere-
patrieerd zullen worden.
Daarnaast speelt het financiële aspect hier ook een rol. In tegenstelling tot de geïnstitutionaliseerde repatri-
atie, kosten de concessies heel wat geld. Natuurlijk kan er steeds worden bijgeschoten door collectes;
“Maar kijk, zelfs dat is toch niet menselijk... Wat voor een beleid is dat eigenlijk? Dat is niet menselijk. Dat is 
weeral discriminatie. Rijken kunnen het zich permitteren. Daar komt het op neer Het heeft weeral met centjes te 
maken.”166 
Er bestaat vooralsnog geen netwerk voor de moslimbegravingen in Zwijnaarde en dit maakt dat dit voorna-
melijk onderling geregeld wordt. Begrafenisondernemers van Turkse origine zorgen voor het materiaal en 
het vervoer. De grafsteen wordt zelf of door een steenhouwer, waarschijnlijk van Turkse origine gemaakt. 
Toch denken vele informanten dat de volgende jaren ook meer mensen van Turkse origine begraven zullen 
worden in Zwijnaarde. Opvallend is dat er niet enkel meer gekeken wordt naar de eigen bestemming, maar 
dat er ook wordt nagedacht over de nabestaanden en de functie van het graf bij het rouwen. Men denkt dan 
aan kinderen, vrienden en kennissen in Gent. Ook in de Belgische herinneringscultuur komt de nadruk de 
laatste decennia meer te liggen op de nabestaanden.167 

165  Interview met Cihat, 16/03/2012, Gent (België), p. 3.
166  Interview met Duru, 22/03/ 2012, Gent (België), p. 11.
167  F. Louckx, L. Clustermans, Als de dood voor de dood. Hedendaagse beschouwingen over sterven en dood. S.N., 1989, pp. 7-28. 
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Boven: Multiconfessionele begraafplaats Schaarbeek,Onder: T’ Schoonselhof, Antwerpen.
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Eeuwige rust in het landschap van vroeger
De dode vervat zijn reis doorheen het geografische en het mentale landschap. Doorheen het luchtruim reist 
hij naar zijn laatste rustplaats. Daar wordt hij begraven en zal hij één worden met de aarde. Dezelfde aarde 
die bewerkt wordt door de dorpsgenoten. Het graf wordt deel van het lokale landschap. 
Deze weg wordt niet zomaar bewandeld. Hiervoor zijn diverse redenen, die zowel individueel als collectief 
gedragen worden. Rond de weg van het dode lichaam ontspint zich een hele dynamiek. Het complexe 
verwantschap tussen de Turkse Gentenaar en de grond waarin hij begraven wordt is hiervan één aspect. 
De repatriatiecultuur die vandaag bestaat is echter enkel mogelijk door de politieke en economische insti-
tutionalisering van de ‘laatste reis’. In dit luik poog ik de context te schetsen waarbinnen de repatriatie van 
het Turkse dode lichaam mogelijk wordt. Daarom zullen we eerst bekijken hoe deze institutionalisering tot 
stand gekomen is. Hierbij laat ik de verschillende spelers op de drie niveaus (lokaal, nationaal en internati-
onaal) aan bod komen. Op deze manier probeer ik weer te geven hoe de repatriatiecultuur zich niet enkel 
beperkt tot de Turkse gemeenschap in Gent, maar deel wordt van het internationale landschap. Zoals ik 
reeds aangaf is er altijd een actieve interactie tussen het landschap en zij die haar bewandelen. Het is niet 
duidelijk wie de handeling determineert. In een tweede deel zal ik daarom weergeven waarom de Turkse 
Gentenaars die ik interviewde begraven willen worden in het herkomstland. Hierbij wordt bevraagd wat de 
‘eeuwige rust’ dan wél inhoudt. Zo zal ik proberen na te gaan welke betekenis de aarde waarin men begraven 
wordt draagt. Centraal in dit deel staat de actieve relatie tussen de gemeenschap ‘hier’ en ‘daar’. Hierbij vra-
gen we ons af op welke manier de grond waarin men begraven wordt de identiteit van de overledene en van 
de gemeenschap in Gent bepaalt. Is een ‘thuis’ de plaats waar men begraven wordt? Wat houdt deze ‘thuis’ 
dan precies in? Wordt men terug deel van eenzelfde wereldbeeld door daar begraven te worden? Door de 
context naast de persoonlijke getuigenissen te plaatsen tracht ik de interactie tussen geografische landschap 
en het mentale landschap te schetsen. Hiermee wil ik geen totaalbeeld scheppen, maar vertrek ik vanuit de 
persoonlijke ervaringen van de informanten. 

Een weg van improvisatie naar repatriatie
Om het politiek- economische landschap van de dood in zijn geheel te vatten, is het noodzakelijk om de 
onderstaande context binnen een breder kader te plaatsen. De politieke, culturele en economische grenzen 
van de natiestaat verliezen aan belang. Het einde van de 20e en het begin van de 21e eeuw kenmerken zich 
door een voortschrijdende economische en culturele globalisering. De ruimte tussen het individu en de 
staat wordt groter; er staan meer actoren op het spel. Eigen aan dit post- nationalisme zijn de veelzijdige 
transculturele relaties, die voornamelijk mogelijk zijn door de technologische innovaties en de internationa-
lisering van het transport. Ik ben hier niet dieper op in gegaan en voor een verdere contextualisering verwijs 
ik de lezer door naar het uitgebreide overzicht en tevens rijk gestoffeerde werk; ‘The World since 1945. A 
History of International Relations’ van W. C. McWilliam en H. Piotrowski168. 

168  W. C. McWilliam, H. Piotrowski, The World since 1945. A History of International Relations, Colorado/ Londen, Lynne Rienner Publishers, 
2009, 624 p. 
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De Gentse repatriatiecultuur

“The problem with agency hinges around who is controlling what?”169

Hoewel vele Turkse Gentenaars in Gent geboren zijn, wordt vandaag meer dan 90 % van de Turkse Gente-
naars gerepatrieerd om begraven te worden in het dorp van herkomst. Zoals eerder weergegeven, hebben de 
rouwrituelen nu hun eigen ritme binnen de stedelijke cultuur. De eerste repatriëringen waren aanvankelijk 
nauwelijks georganiseerd. Wanneer iemand onverwacht stierf, stond men voor een groot raadsel. Begraven 
worden in Gent was nog geen optie en ook een repatriatie was moeilijk. Dit kwam omdat de vliegindustrie 
nog in zijn kinderschoenen stond. Evenmin beschikte men over het kapitaal. De familieleden waren genoopt 
de repatriatie zelf te regelen en de weg doorheen de bureaucratie uit te zoeken. Soms overwoog men om het 
lichaam met de auto tot in Turkije te vervoeren. De Turkse gemeenschap groeide en nestelde zich in de stede-
lijke cultuur. Hun politieke draagkracht en toenemend organisatievermogen, maakten dat er nieuwe contacten 
gelegd werden die een ‘snelle’ repatriatie mogelijk maakten. Een goede indicator hiervoor is het ritme en de 
tijdspanne waarin de repatriëring plaatsvindt. Het lichaam moet immers zo snel mogelijk, binnen de 24 uur, 
begraven worden en bijgevolg ook ter plaatse geraken. Aanvankelijk duurde het vaak een kleine week vooraleer 
men toestemming kreeg om het lichaam naar Turkije te vervoeren. Iets wat nu een kwestie is van hoogstens 
twee dagen.170 Naarmate er meer moslims overleden, was stad Gent genoopt zich te schikken naar het ritme 
van de islamitische dood. Zo voorzien zij bijvoorbeeld permanentie tijdens het weekend op de Dienst voor 
Burgerzaken. Vooraleer het lichaam het land verlaten mag, zijn er echter een aantal formaliteiten en normen 
waaraan men moet voldoen. Wanneer het overlijden is aangegeven bij de dienst Burgerlijke stand, wordt er 
een proces verbaal van inkisting opgemaakt. Wanneer de dokter in het mortuarium ook in een attest verklaard 
heeft dat het lichaam ‘vrij is van besmettelijke ziekten’, wordt toestemming gegeven om het lichaam te vervoeren 
en te begraven.171 Al deze documenten dienen vervolgens voorgelegd te worden aan het Ministerie van Volks-
gezondheid, die de Lijkenpas geeft. Een ‘Laissez Passer’ in de Brusselse volksmond.172 Met al deze documenten 
moet men naar het Turkse Consulaat, waar de uiteindelijke machtiging gegeven wordt om de overleden per-
soon te begraven en te repatriëren naar Turkije. Net zoals er bij de heenreis bilaterale arbeidsverdragen werden 
afgesloten tussen België en Turkije, sloot het Turkse Directoraat Generaal verdragen af om de repatriëring van 
de Turkse burgers mogelijk te maken. Om de nationale grenzen als dode te doorkruisen is de formele identiteit, 
de nationale ID, toonaangevend. Wie geen Belgisch- Turkse nationaliteit heeft, kan niet gerepatrieerd worden 
en is niet gemachtigd begraven te worden in het Turkse land. Illegalen, die niet beschikken over de formele 
identiteit, kunnen bijgevolg niet terug naar het herkomstland om daar voor eeuwig te rusten. 
Vooraleer ik verder ga, wil ik eerst enkele vraagtekens plaatsen bij het begrip ‘repatriatie’. Dit is een term 
die komt van het Latijnse re- patria en wijst op “valued objects and remains who are returning to the father- 
or homeland, where they should be.”173 Terug naar het vaderland. Volgens K. Verdery174 is de repatriatie van 
objecten en dode lichamen nauw verbonden met het culturele erfgoed van de natiestaat. Het terug thuis 
brengen van deze voorwerpen of fysieke overblijfselen gaat gepaard met een wereldwijde bezorgdheid over 

169  D. Barnett, ‘political theatre in a Shrinking World: René Pollesch’s Postdramatic Practices on Paper and on Stage’, In: Contemporary Theatre 
Review, 16 (1), 2006, p 36.
170 http://www.humo.be/humo-archief/29968/draaischijf-van-de-dood-in-het-mortuarium-van-brussels-airport, laatst geraadpleegd op 02/ 08/2012. 
171  Medimmegrant, “Wat bij een overlijden van uw dierbare? Formaliteiten voor een begrafenis, crematie, Repatriering van het lichaam”, In: 
www.medimmegrant.be , 2006, pp. 1-9.
172  Interview met B. Van Grunderbeek, 23/ 03/ 2012, Gent- Brussel (België), p. 10.
173  K. Verdery, Op. Cit., p. 48.
174  K. Verdery, Op. Cit. , 185 p.
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het nationale en culturele eigendomsrecht over roerend en zo ook onroerend erfgoed. 175 Het is ook in deze 
nationale context dat het begrip repatriatie veelvuldig gebruikt wordt en opgenomen is in het politieke 
en economische discours. Hiertegenover staat dat in de Turkse gemeenschap zelf het woord ‘repatriatie’ 
nauwelijks gebruikt wordt. Zo stelde ik vast dat het woord ‘repatriatie’ enkel in de mond genomen werd, 
wanneer ik het begrip zelf aanreikte. Het werd steeds op een niet natuurlijke, bijna zoekende wijze in de 
zinnen geplaats. Als in ‘terug naar het land van oorsprong gaan’, is het begrip ‘repatriatie’ minder neutraal dan 
het lijkt. De beleidsterm vooronderstelt op deze manier dat het dode lichaam terug gebracht wordt naar 
de plaats waarvan de dode afkomstig is of waartoe de dode eigenlijk behoort.176 Zo brengt men politiek en 
economisch de overleden Turkse Gentenaars, hoewel geboren in het Gentse, impliciet thuis in Turkije en 
niet op de Belgische begraafplaatsen. Het is hier reeds, dat zich terminologisch een spanningsveld aftekent 
in een regime dat zich duidt met de term ‘repatriatiecultuur’.
Met de term ‘repatriatiecultuur’177 bedoelt men dat zowel het overbrengen van dode lichaam als de begraving 
nu onlosmakelijk verbonden zijn met de Turkse rouwcultuur in Gent. Dit komt enerzijds omdat men over 
alle faciliteiten beschikt om het lichaam te vervoeren. Anderzijds hebben de verschillende generaties de 
emotionele behoefte om begraven te worden in het dorp van herkomst. De ‘repatriatie’ cultuur impliceert op 
deze manier een automatisme of een regime waarbij het dode lichaam ‘sine qua non’ vervoerd wordt naar het 
dorp van herkomst. Repatriëren is op verschillende manieren deel van het leven. De weg is reeds omgeven 
door een rijke symboliek. De ethische en culturele overwegingen worden gedeeld door de generaties heen.178 
De formele en informele publieke voorzieningen ondersteunen en vergemakkelijken de reis. De vele infor-
matieve websites met juridische en praktische tips zijn hiervan een lichtend voorbeeld. 179 De weg zou echter 
niet mogelijk zijn zonder de financiële steun van het repatriatiefonds en de begrafenisondernemer, die het 
transport op zich neemt.

A dying business?

In het mortuarium van de luchthaven in Zaventem ligt al enkele uren een dood lichaam. Gewikkeld in 
maagdelijk witte doeken, geborgen in een zinken kist. Hij is de zoon van één van de eerste Turkse gastar-
beiders. Na zijn dood, rustte ook hij enkele uren in het mortuarium van Zaventem, in afwachting van de 
eerste vlucht naar Turkije. Zijn vrouw, kinderen, broers en zussen staan rond het dode lichaam. De ruimte 
wordt gevuld door gebeden. Er wordt gehuild en ze vinden steun bij elkaar. Wat verderop lopen duizenden 
mensen kriskras door mekaar. Op zoek naar iets kleins om te eten, de juiste incheckbalie, tax free producten 
of wachtend met een boek of een laptop op de vlucht van de toekomst. Wanneer de bagage naar het vlieg-
tuig wordt gebracht, passeert er een langwerpig ‘ding’. Gehuld in plastieken folie en jutten zakken. ‘Zo ziet 
niemand dat er een lijk aan boord is’180. 

De hierboven geschetste scène behoort tot de alledaagse realiteit in het mortuarium van de vlieghaven in 
175  K. Verdery, Op. Cit., pp. 23- 53. 
176  Met dank aan K. Kadrouch voor de interessante discussie.
177  Interview met jiyan I, 06/ 12/ 2012, Gent (België), p. 1.
178  A. Felix, “Posthumous Transnationalism. Postmortem repatriation from the United States to Mexico”, In: Lqtin American Research Review, 
46 (2011) 3, pp. 159- 179.
179  http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=1&idmenu=1&state=0&lang=nl, laatst geraadpleegd op 01/07/2012.
180  Van grunderbeeck
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Zaventem. Hier passeren jaarlijks meer dan duizend lijken, op hun weg naar het herkomstland. In 2005 
werd door de Sophia Group in overleg met hun deelmaatschappij Vangrunderbeek Worldwide Funeral 
Repatriations, beiden later overgenomen door de verzekeringsmaatschappij DELA, in de vlieghaven van 
Zaventem een mortuarium ingericht.181 Dit geeft de nabestaanden de mogelijkheid om in de luchthaven 
afscheid te nemen van de overledene, die voordien bij de tomaten en spijkerbroeken in de loods werd ge-
plaatst. Dit maakt dat Zaventem nu, naast Schiphol, Zurich en Parijs ook over de faciliteiten beschikt om 
een uitvaart in te richten naar eigen willekeur in de vlieghaven. Waar eerder de meeste lichamen via voor-
genoemde steden vervoerd werden, zorgt de uitbouw van een mortuarium in Zaventem ervoor dat ook in 
België de internationale uitvaartsector nieuwe havens vindt.
Om de 3129 kilometer tussen Gent en Emirdag te overbruggen, is men afhankelijk van de verschillende 
transportmogelijkheden, die nauw verstrengeld zijn in een netwerk van publieke en private diensten. Waar 
de repatriatie aanvankelijk georganiseerd werd door de Belgische begrafenisondernemers, ligt de weg van 
het lichaam vandaag terug meer in handen van Turks- Belgische begrafenisondernemers. Dit komt omdat 
de repatriatiefondsen meer geïnstitutionaliseerd zijn, waardoor men nu zelf contacten legt met begrafenis-
ondernemers van Turkse origine. Het repatriatiewezen floreert en is ingebed in het lokale en internationale 
landschap van het dode lichaam.182 Het is hier dat ik de symboliek van de ‘handen’ gebruik. Hierbij zijn de 
handen die het lichaam vervoeren drager van een religieuze, culturele of politiek- economische betekenis-
wereld. Zo poog ik weer te geven hoe het dode lichaam terug meer in ‘Turkse handen’ komt. De handen die 
drager zijn van de gedeelde islamitische en etnische identiteit.183 Hierbij opereert men binnen de lijnen die 
reeds uitgetekend zijn door het internationale repatriatiewezen. Begraven worden in Gent is in tegenstel-
ling tot Nederland, nog steeds geen big business. In hoeverre bepaalt het samenspel tussen begrafenisonder-
nemers en de Turkse Gentenaars de plaats waar het lichaam begraven wordt? 
Een repatriatie van een dood lichaam is niet goedkoop. Bij de verzekeringsmaatschappij DELA kost het 
gemiddeld 2900 euro om een dood lichaam te repatriëren naar Turkije.184 Dit is voor vele families een hele 
som geld om plots op tafel te leggen, waardoor er aanvankelijk collectes in de Turkse gemeenschap plaats-
vonden om geld in te zamelen voor de repatriatie van de overledene en de naasten. Aan het begin van de 
jaren tachtig ontfermde Diyanet zich over de Turkse moslims in het buitenland en richtte een eerste repa-
triatiefonds op. Hierbij zijn nu de meeste Turkse Gentenaars aangesloten.185 Dit fonds heeft als doel om 
de repatriatiekosten te verlichten en praktische hulp te bieden aan de nabestaanden. Zo kan men vanaf de 
geboorte een repatriatieverzekering afsluiten en betaalt men jaarlijks een bijdrage tussen de 25 en 50 euro. 
Op deze manier verzekerd men reeds tijdens het leven de ‘laatste reis’. Vandaag is bijna iedereen aangesloten 
bij een repatriatiefonds. Ook de jongere generaties worden aangespoord om hun bijdrage jaarlijks te beta-
len. Nu zijn er verschillende fondsen die regionaal georiënteerd zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de mensen uit de 
dorpen rond de stad Emirdag aangesloten bij hetzelfde fonds. Dit fonds heeft zo ook leden in Brussel en 
Genk. Dit maakt dat er een verbondenheid ontstaat tussen de gemeenschappen in de respectievelijke ste-
den. Doordat zij betalen voor hetzelfde fonds en begraven worden in dezelfde streek ontstaat er een gevoel 
van verwantschap. Het delen van de ‘laatst reis’ uit zich in vele zaken. Op deze manier is een repatriatie vaak 

181 http://www.uitvaart.nl/nieuws/zaventem-belgi-tweede-luchthaven-ter-wereld-met-volledig-luchthavenmortuarium/20307, laatst geraad-
pleegd op 08/08/ 2012.
182  B. Saatki, O. Van den Broeck, Islamitisch Begraven, Executieve voor Moslims in Vlaanderen, Brussel, 2007, pp. 10-17.
183  G. Jonker, “what is other about Other Religions?: The Islamic Communities in Berlin between Integration and Segregation.” In: Cultural 
Dynamics, 12, 311, 2000, p. 327.
184  http://www.dela.be/nl/bij-overlijden/wat-regelt-dela/repatriering/tarieven-repatriering, laatst geraadpleegd op 08/ 08/ 2012.
185  Interview met Ecevit, 30/ 04/2012, Gent (België), pp. 8- 10.
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goedkoper dan een begraving in België, omdat men hier ook de eeuwige concessie moet afbetalen.186 
De repatriatiefondsen hebben de weg van het lichaam ‘ontlast’ van formaliteiten. Hoewel men zich aan-
vankelijk beperkte tot een financiële ondersteuning, heeft het fonds ook een heel aantal praktische zaken 
op zich genomen. Zo zorgen zij voor de juiste documenten en voorzien het vervoer tussen het ziekenhuis, 
de moskee, de vlieghaven en het dorp van herkomst in Turkije. Hierbij gaat men in zee met grotere en 
kleinere grotere en kleinere begrafenisondernemers als DELA en Pompes Funèbres Islamique de Belgi-
que187. Tijdens een interview vertelde Benoit Vangrunderbeek over het Amerikaanse monopolie over de 
Belgische markt van het begrafenis- en repatriatiewezen. Hun eigen familiebedrijf, dat gespecialiseerd was 
in repatriëringen naar onder andere Marokko, werd zo, net als vele andere private ondernemingen in ’98 
overgenomen door SCI (Service Corporation International), die nu samen met Steward de groep DELA 
vormt, waarbij honderden begrafenisondernemers zijn aangesloten. Hijzelf werd consultant en zijn ouders 
gingen met pensioen. Later nam hij ontslag. 188 Voor de Turkse repatriëringen had de begrafenisondernemer 
Duvivier uit Charleroi gedurende relatief lange tijd een marktmonopolie totdat een tweede speler - Pompes 
Funebres Islamiques de Belgique – zijn intrede deed in het landschap. Uiteindelijk sloot ook Duvivier zich 
aan bij DELA, die nu ook een groot deel van de Turkse repatriëringen in handen heeft. Cruciaal is hier dat 
deze al deze grotere spelers islamitische of Turkse begrafenisondernemers in dienst hebben genomen. Op 
deze manier willen zij ook de mogelijkheid geven om het lichaam volgens de normen van het islamitische 
geloof ritueel te wassen en vervolgens te vervoeren.189 Zo nemen zij geleidelijk aan de functies over van de 
lokale gemeenschap in Gent. Anderzijds zijn er ook lokale Turkse begrafenisondernemers die hun kans 
wagen op de baan. Er is een nauwe samenwerking tussen de repatriatiefondsen en het repatriatiewezen 
en dit geeft het landschap van de dood een heel eigen karakter. Het landschap is complex en ik heb geen 
verder onderzoek gedaan naar de verdere relaties tussen de nationale overheid en het begrafeniswezen. De 
begravingen gebeuren vandaag niet meer door de stedelijke diensten, maar door de begrafenisondernemer. 
Daar beide zich inmengen met de inrichting van de openbare ruimte, zou een verder onderzoek hiernaar 
vast voor enkele interessante voetnoten zorgen. De lijn tussen vraag en aanbod is vaag en het is hier dat de 
vraag rijst in hoeverre de bloeiende repatriatie- economie de terugkeer naar het herkomstland bevordert. 190 
Het is hierbij interessant na te gaan in hoeverre de inrichting van een mekkagerichte begraafplaats nefast 
zou zijn voor de verschillende repatriatieondernemers en de repatriatiefondsen. Voor islamitische begra-
vingen in Gent bestaat vooralsnog geen netwerk. In Nederland echter waren de islamitische begravingen 
voor de begrafenisondernemers een geschenk uit de hemel. Door het stijgende aantal crematies, verloor de 
sector een groot deel van haar doelpubliek. De moslimbegrafenissen kwamen in de plaats. In Gent is dit 
nog niet het geval. De complexe dynamiek tussen vraag en aanbod zal zich waarschijnlijk de volgende jaren 
verder ontplooien. Het multiculturele landschap van de dood in Gent zal ongetwijfeld vele nieuwe boeiende 
inzichten geven. 

186  http://www.mo.be/artikel/eeuwige-rustplaats-enkele-reis, laatst geraadpleegd op 08/ 08/ 2012.
187 http://www.embnet.be/Affairessociales/D%C3%A9c%C3%A8sEnterrement/Pompesfun%C3%A8bres/tabid/437/Default.aspx, laatst ger-
aadpleegd op 08/ 08/ 2012.
188  Interview met B. Van Grunderbeeck, 23/ 03/ 2012, Gent- Brussel (België), p. 3. 
189  Interview met B. Van Grunderbeeck, 23/ 03/ 2012, Gent- Brussel (België), p. 5.
190  D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytou, Op. Cit., p. 33
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De gedeelde aarde

“Yet, in multifaceted ways this place of commemoration is deeply entwined with the identities of persons 
and groups.”191

De weg wordt uitgetekend en om verschillende redenen bewandelt. Het is een reis die het mentale land-
schap tussen Gent en het dorp van herkomst voorgoed verandert. Waarom het lichaam begraven wordt 
in het dorp of de stad van herkomst verschilt van persoon tot persoon en van generatie tot generatie. De 
‘eeuwige rust’ behelst niet enkel een eeuwige concessie, maar is een concept waarvan ik hier enkele aspecten 
tracht weer te geven. De volgende vragen staan hierbij centraal: Wat zijn de motieven om in het dorp van 
herkomst begraven te worden? Met wie en op welke manier deelt men de aarde? Wat zegt dit over de iden-
titeit van de doden en de levenden? Op deze manier poog ik ook meer inzicht te geven in de betekenis van 
een begraafplaats voor de Turkse gemeenschap in Gent. 

Een lange weg naar het warme land

“Het is niet gemakkelijk. Alles regelen; de ceremonie, het afscheidsgebed, het vliegtuig pakken en dan in 
hetzelfde vliegtuig meegaan naar Turkije. Wij zijn ’s nachts om vier uur toegekomen. Ons dorp lag 70 a 80 
km van de stad. Dan zijn er mensen gekomen met auto’s en zijn we in de ochtend rond zes uur in het dorp 
aangekomen. We hebben hem dan rond elf uur begraven. Het duurt heel lang. [...] Het vraagt veel tijd, veel 
energie, veel geld, de repatriëring. Je moet dan extra verlof kunnen nemen. Daar heeft niet iedereen begrip 
voor als werkgever. Minimum en maximum één week daar blijven. Dat was pijnlijk. Ja, pijnlijk”.192 

De weg naar Turkije is vaak lang en erg vermoeiend. Het verlies van een familielid is een emotionele ge-
beurtenis waarbij veel komt kijken. De terugweg is niet voor iedereen een bekommernis tijdens het leven. 
Eenmaal men de weg mét het lichaam heeft afgelegd, verandert dit bij velen. Het landschap draagt dan 
de kleuren van verlies en de herinnering aan de overledene. Het dode lichaam tekent voorgoed de ruimte 
tussen het dorp, de stad en Gent. Het lichaam draagt hier een heel andere betekenis dan de context doet 
vermoeden. Als drager van een gemeenschappelijke identiteit is de weg van het lichaam tegelijk een weg 
van afscheid en hernieuwing van deze identiteit.193 Het ‘thuis’ brengen van het dode lichaam confronteert 
de personen uit de tweede of derde generatie vaak met hun eigen dubbele nationaliteit en identiteit. Het 
oversteken van de formele grenzen, maakt dat ook zij geconfronteerd worden met een culturele en politieke 
identiteit die in een postmoderne wereld zowel geografisch als niet geografisch bepaald is;
 “Dus wij zitten zo een beetje ertussen. Is er iets tussen? Ik weet het niet. Niemandsland... We zitten er tussenin”194 
Deze weg legt men niet alleen af, maar samen met andere familieleden uit Gent en Turkije. Het verlies 
verbindt hen onderling. Samen tot op het einde zorg dragen voor de overledene is een gedeelde verant-
woordelijkheid. In het dorp of de stad in Turkije heeft de familie ondertussen alles klaargemaakt voor het 

191  G. Gundaker, “At home on the Other Side: Afrikan American Burials as Commemorative Landscapes”, In: J. Wolschke- Bulmahn, Op. Cit. p. 25
192  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 9. 
193  A. Felix, Op. Cit., pp. 159- 179.
194  Interview met Ecevit, 30/ 04/2012, Gent (België), p. 7.
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verblijf en wacht de Gentse familie op. De kamers zijn opgewarmd, er wordt gekookt door de buren en ook 
het vervoer van de luchthaven is geregeld. In het huis van de familie “wordt gehuild, gerouwd met vrienden, 
familie, kennissen. Iedereen.”195 Vooraleer het lichaam begraven wordt, is er opnieuw een afscheidsgebed en 
wordt ook daar samen afscheid genomen van de overledene. De lijkwaden aan het hoofdeinde worden op-
nieuw opengedaan, opdat de familie daar ook nog een laatste keer de dode kan zien. 
“Een dubbel afscheid. Dan wordt de kist naar de... Ondertussen is er al een put gegraven. Dan wordt de kist 
erin gezet, dat wordt dan toegegooid en dan wordt er eigenlijk een jaar gewacht, tot de grond ingezakt is 
vooraleer er een grafsteen wordt op geplaatst.” 196

Bijna iedereen van het dorp zal er zijn om de begraving mee te maken en de familie wordt in alle warmte ont-
vangen. De bekende of onbekende doden worden gedeeld door de gemeenschap in Gent en in Turkije. Is dit 
een terugkomst van ‘our lost sons’ (K. Verdery, The political lives of dead bodies, reburial and postsocialist change) ?197 

The road is our given track

Waar men de dode begraaft, is waar men thuis is.198

Terug naar ‘huis’

Het concept ‘thuis’ heeft verschillende aspecten en overkoepelt de andere onderstaande overwegingen.199 Terug ‘thuis’ 

komen na de dood is het verlangen naar een totaalervaring. Het delen van het landschap. Vele Turkse Gentenaars van de 

eerste generatie hunkeren naar het herkomstland.200 Hoewel velen hun zomerdagen doorbrengen in het herkomstland, 

is de heimwee naar vroeger deel van het leven in Gent. Dit verlangen naar de jeugd, de nostalgie naar de kindertijd 

en de ‘dagen van toen’ kleurt de herinnering aan Turkije.201 Het idee om begraven te worden in het dorp van herkomst, 

geeft rust en is tijdens het leven een troost voor velen die door economische of familiale omstandigheden nooit terug 

konden keren naar hun dorp of de stad van herkomst. De herinnering aan dit verleden, gaat gepaard met het gevoel van 

een ‘thuis’. Een plaats waar men iedereen kent, dezelfde culturele en religieuze tradities en eenzelfde verleden deelt met 

hun voorouders. De aarde is ‘hun’ grond, waarmee men verbonden is doorheen de tijd en ruimte. Als een stuk aarde, de 

grond waar ze vandaan komen en waarin men ook begraven wilt worden. 

“We komen van die aarde vandaan en daar willen we terug naartoe. Iedereen is daar eigenlijk. 
De familie is daar.”202 

Hierbij gaat het niet meteen om de Turkse grond, wel om het landschap waarin ook een deel van hun 
identiteit schuilt.203 De aarde en het landschap hebben zo “a memorial power upon people who have a special 
knowledge of or association with that place.”204 De begraafplaats is een deel van de publieke ruimte dat ze kun-

195  Interview met Feyzi, 13/ 01/ 2012, Gent (België), p. 2.
196  Interview met Cihat, 16/ 03/ 2012, Gent (België), p. 1.
197  K. Verdery, Op. Cit., pp. 47- 49.
198  G. Jonker, De groei van moslimpercelen op openbare begraafplaatsen in Europa. Gent, s.d., 2004, s.p. 
199  B. Verschaffel, “The meanings of domesticity”, In: Journal Of Architecture, 7 (2002), pp. 287- 288.
200  Focusgroep Sultan Eyup Camii Moskee, 05/ 03/ 2012, Gent (België), p. 7.
201  L. Neyzi, “Fragmented in space: the oral history narrative of an Arab Christian Antioch, Turkey”, In: Global Networks, 4, 3,2004, p. 285.
202  Focusgroep Sultan Eyup Camii Moskee, 05/ 03/ 2012, Gent (België), p. 6.
203  J. D. Hunt, “Come into the garden Maud”: Garden Art as a privileged Mode of Commemoration and Identity”, In: J. Wolschke- Bulmahn, 
Op. Cit., pp. 9- 23.
204  J. D. Hunt, Op. Cit., p. 23.
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nen toe-eigenen. Een landschap dat men aanschouwt als ‘mijn’ ruimte. Dit is het concept van “one’s own 
world and the knowledge available about this same world.”205

Gepaard met deze grond is de gemeenschap, die, eeuwig in beweging, gekenmerkt wordt door de vertrouw-
de, diepgewortelde lokale religieuze en culturele gewoonten, gebed in hun context. De authenticiteit van 
deze collectiviteit maakt dat men deze plaats als ‘thuis’ percipieert en dan ook hier, omringt door kennissen, 
vrienden en familie begraven wil worden. Anderzijds vinden de nabestaanden bij de gemeenschap daar ook 
een enorme steun. Zo getuigt één van de oudere vrouwen uit de Eyup Sultan Camii moskee;

 “Je wordt ontvangen met open armen. Iedereen staat daar te wachten. Ze verwelkomen je en steunen je.”206 
Ook in de dood willen sommigen zich verenigen met deze gemeenschap. Op de begraafplaats liggen alle 
bekenden naast elkaar in de dood. Zij delen de rust en de eeuwigheid, doorstaan de tijd naast elkaar. Er 
wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘wij’ en ‘jullie’ of ‘own’ and ‘foreign’(G. Jonker, Topography of 
remembrance).207 Ook al leefde men in Gent, de doden komen terug samen op de begraafplaats en liggen 
daar naast andere gekenden; 

“Dat zijn ook vriendinnen van ons mama. Echt dezelfde generatie en daar komen ze samen. Het is 

205  G. Jonker, Topography of Remembrance: The dead, tradition and collective memory in Mesopotamia, Leiden, E. J. Brill, 1995, p. 36.
206  Focusgroep Sultan Eyup Camii Moskee, 05/ 03/ 2012, Gent (België), p. 6.
207  G. Jonker, Op Cit., p. 210.
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heel bijzonder.”208 
Hiernaast speelt het gebeuren rond en op de begraafplaats een aanzienlijke rol. De familie en vrienden in 
het dorp of de stad zijn voeren de grafrituelen, als het lezen van de Koran en de gebeden aan het graf, even-
als de zorg voor het graf uit en omgeven de overledene met een lokale symboliek. 

“In Turkije worden de begraafplaatsen ook veel bezocht door andere mensen. Ze komen de Koran lezen voor de 
geest van de gestorvene, dan wordt er ook voor jou geest gelezen. Hier worden de begraafplaatsen maar weinig 
bezocht, natuurlijk omdat er nog maar weinig moslims begraven zijn. Het is een nieuw fenomeen....”209

De geografische omgeving en de sociaal- culturele context, maken dat de dode op zijn laatste rustplaats kan 
‘thuis’ komen. 210 Waar dit voor de eerste generatie ook gerelateerd is met een geografische context, is dit 
voor de tweede generatie verbonden met de symboliek van de authentieke religieuze en culturele handelin-
gen uitgevoerd door bekende en minder bekende ‘locals’211; 

“Er zullen wel mensen zijn van de eerste generatie die zeggen: “na zijn dood kan hij nog niet echt rusten, 
omdat hij in een vreemd land is”. Dat gevoel heb ik niet. Ik had wel automatisch de reflex van liever in 
Turkije, omdat je daar nog de rituelen hebt, de traditie om aan de vooravond van de feestdagen daar de 
Koran te gaan lezen. Die worden hier minder toegepast.”212

De geografische grenzen worden in de interviews symbolisch aangeduid met ‘hier’ en ‘daar’. Maakt men 
hiermee een onderscheidt in de fysieke werkelijkheid tussen heden en verleden? 213 

Wortels van éénzelfde familie

Voor velen is begraven worden in het familiegraf, naast hun voorouders, één van de hoofdredenen waarom 
men gerepatrieerd wil worden. Zowel de eerste als de tweede generatie zien dit als een hereniging in de 
dood, na een tijd van fysieke afstand of afwezigheid tijdens het leven.

“Ik had een sterke band met mijn moeder en het is eerder bij mijn moeder zijn dan bij mijn familie. Ee-
nmaal je gestorven bent, ben je overleden. Maar als je de keuze hebt wordt ik het liefst begraven daar 
waar mijn moeder begraven is. Ik voel het zo aan.”214

Wanneer de eerste generatie migranten langzaamaan verdwijnt uit het Gentse landschap, is de tweede 
generatie des te meer op zoek naar een eigen identiteit of eigenheid. De familiale banden zijn hierbij van 
grote waarde;

 “Dat thuisgevoel dat heb ik niet. Het is eerder de band met mijn moeder die ik had. Naast mijn moeder 
begraven liggen.”215

Vaak weet men, zeker wanneer er al enkele familieleden overleden en gerepatrieerd zijn, reeds tijdens het 
leven naast wie men begraven wil worden. Dit is soms een moeilijke keuze, daar men moet kiezen tussen 
moeders of vaders familie;

“Mijn vader heeft mijn zus willen begraven naast zijn mama. Hij zegt: “Als ik doodga, is hier mijn plek”. 

208  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), p. 6.
209  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 2
210  M. Goudriaan, Met de dood in het hart: rouw bij migranten en vluchtelingenjongeren. Utrecht, Stichting Pharos, 2001, pp. 60-74.
211  A. Felix, Op. Cit., pp. 159- 179.
212  Interview met Feyzi, 13/ 01/ 2012, Gent (België), p. 7.
213  G. Jonker, Op Cit., pp. 35- 36
214  Interview met Feyzi, 13/ 01/ 2012, Gent (België), p. 9.
215  Interview met Feyzi, 13/ 01/ 2012, Gent (België), p. 10.



65

Mijn moeder heeft het daar wel moeilijk mee gehad. Dat is dan ook het verschil: Bij u of bij mij?” 216

Het verlangen bij één van de ouders begraven te worden gaat gepaard met een verwachting van de oudere 
generaties tegenover de jongere, wat het soms moeilijk maakt om deze niet in te lassen. Begraven worden in 
het Gentse is voor vele niet mogelijk, omdat dit indruist tegen de familiale waarden en men op deze manier 
ook een grens trekt tussen de familie hier en de familie daar. Deze grens is voor velen nog onaanvaardbaar. 
Zeker wanneer de familie reeds uitgeweken is naar verschillende Europese landen;

“Zolang de repatriëring bestaat, ga je ook een band blijven hebben met het land van herkomst Die 
band zal je wel blijven hebben. Wij leven in België. Als mijn nonkel of broer in Duitsland gestorven is, 
worden zij ook in hetzelfde dorp begraven. Dan ga ik ook naar mijn dorp om mijn broer of nonkel te be-
graven. Mijn familie uit Frankrijk of Duitsland komt dan ook om hem te begraven. Dat is een gemeen-
schappelijk gevoel als familie, als... mensen uit Turkije wachten ook om samen te kunnen begraven. De 
band en de sterke familieband. Op één of andere manier kom je terug bij hen en er wordt samen begraven 
en samen gebeden, samen gegeten.”217 

Het is belangrijk om een continuïteit te behouden doorheen de verscheurde families.218 Deze continuïteit 
bewerkstelligt men in de dood, wat de familieleden overheen de continenten verbindt. Bij het verlies van 
één van de ouders of familieleden, worden de kinderen geconfronteerd met het verlies van een deel van hun 
eigen identiteit.219 Het begraven worden in Zwijnaarde zou op deze manier een doorbreken van de famili-
ale verbanden zijn. Een breken met hun eigen heden en verleden. Begraven in het herkomstland is als een 
bewijs deel te zijn van eenzelfde familiale en culturele gemeenschap. De intergenerationele verbanden, die 
momenteel onder hoge druk staan, tracht men zo in stand te houden. Het is een gevoelsmatige band, een 
elementaire waarde. Zij geven de levende een stamboom, die meetbaar is binnen zijn eigen levensloop en 
waarvan hij zelf ook deel uitmaakt. Of zoals J. Rüsen220 stelt; “The chain of generations links the individual 
features of our own history to the life histories of our ancestors.”221

De islamitische gemeenschap

In de islam is er geen enkele regel die zegt dat je moet begraven worden in het land van herkomst.222 Hoe-
wel de meeste informanten dit benadrukken, willen de meesten toch begraven worden in een land waar de 
meerderheid van de bevolking de islam beleefd. Hiervoor zijn verschillende redenen. Eerst en vooral, was 
het aanvankelijk niet mogelijk om volgens islamitische voorschriften begraven te worden in België en Gent. 
De regelgeving omtrent begraving en de rituelen aan het graf zijn cruciaal voor de nabestemming van de 
ziel en de hereniging in het Paradijs met overleden moslims;

“Daar heb je moslim gewijde grond en de mensen die er passeren zullen de fatiha lezen. Welke mensen 
gaan hier passeren? Wie passeert er hier? Wie gaat dit dan voorlezen?”223

In het dorp van herkomst heeft men de zekerheid dat men ook na de dood omringd zal worden door religi-
euze rituelen als het vijfdaagse gebed en de lezingen van de Koran. Zo is de dode zeker van de voortzetting 

216 Interview met Duru, 22/03/ 2012, Gent (België), p. 6.
217  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 13.
218  F. Akin, The edge of heave, Duitsland, 2007.
219  http://abuss.narod.ru/Biblio/eng/ruzen_mourning.htm , laatst geraadpleegd op 02/ 08/ 2012.
220  J. Rusen, “Mourning by history: Ideas of a new element in Historical thinking”, In: Historiography East and West, (2003), 1, pp. 15- 34. 
221  J. Rüsen, Ibidem.
222 Interview met Hanefi en Harum, 03/05/2012, Gent (België), p. 1.
223  Focusgroep begraafplaats Scheldeakker, 11/ 03/ 2012, Gent (België), p. 9.
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van zijn spirituele reis en wordt de dode opgenomen in het gemeenschappelijke wereldbeeld.224 Wereldwijd en 
over de eeuwen heen worden deze graf- en rouwrituelen uitgevoerd. De gelovigen onderling, evenals de dode 
en de levenden zijn verbonden door eenzelfde sacrale taal. Deze ‘imagined community’ (B. Anderson, Imagined 
Communities, reflections on the origins and spread of nationalism)225 beperkt zich niet ruimtelijk, maar ongeacht 
de afstand delen zij eenzelfde geloof, waarvan de aarde drager is. 226 Het uitzicht van de begraafplaatsen, de 
uniciteit van de graven verbeeldt de contingentie. Door daar begraven te worden volgens de islamitische gra-
frituelen, wordt men deel van dezelfde eeuwenoude religieuze gemeenschap. Zwijnaarde is nieuw en kan dit 
verlangen naar religieuze contingentie bijgevolg minder verbeelden.

Terug naar de Turkse geschiedenis?

In Gent komt men dagelijks in contact met de Turkse cultuur, geschiedenis en actualiteit via de Turkse tv- 
kanalen of de cyberspace227;

“Het zit erg sterk in de genen, dat ze hun cultuur echt staande willen houden. Dat heeft denk ik ook 
te maken met de geschiedenis van de Turken, het Ottomaanse Rijk. Ze waren even groot als Rome, of 
misschien nog groter. Er is geen enkele heerschappij die zolang over de wereld heeft geheerst. Ik moet wel 
zeggen, de geschiedenis die ik op school heb geleerd en de geschiedenis die ik na mijn schooltijd op tv en 
Turkse sites op het internet heb geleerd verschilt heel veel.”228

Voor de eerste generatie is de vereenzelviging met deze nationale of regionale geschiedenis bijna vanzelfspre-
kend, bij de tweede generatie is dit anders.229 Zo vertelden sommige informanten dat ze niet echt terug naar 
het land Turkije willen, maar specifiek begraven willen worden in het dorp of de stad waar hun ouders vandaan 
komen. Men voelt zich niet zozeer verbonden met de politieke natie Turkije, wel met een regionale cultuur die 
verbonden is met het land. Toch wordt er ook aandacht besteed aan de nationale geschiedenis, doordat men 
doorgaans in contact komt met de actualiteit in het herkomstland.230 Het collectieve nationale geheugen wordt 
verder ondersteund vanuit een culturele symboliek, die het samenhorigheidsgevoel binnen de gemeenschap in 
Gent ondersteunt en de regionale familiale cultuur omkaderd. J. Rüsen231 heeft het hier over ‘national ethnici-
ty’232. Zo stelt hij dat de representatie van een gemeenschappelijke geschiedenis aan de basis ligt voor de relatie 
tussen natie, etniciteit en het individu. Sommige informanten van de eerste en de tweede generatie getuigden 
zichzelf weinig te herkennen in de Belgische hedendaagse geschiedenis, waardoor men zichzelf ook niet ver-
eenzelvigt met de grond, de aarde waarop men leeft en waarin men begraven wil worden. Hiernaast blijft de 
vraag wat vandaag de betekenis is van het concept ‘nationale gemeenschap’ (B. Anderson, Imagined Communities, 
reflections on the origins and spread of nationalism)233. In hoeverre houdt het nationale verwantschap verband met 
de grond waarop men deze materieel heeft uitgebouwd?234 

224  K. McEnvoy, H. Conway, Op. Cit., pp. 542- 544.
225  B. Anderson, Imagined Communities, reflections on the origin and spread of nationalism, Edingburgh, Verso, 2006, p. 10.
226  B. Anderson, Ibidem. 
227  Interview met Cihat, 16/ 03/ 2012, Gent (België), p. 5.
228  Interview met Hanefi en Harum, 03/05/2012, Gent (België), p. 5.
229  R. Mertens, Op. Cit., pp. 210- 218.
230  Mailconversatie met Bumin, 26/ 04/ 2012, niet in bijlage.
231  J. Rüsen, Ibidem.
232  J. Rüsen, Ibidem.
233  B. Anderson, Op. Cit., pp. 1- 10.
234  A. Felix, Op. Cit., pp. 159- 179.
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Emirdag: a place to be

Het is opvallend dat op de begraafplaatsen in Antwerpen en Brussel veel meer mensen van Turkse origine 
begraven liggen. Zij zijn afkomstig uit verschillende regio’s in Turkije, zowel van de grootsteden als het 
platteland. Dit weerspiegelt de sociale- culturele werkelijkheid, daar in Antwerpen en Brussel de mensen 
van Turkse origine ook van veel verschillende regio’s in Turkije afkomstig zijn. Dit is anders in Gent, waar 
de meerderheid uit de landelijke streek rond Emirdag komt. De Turkse gemeenschap in Gent is bijgevolg 
ook sterk georiënteerd op de lokale cultuur rond Emirdag, wat ervoor zorgt dat iedereen elkaar ongeveer kent. 
De onderlinge culturele verbondenheid wordt zo vaak uitgedrukt in termen van ‘ons’;

“In Antwerpen en in Brussel zijn er mensen van alle steden van Turkije. Van het Noorden, Oosten, Zuiden. 
Hier in Gent zijn 90 % van de Turken uit de provincie van Emirdag. Wat één mens doet, doen de andere 
mensen ook. Het is zoals een machine. Ze doen hetzelfde.”235

235  Interview met Gaffar, 16/ 05/ 2012, Gent (België), p. 9.
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In Emirdag liggen de gemeenschappelijke roots. De meesten worden er ook begraven, soms zelfs naast elkaar. 
De loyaliteit, solidariteit en het gedeelde etnische verwantschap dat men in Gent bij elkaar vindt, vereeuwigt 
zich op deze manier op de begraafplaatsen rond Emirdag. Dat iedereen daar ‘samen’ begraven ligt, contrasteert 
voor sommigen met het gevoel hier ‘eenzaam en alleen’ te liggen.236 

“Als ik nu ons papa bezoek, dan ken ik daar heel veel mensen uit zijn generatie. Die liggen daar allemaal 
samen begraven en dat is ondertussen een heel grote begraafplaats.”237

De aarde deelt men met de lokale gemeenschap in het dorp van herkomst en hierdoor worden de twee ge-
scheiden gemeenschappen terug verenigd. Zoals reeds besproken, is de sociale omgeving ook in de dood een 
belangrijk aspect. Dat men het graf zo niet vaak kan gaan bezoeken, speelt volgens sommigen niet zo mee, 
daar men veel steun vindt bij andere lotgenoten en de band met de regio rond Emirdag nog zeer intens is. 
Een dynamische wisselwerking tussen twee regio’s en tussen leven en dood. Deze regionale dynamiek is ook 
bijzonder goed georganiseerd. Doordat de repatriatiefondsen regionaal georganiseerd zijn, wordt deze emoti-
onele verbondenheid ook gematerialiseerd; 

“Ook niet zomaar ergens in Turkije, maar is het dorp of in de gemeente zelf moet je begraven worden. Voor 
mijn moeder is dat iets super- emotioneel. Voor mijn zussen is dat ook zo. Voor de meesten die ik ken eigen-
lijk. Er wordt nog altijd kei veel geld daarin gestoken.” 238

De betaalde dood

Voor velen van de eerste generatie is het repatriatiefonds een geruststelling. Het zijn zij die deze eerste 
fondsen in het leven geroepen hebben en op deze manier ook de volgende generaties de mogelijkheid geven 
om hun dode lichaam te repatriëren. Doordat men hiervoor elk jaar een bijdrage stort, wil men deze ook 
benutten eenmaal men overleden is. 

“Het is ook het gemakkelijkste. Alles is geregeld, je hebt ervoor betaald...”239

Vaak moeten de jongeren, eenmaal ze ouder dan 21 jaar zijn zelf hun bijdrage betalen. Dit maakt dat men 
opnieuw de keuze kan maken. Zo wordt de repatriatie bevraagd, maar worden de betalingen zelden stopgezet. 
De jongere generatie kan wordt nog steeds verwacht dit te betalen. De personen die niet zijn aangesloten bij dit 
fonds worden daar persoonlijk toe aangespoord.240 Zo ondervinden de informanten van de tweede generatie soms 
een sociaal- culturele druk. Het financiële is op deze manier een aanleiding voor wat eigenlijk een verschil is in 
perceptie op de plaats van begraven in de twee generaties. 241 De keuze voor het fonds is gebaseerd op vertrouwen. 
Vertrouwen voor een veilige, snelle en respectvolle reis van het lichaam ‘Auf der andere seite’242.

236  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), p. 2.
237  Ibidem, p. 6.
238  Ibidem, p. 3.
239  Ibidem, p. 2.
240  Interview met Ecevit, 30/ 04/ 2012, Gent (België), p. 6.
241  Ibidem, p. 2-3.
242  F. Akin, The edge of heaven. Duitsland, 2007.
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Deel IV: Topografie van het 
herdenkingslandschap
Who are we to be here, recollecting in this way? 243

In dit deel wordt een topografie gemaakt van de ruimtelijke en mentale relatie tussen de levenden en de 
doden. Het graf is de plaats waar de fysieke overblijfselen van de overledene rusten en langzaamaan één 
worden met de aarde. Het lichaam ontbindt doorheen de tijd, de herdenkingssteen tekent het landschap.244 
Deze steen is er voor de nabestaanden en zal voor eeuwig deel worden van het landschap. De steen is als 
een getuige. De dode is fysiek niet meer op aarde, maar de steen maakt dat zijn aanwezigheid herinnert kan 
worden. De steen weerspiegelt de identiteit van de overledene. De nabestaanden delen de identiteit met de 
dierbare dode door het uitvoeren van rouw- en grafrituelen. Wanneer de overledene niet begraven wordt op 
de plaats waar deze, zij het gedeeltelijk, geleefd heeft en de nabestaanden nog leven, ontstaat er een afstand 
die op verschillende manieren overbrugd wordt. Door het collectieve en individuele herdenken van de do-
den vormt zich een mentale geografie. In deze topografie van de mentale ruimte tussen Emirdag en Gent, 
interageert de individuele ervaring met de reeds bestaande culturele en religieuze context. 
Deze topografie bestaat uit twee delen. Enerzijds het ruimtelijk aanwezige lichaam, namelijk het dode li-
chaam dat begraven is in Gent. Anderzijds het ruimtelijk afwezige lichaam, of het lichaam dat begraven is 
in het dorp van herkomst. Zij reflecteren de geografische afstand tot het lichaam. Telkens wordt nagegaan 
op welke manier de doden in de Turkse gemeenschap herdacht worden. Op deze manier wil ik nagaan hoe 
men de ruimtelijke afstand tussen de doden in Turkije en de levenden in Gent overbrugt. Hierbij komt dat 
de herdenking van de doden, met of zonder graf, gepaard gaat met de constructie van een cultureel geheu-
gen. Door de doden in Gent collectief en individueel te herdenken worden de grenzen van het culturele 
geheugen verlegd. Aan de hand van deze topografie, poog ik na te gaan welke rol de doden spelen bij de 
(re)constructie van dit culturele geheugen. Het mentale landschap staat niet op zich, maar wordt gevormd 
door de lijnen die door cartografen opgetekend zijn. Zo zien wij, wat de kaarten ons vooraf reeds vertelden. 
“De kaartenmaker en kaartgebruiker maken deel uit van dezelfde wereld, van de zone van gedeelde, geestelijke 
verbeelding, die Brian Holmes ‘the social imaginary’ noemt.”245 Vergeten doen we immers allemaal en zowel de 
Gentse als de Turkse identiteit hebben nood aan een cultureel geheugen. Een topografie van de ‘home- made’ 
herinnering? 

243  J. D. Hunt, Op. Cit., p. 18.
244  L. De Cock, Geschiedenis van de dood, Rituelen en gewoonten in Europa, Leuven, Uitgeverij Davidsfonds/ KOK/ Ten Have, 2006, pp. 1-87.
245  http://transmedians.be/projects_new/research/output/, laatst geraadpleegd op 02/08/2012.
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Het aanwezige dode lichaam
That links the living to the dead in the mads of memory, genealogy, tradition and history. It is as if we the living 
can stand only because the dead onderlie the ground on which we built our homes, worlds and commonwealths246

Op bezoek 
Wat dit grafperk onderscheidt van de andere percelen is voornamelijk haar ligging en de vormgeving van de 
grafzerken, waarop meestal islamitische of nationale symbolen afgebeeld staan. In de achtste eeuw werd de 
nadruk gelegd op deze mekkagerichte oriëntatie van de graven, evenals de lage grafzerken met een steen voor-
aan en achteraan, om de individuele zin voor een gemeenschappelijke identiteit op te roepen. Hierbij speelden 
twee principes een rol. Enerzijds de zichtbaarheid in de publieke ruimte en anderzijds de gelijkheid; 

“By burying the dead in low graves facing Mecca, Muslims promoted a sense of belonging to a single 
community, a community whose memebers, no matter where in the world they died, would all seem equal 
to oneother- yet manifestly different from the outsiders. Indeed, with or without a niche in the grave, 
burial in the direction of the qibla represented for Muslims a ritual form expressive of their own particu-
lar confessional identity.”247

Slechts weinigen verkiezen een eeuwige rust op het mekkagerichte perceel. Deze plaats wordt niet zo 
vaak bezocht. Dit omdat nog niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van dit perceel of omdat men 
niemand persoonlijk kent die er begraven wordt. Velen voelen zich niet verwant met deze plaats omdat de 
begraafplaats zelf slechts weinig hun culturele- etnische identiteit weerspiegelt. Tijdens het veldwerk ben ik 
zelf verschillende keren op bezoek gegaan bij de doden in Zwijnaarde. De graven zelf werden telkens aan-
gevuld met nieuwe ‘dingen’, grafstenen of grafopschriften. Er is een groot verschil tussen het kinderperceel 
en het volwassenperceel. De kindergraven hebben vaak geen grafsteen en sommigen zijn versierd met bloe-
men, knuffels of poppen. De volwassengraven hebben bijna allemaal een grafsteen, vooraan en achteraan. 
De grafopschriften, vaak verzen uit de Koran, zijn bij velen in het Arabisch of in het Turks. Dit is opvallend, 
omdat niet alle doden met een Turks grafopschrift een Turkse naam dragen.248 Dit viel meteen op voor een 
informante, wanneer ik haar enkele foto’s toonde. Ze herkende meteen de taal, de planten, en de grafzerken. 
Deze grafzerken lijken op deze in Turkije en er staan dezelfde islamitische symbolen op afgebeeld. 249 Toch 
is er ook een verschil in de grafzerken, zo hebben de eerste twee graven een Belgische grafzerk en is er door 
de culturele diversiteit geen uniformiteit in de grafrituelen. Hierbij komt dat de moslimgemeenschap kampt 
met materiële beperkingen en weinig begrafenisondernemers of steenkappers in het Gentse gespecialiseerd 
zijn in deze grafstenen. Dit contrasteert met de eenheid van de begraafplaats in hun herkomstland. Door 
traditionele symbolen af te beelden en voorwerpen bij het graf te leggen, refereert men naar de cultureel- 
etnische en religieuze identiteit van de dode. Tegelijkertijd kent deze symboliek zijn oorsprong in het land 
van herkomst, of het land waar de dode zijn ouders vandaan kwamen. Zij weerspiegelen de identiteit van 
de overledene die tegelijk verwant is met zowel het lokale Turkse als het Gentse verleden. 250 De graven 
roepen bij sommige informanten herinneringen op aan Turkse verleden en de mensen die begraven liggen 

246  R. P. Harisson, Op. Cit., p. 22.
247  L. Halevi, Op. Cit., p. 189
248  Misschien komt dit omdat de steenhouwer van Turkse origine is.
249  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), p. 14.
250  Focusgroep begraafplaats Scheldeakker, 11/ 03/ 2012, Gent (België), pp. 1-4.
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in Turkije. Door het gebruik van dezelfde grafrituelen, verkleint de mentale afstand tussen de twee begraaf-
plaatsen.251 
Het zijn slechts de beginjaren van het mekkagerichte perceel en de volgende jaren zullen sommige zaken 
duidelijker worden. Daarom is het niet mogelijk om een verregaande analyse te maken. Een begraafplaats is 
een levend organisme.252 Wanneer er meer mensen begraven zullen worden, zal de dynamische relatie die nu 
reeds bestaat tussen het verleden, de plaats, de collectieve en de individuele culturele identiteit zich verder 
ontplooien. In ‘The Secred Cemetery’ schetsen D. Francis, L. Kellaher en G. Neophytou253 zo het beeld van 
de moslimbegraafplaats in Londen als “liminal, betwixt- and between sites where geography and chronology are 
reshaped and history is made spatial, cemeteries are places of social, religious and ethnic continuity and belonging. 
Cemeteries act as bridges between two worlds- the home of the living and the metaphorical home of the dead, the 
home of the origin and the home of settlement.”254 

Herdenkingen aan het perceel
The dead depends on the living to preserve their authority [...] and keep them going in their afterlifes. In 
return, they help us to know ourselves, give form to our lives, organize our social relations and restrain 
our destructive impulses and institutional order. We give them a fututre so that they can give us a past255

Net zoals de moslims die tussen de zevende en de negende eeuw hun graf- en rouwrituelen herformuleer-
den, probeert men vandaag in enkele Turkse moskeeën bezig met de organisatie van herdenkingsrituelen 
voor enerzijds de doden in Gent en anderzijds de doden in Turkije.256 Wat kenmerkend is voor deze twee 
tijdsperioden is dat net zoals de moslims in de middeleeuwen, vele geëmigreerde moslims en de jongere 
generaties vandaag de dag op zoek zijn naar hun eigen identiteit.257 Een manier om zichzelf te onderschei-
den, zichzelf een verleden te geven zonder hun eigen verleden te verlaten.258 Dit jaar organiseerde de Eyüp 
Sultan Camii- moskee voor de eerste keer een collectief bezoek aan de begraafplaats in Zwijnaarde. Een 
zestigtal mannelijke moskeegangers gingen op de vooravond van het Suikerfeest en het Offerfeest onder de 
leiding van de imam bidden voor de overleden moslims. Men bidt niet enkel voor de Turkse moslims, maar 
voor alle personen die er begraven liggen. De moskee doelde erop “de traditie hier ook in leven te roepen”259 
opdat de doden hier ook herdacht en omgeven zouden worden door een islamitische symboliek. Hoewel 
niet iedereen de doden kent, wil de moskeegemeenschap de nabestaanden zo steunen in hun verdriet.260 
Eenmaal dat deze traditie er is, denkt men dat er vast heel wat mensen zijn die zullen zeggen: “Eenmaal 
begraven...Of dat nu hier of daar is, dat doet er niet toe.“261 In Gent heb je de herdenkingscultuur heel wat min-
der, omdat men voornamelijk de doden in Turkije herdenkt. Zo worden de Turkse kinderen die begraven l

251  D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytou, Op. Cit. p. 193.
252 L. Halevi, Op. Cit. p. 147.
253  D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytou, Op. Cit.
254 D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytou, Op. Cit., p. 195.
255  R. P. Harisson, Op. Cit., p. 155.
256  L. Halevi, Op. Cit., pp. 1- 14.
257  B. Metcalf, Op. Cit. pp. 1-27. 
258  A. Schutz, “The stranger, an essay in social psychology.” In: American Journal of Sociology, 49 (1944), 6, pp. 499- 507.
259  Interview met Feyzi, 13/ 01/ 2012, Gent (België), p. 10.
260  Interview met Jiyan II 05/ 03/ 2012, Gent (België), p. 9.
261  Interview met Feyzi, Ibidem.
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liggen op de Westerbegraafplaats weinig collectief of individueel bezocht.262 Dit is geen plaats waarmee de ge-
meenschap zich verwant voelt omdat de grond en de manier waarop ze begraven zijn de authenticiteit van de 
islamitische of Turkse tradities weinig reflecteert. Het is net deze authenticiteit van de graven en de grafrituelen 
waarnaar vele gemeenschappen na migratie op zoek zijn.263 Doordat de moskeegemeenschap deze herdenkings-
rituelen organiseert geven zij een thuis aan zowel de doden als de levenden. Zij omkaderen de graven met een 
religieuze en culturele symboliek, waarmee men zich poogt te onderscheiden in de publieke ruimte zonder zich 
ervan af te scheiden. Het zijn de waarden van de gemeenschap, na de diaspora, die men hier collectief zou kunnen 
herdenken aan de graven van de Gentse voorouders. De graven getuigen van hun verleden in Gent.264 Door deze 
te omgeven met Turkse en islamitische grafrituelen zijn zij een bewijsstuk van hun eigen culturele identiteit en 
kunnen zij helpen om zichzelf een plaats te geven in het steeds veranderende landschap.265 Samen naar deze gra-
ven gaan, schept een band, een verwantschap tussen de levenden onderling en de levenden en de doden, waarin 
meteen de betekenis schuilt van deze begraafplaats.266 De graven kunnen de levenden zo een verleden geven, dat 
geïdentificeerd wordt door de collectieve grafrituelen.267

262  Interview met M. De Smedt, 23/ 04/ 2012, Gent (België), p. 6.
263  G. Gundaker, “At home at the other side: African American Burials as Commemorative Landscapes”. In: J. Wolschke- Buhlman, Op. Cit. 
pp. 25- 54.
264  Focugroep begraafplaats Scheldeakker, 11/ 03/ 2012, Gent (België), p. 3.
265  H, Ansari, “Burying the dead, Making muslim space in Britain”, In: Historical Research, 210 (2010), 80, pp. 545- 566.
266  Focugroep begraafplaats Scheldeakker, 11/ 03/ 2012, Gent (België), pp. 2- 5.
267  D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytou, Op. Cit., p. 193.

D. Ali, https://www.facebook.com/pages/Eyup-Sultan-Moskee-Eyup-Sultan-Cami-Gent/144847438899333, 
laatst geraardpleegd op 04/08/2012 
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Het afwezige dode lichaam
Hij kwam nergens vandaan, en nu er geen spoor meer van hem over is, lijkt het alsof hij nooit heeft bestaan.268

De doden zijn misschien niet in Gent begraven, maar worden in de Turkse Gemeenschap nog wel herdacht. 
De begraafplaats is een drager van het cultureel geheugen, die de identiteit van de levenden reflecteert. 
Wanneer men geen begraafplaats heeft om de doden te herdenken, moet men op zoek naar andere manie-
ren. Zo ontwierp de Turkse gemeenschap zelf een landschap van herdenking en herinnering. Ik zal hier 
trachten weer te geven hoe de fysiek afwezige doden individueel en collectief herdacht worden in Gent. Zo 
probeer ik het culturele verwantschap tussen de doden in het dorp van herkomst en de levenden in Gent 
te analyseren. Hierbij bevraag ik in hoeverre de plaats van begraven de manier van herdenken bepaalt. Hoe 
overbrugt men de ruimte aan de hand van rouwrituelen? Op welke manier herdenkt men de doden en welke 
rol spelen de doden bij de (re)constructie van het culturele geheugen? 

Op vakantie
“Ik vind dat heel jammer dat ik dat niet vaak kan gaan bezoeken. Want er zijn ook periodes, dat het 
volgens onze godsdienst, wordt aangeraden om de graven te gaan bezoeken. Bovendien wordt het 
aangeraden om regelmatig grafbezoeken te gaan doen. Om bij het leven stil te staan. Om u gedrag in 
goede banen te leiden. Wij kunnen dat jammer genoeg maar doen als we er op vakantie zijn en dat is 
maar één keer per jaar of zelfs dat niet. Ik vind het jammer, want ik heb altijd ondervonden dat moest 
zij hier liggen, dan konden we haar ook regelmatig gaan bezoeken. Ook de kinderen, als ze moeilijke 
momenten hebben. Dan kunnen ze ook een keer naar daar gaan en daar praten.”269

Elk jaar gaan vele Turkse Gentenaren op vakantie naar Turkije. De eerste generatie blijft er soms gedurende 
de hele zomer, de tweede generatie heeft vaak maar enkele weken de tijd om vrienden en familie te gaan be-
zoeken in het dorp van hun ouders. Tijdens hun reis gaat men altijd langs op de begraafplaats van het dorp. 
Als één van de ouders reeds overleden is, bezoekt men het graf. Dit bezoek heeft om verschillende redenen 
een grote ethische en culturele waarde. Zoals in Deel III reeds gezegd is, voelt men met de begraafplaats in 
het dorp van herkomst het cultureel, religieus en familiaal verwantschap met de doden en de gemeenschap. 
Dit verwantschap wordt concreter door de grafrituelen waarin het individu zelf betekenis legt en deze te-
gelijkertijd deelt met de andere bezoekers.270 De band die men opbouwt wordt onder andere bepaald door 
de religieuze teksten. De relatie tussen de doden en de levenden is zo reeds gedeeltelijk vastgelegd en raakt 
aan de grondvesten van het geloof. Zo raadt de Koran aan om de doden vaak te bezoeken. Niet enkel op de 
feestdagen, maar ook in het dagelijkse leven worden moslims zo aangespoord om naar een begraafplaats om 
er te bezinnen en zich tussen zijn voorouders te begeven;

“Als ik elk jaar naar Turkije ga, dan ga ik naar de begraafplaats van mijn dorp. Ik ben 45 jaar. Vroeger 
kende ik niet zoveel mensen op de begraafplaatsen, nu ken ik veel mensen op de begraafplaatsen die 
gestorven zijn. Ik bezoek hen en lees de Koran voor hen. Ook gewoon ik weet dat ik ook zelf op een dag 
begraven zal worden. Eigenlijk, een begraafplaats bezoeken is goed voor uw geloofsbelevenis, voor de 
psychologie van de mens. Allah zegt in de Koran: Ieder wezen zal de dood proeven. Op een dag zal ik ook 

268  P. Claudel, Op. Cit., p. 252.
269  Interview met Duru, 22/ 03/ 2012, Gent (België), p. 5.
270  L. Halevi, Op. Cit. pp. 1- 17. 
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begraven worden. Maatregelen nemen om een deftig leven te lijden, ons ego te onderdrukken en niet te 
ver te gaan, dat moet je ook beseffen.”271

Op deze manier wordt niet alleen deze handeling doorgegeven, maar ook de waarden, normen en een besef 
van de eigen culturele en religieuze identiteit.272 De geschriften zijn tijdloos en doordat de handelingen 
steeds op dezelfde manier worden uitgevoerd, verbinden de religieuze rituelen de verschillende generaties 
doorheen de tijd en ruimte.273 De rouw- en grafrituelen reflecteren eenzelfde ethiek; 

“Begraafplaatsen zijn belangrijk. Ik wil dat mijn kinderen dat ook belangrijk vinden. Loyaliteit. De 
huidige maatschappij is een wegwerpmaatschappij Ik wil niet dat mijn kinderen voor een individual-
istische levensstijl kiezen. Ik wil dat ze altijd voor een groepsleven kiezen en dat ze verbonden zijn met 
het geloof, met het familieleven. Dan zullen ze sterk zijn in het leven. In het sociale leven en het psychis-
che leven.”274 

Bij het betreden van het perceel wordt er steeds gebeden aan het graf en leest men meestal de sura’s Fatiha 
of Yasin voor de overledene. Tijdens het lezen of reciteren van deze verzen en gebeden komt men niet in 
direct contact met de dode, maar gemedieerd door het geloof in eenzelfde God, voelt men zich hier op aarde 
verbonden met het leven daar in het paradijs. Het hier en het daar, in onder en boven komen zo dichter bij 
elkaar te staan.275 Het bewustzijn van de eigen eindigheid op aarde wordt op deze manier geactiveerd. De 
band met de overledene wordt gesacraliseerd. 

“Wij gaan terugkeren naar God. Als ik bij mijn nonkel ben, bij zijn graf voel ik mij dicht bij hem. Op 
een dag zal ik hem ook terug zien. Ik hoop dat ik hem ook in het paradijs zal ontmoeten. Dat geeft mij 
rust. Dat ik hem op een dag ga zien met de hoop dat we elkaar in het Paradijs gaan terug zien.”276

Het verlangen zich te herenigen met de overledene wordt versterkt door het bezoek aan het graf van een 
naast familielid. Zo is het pijnlijk om eenmaal terug op de Turkse grond, aan het graf te staan en zich in de 
directe omgeving te bevinden van het dode lichaam. Men zet zich vaak aan het graf om te praten met de 
overledenen. Ook zingen sommige Turkse oudere vrouwen liederen of klaaggezangen, waarin ze hun ver-
driet om het verlies uiten.277 De relatie tussen de doden en de levenden is volgens velen het meest tastbaar 
aan het graf zelf, waar men deze kan ritualiseren in concrete handelingen. Het zitten en praten aan het graf 
is een natuurlijke reactie en men heeft het gevoel dat de overledene dit ook kan horen. 278 De communicatie 
met de overledene in de eigen symbolische taal is als een hernieuwing en bevestiging van de eigen identiteit, 
die men door het uitvoeren van dezelfde rituele taal deelt met de andere bezoekers.279 
In zijn film ‘Turquaze’280 toont de regisseur Kadir Balci hoe moeder en de zoon, na het begraven van hun 
vader in Turkije blijven. De moeder vindt er steun en troost bij haar familie en komt werkelijk terug ‘thuis’. 
De zoon is na de dood van zijn vader erg op zoek naar zijn eigen identiteit en overweegt om opnieuw een 
leven uit te bouwen, daar waar zijn vader ook is opgegroeid. Beiden gaan vaak naar het graf om de gedeelde 
tijd te overdenken en zich één te voelen met dat wat ze verloren zijn. Wat hier gebeurt, is niet zo vreemd en 
overkomt vele mensen uit de tweede generatie wanneer men één van de ouders verloren heeft. Zo vertelde 
een informante dat haar moeder daar wou blijven wonen. Ook zijzelf is er drie maanden gebleven. Ze wilde 
271  Interview met Bumin, 26/04/2012, Gent (België), p. 2.
272  D. Francis, L. Kellaher, G. Neophytou, Op. Cit., pp. 192- 199.
273  O. Wientritt, “Interpretations of Time in Islam”, In: J. Rusen, Op. Cit., pp. 85- 92.
274  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 10.
275  G. Jonker, Op. Cit. pp. 36- 50.
276  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 10.
277  M. Seuntjens, Onderweg: Focusgroep Begraafplaats Scheldeakker, Gent- Zwijnaarde, 2012.
278  Interview met Hanefi en Harum, 03/05/2012, Gent (België), p. 11.
279  K. Verdery, Op. Cit., pp. 7-53.
280  K. Balci, Turquaze. Gent, 2010. 
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in Turkije werk zoeken en haar leven opnieuw uitbouwen. Dat was heel verwarrend; het hier of daar zijn en 
de aan- en afwezigheid van haar vader. Uiteindelijk keerde ze terug naar Gent.281 Door de aanwezigheid en 
de minnebeelden van de dood wordt het individu bewust van zijn eigen meerduidige verleden en huidige 
zijn. Dit is een proces van bewustwording, of ‘awareness’ waarbij het gelaagde herdenkingslandschap een 
absolute ‘trigger’ is. De betekenis van het graf hangt nauw samen met de redenen om begraven te worden in 
het herkomstland. Er is een constante dialoog tussen de plaats, de doden en de levenden. 
Door het verzorgen van de vrijwel identieke graven wil men de doden gunstig stellen en dit heeft ook een 
therapeutische werking. Door zelf met eigen handen de grond te beplanten, te bemesten, te bewateren of het 
onkruid te wieden komt men in direct contact met de aarde waarin de dode begraven ligt. Tijdens het jaar 
verzorgen de dorpelingen de graven, maar op vakantie wil men het graf zelf verzorgen. Een informant vertelde 
me dat hij samen met zijn vrouw en kinderen naar het graf van zijn grootouders ging en dat hij schrok hoe 
verwilderd het was. Samen hebben ze het graf opnieuw opgeknapt, water gegeven, het onkruid verwijderd en 
gebeden. Achteraf voelde hij dankbaarheid. “Dankbaarheid tegenover de eerste generatie..”282 Sommige infor-
manten willen ook mee de verantwoordelijkheid dragen voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Zij willen 
zo bijdragen aan de zorg voor de dode gemeenschap in het dorp van herkomst; 

“Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een machine, een grasmaaier, meegenomen naar ons dorp, Voor de be-
graafplaatsen van iedereen te onderhouden. Ik heb dat hier gekocht en dan meegenomen.”283

De bekommernis om de doden in het herkomstland komt volgens velen met het ouder worden. De jongeren 
en kinderen zijn in het algemeen nog niet zoveel bezig met de doden en de grafrituelen;

“Hoe ouder dat ik word, ja! Als je jong bent, ben je daar niet zo mee bezig. Hoe ouder dat je wordt denk 
je: ‘ Dit mag ik toch niet en...’, maar ik heb zoiets van, ik probeer een goed mens te zijn. Niet per se om-
dat de religie mij dat zegt, maar eerder vanuit de ethiek is dat meer bepaald bij mij.”284

Wanneer men zelf reeds een naaste begraven heeft in het dorp van herkomst, is de emotionele behoefte groter. 
Op deze manier is er een nauwe relatie tussen de nabestaanden, de doden en de aarde. Zo zegt een informant;

 “dat de meeste ouderen nog naar het dorp van herkomst en naar het graf gaan, maar de jongeren die 
gaan op hotel. Die gaan hun eigen ouders zelfs niet bezoeken. Het past dan niet in de agenda of in de 
planning. Want meestal die mensen komen uit een dorp en het dorp is ver van het hotel. De meeste gaan 
op reis om te genieten van het mooi weer.”285

281  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), p. 7.
282  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 14.
283  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 12.
284  Interview met Azize, 21/ 12/ 2011, Gent (België), p. 11.
285  Interview met Cihat, 16/ 03/ 2012, Gent (België), p. 7.
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Remapping the world by mourning

Even in the intimate spaces of domestic and ritual life, behavior and meaning are shaped by the context 
of the larger society.286

De dierbare dode wordt naast collectief, ook in Gent op een individuele wijze herdacht. De afstand tot het 
graf is niet eenvoudig, maar desondanks iets wat velen erbij nemen, omdat de dode nu begraven ligt op de 
plaats waar hij ruimtelijk toebehoort. Als rouwende nabestaande zijn er verschillende manieren om deze 
fysieke afstand mentaal te overbruggen en alsnog een band op te bouwen met de overledene. Wat ik hieron-
der zal bespreken zijn de verschillende manieren waarop het individu de dode herinnert en herdenkt. Ik heb 
ervoor gekozen om niet alle rouwrituelen te bespreken. Zo heb ik het enkel over de rituelen die het meest 
aan bod kwamen tijdens de interviews; het gebed, lezen van de Koran, de individuele herinnering en de 
betekenis van objecten en ruimten als dragers van het gedeelde verleden. Het individueel herdenken van de 
overledene gebeurt voornamelijk thuis, in de private sfeer. Hier deelde men vaak de meeste tijd met de over-
ledene en voelt men soms tot een hele tijd na zijn of haar dood de aanwezigheid van de overleden persoon.287 

Het stille gebed

Tijdens de periode na het overlijden is de herinnering aan de overledene het meest aanwezig.288 In de hui-
selijke sfeer wordt er in stilte gebeden en verzen uit de Koran gelezen. Niet iedereen is even praktiserend en 
voert het vijfdaagse gebed uit. Wat ik hier schrijf houdt enkel verband met de personen die ik interviewde en 
hun ervaring met het individuele herdenken van de doden. Tijdens het dagelijkse gebed, bidt men niet altijd 
expliciet voor de overledenen. Toch roepen sommige verzen en sura’s de herinnering aan de overledene op. 
Het gaat ook om een gewoonte, waarbij men op sommige tijdstippen of bij sommige gebeden spontaan aan 
de overledene denkt. Zo denkt een vrouw elke keer bij het slapen gaan aan haar zus. Zo “blijft ze altijd, iedere 
dag bij mij.” 289 Tegelijkertijd smeekt ze voor de ziel van haar zus. Deze smeekgebeden staan centraal bij het 
herdenken van de doden. Gezien de doden niet écht dood zijn maar verderleven, is het aan de levenden om 
te smeken voor een goed leven in het Paradijs. 290 Door middel van het gebed is het mogelijk om gehoord 
te worden door de overledene; 

“Er wordt gezegd dat als we de gebeden op die manier uitspreken, dat de doden ons dan horen. Dat is 
natuurlijk denkbeeldig. Wij beelden ons dan in: “zij heeft ons gehoord, zij ziet ons en weet dat ik hier 
ben”. Dan praat je daarmee en dan zeg je als afsluiter: Tot binnenkort. Want de dag zal komen dat ik er 
ook zal zijn. Nu ben je ook niet alleen want er zijn die bepaalde mensen bij jou. Dat helpt.”291

286  B. Metcalf (eds.), Op. Cit., pp. 12.
287  A. B. McCloud, “This is a Mulsim Home”: Signs of Difference in the African- American Row House.”, In: B. Metcalf (eds.), Op. Cit., pp. 
65-74.
288  J. Hockey, B. Penhale, D. Sibley, “Lanscapes of Loss: spaces of memory, times of bereavement”, In: Ageing and Society, 21, 2001, p. 740.
289  Interview met Duru, 22/03/ 2012, Gent (België), p. 7.
290 Interview met Feyzi, 13/ 01/ 2012, Gent (België), p. 7.
291  Interview met Duru, 22/03/ 2012, Gent (België), p. 8.
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De sacrale taal, waarop de religie gefundeerd is, geeft de nabestaande de kracht om in communicatie te 
treden met het profane en wel degelijk nog iets te betekenen voor de overledene. Er wordt steeds benadrukt 
dat het eigenlijk niet uitmaakt waar de dode begraven wordt, omdat de ziel zich overal rondom ons bevindt 
en de dode ons altijd kan horen.292 Dit is de enige manier waarop men werkelijk het gevoel heeft vat te heb-
ben op deze onzichtbare ruimte. De grafbezoeken worden zo vaak vervangen door het vele bidden, waarbij 
men in alle rust en eenzaamheid terugkeert naar de essentie van het geloof. Zoals men het zelf zegt; de 
zoektocht naar een metafysische oplossing.

Het beeld van de dood

Zoals ook ik reeds aanhaalde in Deel I, leven de doden verder in de materiële cultuur. Wanneer ik tijdens 
de interviews de vraag stelde of men bepaalde ‘dingen’ (E. Domanska, The material presence of past)293 van 
de overledene bijhielden, waren er niet veel die een bijzondere waarde hechten aan specifieke dingen. Dit 
heeft volgens sommigen te maken met het dat het in de islam niet toegelaten is om bepaalde voorwerpen 
te adoreren. Anderen voelden hier geen bijzondere nood toe. Toch zijn er enkelen die toch een uitgekozen 
‘ding’ koesteren. Wat mij opviel was het verhaal over de hoofddoek. In de familie van de informant hebben 
alle broers en zussen een hoofddoek van hun overleden moeder. Sommige dragen hem, anderen houden 
hem bij op een bepaalde plaats. In Turkije dragen de tantes haar kleren. Wanneer alle andere kledingstukken 
en spullen verdwenen zijn, is deze hoofddoek, het enige wat ze nog hebben van hun moeder. Het zijn deze 
dingen waar men enorm veel waarde aan hecht en die, zoals E. Domanska stelt, de kracht van het verleden 
uitstralen.294 De intensiteit van dit ding is uiterst gevoelsmatig en bovendien sensitief van aard. Door het 
ding aan te raken of zelf te dragen voelt men zich dichtbij de overledene en verbonden met het afwezige en 
aanwezige verleden, waarin een deel van de eigen identiteit schuilt.295

Een foto van een overledene wordt vandaag wereldwijd steeds meer gebruikt als herinnering aan de persoon 
of de gedeelde momenten die reeds behoren tot het verleden. Ook in de Turkse huiskamer worden foto’s 
opgehangen van overleden familieleden, enkel niet in de ruimtes waar er gebeden wordt. Deze foto’s hebben 
een belangrijke functie tijdens de rouw, daar zij volgens J. Bleyen296 een deel van de rouwarbeid overnemen 
door het stilstaand beeld te vereeuwigen en te conserveren. De tijd onvergetelijk maken. Tegelijkertijd con-
fronteren zij de levende met de grenzen van de fotografie, zij het de onmogelijkheid de werkelijke identiteit 
van de dode te vangen in een stilstaand, onveranderlijk beeld. Voor velen vervangt de foto het graf in Gent 
en geeft het de mogelijkheid om de dode ‘te bezoeken’ en te herdenken; 

“Mijn vader is zes jaar geleden gestorven en nu nog altijd kan ik er voor wenen, de foto hangt ergens in 
mijn huis, hij wordt bijna alle dagen herdacht. Een herdenking alle dagen. Je hebt het niet in de hand. 
Het is het gevoel dat eigenlijk bepaalt...”297 

Voor sommigen is deze ene foto als een graf. De onzichtbare ontastbare dode, wordt op deze manier terug 
zichtbaar gemaakt in de private ruimte. Zijn of haar ambigue aanwezigheid door middel van de herin-
nering is verbonden met de foto.298 Hiernaast is het opvallend dat heel veel mensen foto’s hebben van de 
292 Interview met Duru, 22/03/ 2012, Gent (België), p. 8.
293  E. Domanska, “The return to things”, In: Archaeologia Polona, 44 (2006), pp. 171- 185. 
294  E. Domanska, “The return to things”, In: Archaeologia Polona, 44 (2006), pp. 171- 185. 
295  E. Hallam, J. Hockey, Death, Memory and Material Culture, Londen, Berg Publishers, pp. 7- 22.
296  Radiointerview met J. Bleyen, Radio 1, 26/01/2012. 
297  Focusgroep Sultan Eyup Camii Moskee, 05/ 03/ 2012, Gent (België), p. 9.
298  R. Harrison, Op. Cit., pp. 142-149.
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begraafplaats waar hun ouders of echtgeno(o)t(e) begraven liggen. Het graf, omgeven door het landschap. 
Deze foto’s of filmpjes worden getrokken op vakantie of doorgestuurd door de familie in Turkije. Op deze 
manier blijft men in contact met de fysieke plaats van begraving. Het zou interessant zijn om dit verder te 
onderzoeken door de rol van de fotografie bij de Turkse gemeenschap te linken met de boeiende werken 
over fotografie van S. Kracauer299, W. Benjamin en R. Barthes300.
De stedelijke ruimte waarin wij leven draagt de sporen van onze voorgangers. Het erfgoed draagt de kiemen 
van het verleden.301 Ook bij de herdenking van de doden speelt dit stedelijk landschap, evenals het land-
schap in Turkije een rol;

“De straat waarin zij woonde, de scholen waar we samen zijn geweest of de speelpleinen waar we samen 
hebben gespeeld”302

 Zijn geen neutrale plaatsen, maar krijgen de kleuren van het verlies. De stedelijke ruimte is zo drager van 
het geheugen. Steeds in dialoog met zij die de stad bewonen of bewoonden; “Fixed points in their landscape 
lend support to the memory, what people saw invited the memory to associate with all that previous generations had 
achieved.”303(zie ook Deel I: het verleden op de tast).

Rouwen van nature?

Vervoerd door hun emoties beginnen sommige Turkse oudere vrouwen, na het overlijden van hun echt-
genoot of één van hun kinderen te zingen. De teksten vloeien voort uit hun verdriet, het zingen is als het 
herinneren. Deze Turkse melodieën zijn vervult van heimwee, weemoed en nostalgie. Zij dragen de klanken 
en kleuren van het land van herkomst en kunnen volgens een informante soms uren duren. Hoewel ik hier 
geen verder onderzoek naar gedaan heb en hier ook in de interviews weinig op in gegaan vind ik dat ik dit 
aspect van de Turkse rouwcultuur even moet aanraken. De liederen zijn poëtisch en gaan soms over de cul-
turele geschiedenis van hun streek van herkomst. Op deze manier verbinden zij de rouw om de overledene, 
met een verder verleden. De liederen zijn zo drager van het collectieve culturele geheugen gebonden aan de 
streek of het dorp in Turkije.304 
Het dromen over een overledene is iets wat in veel culturen voorkomt. Deze dromen kunnen voorbodes 
zijn die een de nabije dood aankondigen, maar ook na het overlijden spelen deze een rol in het mediëren 
van de contacten tussen de aarde en andere sferen.305 Ook in de islamitische en de Turkse cultuur zorgen de 
dromen, waarin de dode verschijnt, vaak voor veel commotie. In een interview met Imge, een vrouw die ook 
de rituele wassingen doet, wordt me vertelt dat zij de gave heeft om dromen te ontvangen van de doden. In 
deze dromen uit de dode vaak een specifieke wens, die de levenden voor de ziel van de overledene moeten 
vervullen.306 Wanneer iemand een droom ontvangt wordt vaak de hele buurt opgetrommeld om samen de 
wens van de dode te volbrengen. Zo vertelde de man uit de Turkse kruidenierswinkel, dat onlangs iemand 
299  M. Wigoder, “History begins at home. Photography and Memory in de writings of Siegfried Kracauer and Roland Barthes,” In: History & 
Memory. 13 (2001), 1, pp. 19- 59.
300  T. Dant, G. Gilloch, “Pictures of the past, Benjamin and Barthes on photography and history”, In: European Journal of Cultural Studies, 5, 1, 
2002, p. 5.
301  R. P. Harisson, Op. Cit., p. 93.
302  Mailconversatie met Duru, 26/03/2012, pp. 10- 11.
303  G. Jonker, Op. Cit. p. 36
304  M. Seuntjens, Onderweg: Focusgroep Begraafplaats Scheldeakker, Gent- Zwijnaarde, 2012. 
305  S.N. Rouwen in zeven ‘ Nederlandse culturen’. Uitvaart en rituelen in de Antillaanse, Chinese, Indonesische, Marokkaanse, Nederlandse, Surinaamse 
en Turkse cultuur. Utrecht, Seram Press, S.d., pp. 7- 74.
306  Interview met Imge, 16/ 05/ 2012, Gent (België), pp. 3-6.
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uit de straat een droom had waarin de dode een enorme dorst had. Vervolgens lieten verschillende mensen 
uit de straat een waterpomp in Turkije installeren. Anderen hebben geld gestort aan een ngo die projecten 
omtrent watervoorziening in het Zuiden ondersteunt. Door deze dromen komt men in rechtstreeks contact 
met de voorouders, die een meerduidige rol spelen in het heden. Voor een diepgaande analyse verwijs ik de 
lezer graag door naar het rijke werk van J. Renard307; ‘Friends of God, Islamic Images of Piety, Commitment 
and Servanthood.’ In een derde hoofdstuk ‘Dreams, Visions, Visitors and Voices, God in Touch with His Friends’, 
wordt dit treffend toegelicht.
De individuele herdenking en herinnering aan de doden gebeurt vaak op een heel natuurlijke wijze. Het 
is deze spontaniteit die zo kenmerkend is, maar ook weer de verschillende generaties van elkaar scheidt. 
Voornamelijk bij de Turkse ouderen is er veel aandacht voor de doden, daar zoals zij zelf zeggen, ook zij 
dichter bij de dood komen te staan. Zij vinden het belangrijk om aan de doden te blijven denken en hier in 
hun leven (onbewust) aandacht aan te besteden. De herinnering aan de overledene gaat bij velen gepaard 
met de herinnering of het denken aan het dorp waar de dode begraven ligt. Het herinneren van het eigen 
verleden gaat hier hand in hand met het denken aan het land waar hun ouders vandaan kwamen en waar 
zijzelf op vakantie gaan; 

“Als je blijft denken aan de gestorvene, dan onderhoud je ook de geschiedenis. De herinnering. Je weet dat 
er een hiernamaals is en dat geeft je ook sterkte. Je blijft bang. De kennis van het verleden in evenwicht 
met het nu. Je blijft bidden en je blijft met het idee dat wij ook naar het hiernamaals gaan bij God. De 
herinneringen blijven onderhouden en de loyaliteit beleven, dat geeft je sterkte.”308

De ‘continuing bonds’ (D. Klass, P. R. Silverman, S.L. Nickman, eds., Continuing bonds. New understandings 
of Grief. )309 worden op verschillende wijzen gerealiseerd. De spontaniteit en authenticiteit van bepaalde ri-
tuelen zijn deel van de dynamische hybride ruimte tussen context en individu. De rouw is niet enkel een na-
tuurgebeuren dat zich in een individu afspeelt, maar een sociaal proces dat aan sociale regels gehoorzaamt.310 
Het herdenken van de dode houdt zo niet enkel verband met het onderhouden van deze relatie tussen het 
individu en zijn verleden, maar ook met het individu in relatie tot zijn wereldbeeld.311

Transporting remembrance
Het dode lichaam vertrekt samen met de familie naar Turkije en zal nooit meer terugkeren naar Gent. 
Na zijn dood is er geen graf om te rouwen en de persoon verdwijnt als het ware zijnde onzichtbaar in het 
Gentse landschap. Of lijkt dit enkel maar zo? In de islamitische religie en Turkse cultuur zijn er verschil-
lende rouwrituelen, waarbij men collectief de dode herdenkt. Ook in Gent komt men terug samen om de 
overleden persoon te herdenken. In de moskeeën richt men, naar men zegt parallel met Turkije, een aantal 
herdenkingsrituelen in waar alle Gentse overleden moskeegangers herdenkt. Op welke manier delen zij 
collectief het verlies en verdriet? Welke rol spelen de authentieke rouwrituelen hierin? Slagen de herden-
kingsdiensten erin om de Gentse Turken de tand des tijds te laten doorstaan? Blijven zij op deze manier 
aanwezig in de Gentse publieke ruimte? Bepalen zij het beeld van het verleden?

307  J. Renard, Friends of God, Islamic Images of Piety, Commitment and Servanthood. Berkely, Los Angeles, London, University of California Press, 
2008, 346 p.
308  Interview met Bumin, 26/ 04/ 2012, Gent (België), p. 11.
309  D. Klass, P. R. Silverman, S.L. Nickman, eds., Continuing bonds. New understandings of Grief. Washington, Taylor and Francis, 1996, 361 p.
310  J. Bleyen, De dood in Vlaanderen, Opvattingen en Praktijken na 1950, Leuven, Davidsfonds, p. 197- 198.
311  R. Hertz, Op. Cit., pp. 197- 203.
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De smaak van de rouw

Vlak na het overlijden zijn er verschillende rouwrituelen die ‘tegelijkertijd’ in Gent en Turkije plaatsvinden. 
De eerste, de derde, de zevende en de veertigste dag worden er rouwmaaltijden gegeven in het huis van de 
overledene. Wanneer de hele familie mee is naar Turkije, worden deze maaltijden niet gegeven in Gent. 
Deze maaltijden worden eigenlijk in de plaats van de overledene gegeven; om de armen en behoeftigen te 
laven met eten en drinken. Dit hoeft niet veel te zijn, maar het samen delen van de maaltijd in naam van 
de overledene staat centraal. Hoewel op tijdens de rouwmaaltijden iedereen welkom is in het huis van de 
overledenen, worden deze meer in gesloten kringen gehouden. De imam leidt het gebed in en nadat men 
samen gebeden heeft, wordt er gegeten en gepraat. Soms worden herinneringen aan de overledene opge-
haald, maar dit wordt niet altijd gedaan; 

“Herinneringen die opgehaald worden, maar dan voorafgaand aan het eten. Niet tijdens het reciteren 
van de Koran. Dat mag niet, maar er worden wel herinnering opgehaald. ‘Die was zo en dit en dat en 
weet je dat nog, dit hebben we samen meegemaakt?’. Collectief wel.”312

Tijdens de maaltijd worden er traditionele gerechten geserveerd. Deze gerechten zijn dezelfde als op andere 
feestdagen. Gerechten die volgens een informant geserveerd worden zijn;

“rijst met vlees, soep (linzen-, tomaten, ...), sarma (opgerolde en  gevulde druivenbladeren), salade (tomaat, ajuin, 
sla, citroen, ...), fruitcompote (bvb abrikozen of kersen in nat) en brood en drank (water, cola, fanta, ayran, ...)”313

De verbondenheid tussen smaak, verdriet en gerechten uit de streek van herkomst is bijzonder interes-
sant. Zo is het eten traditioneel verbonden met de streek en de aarde waarin het lichaam begraven is. De 
gewoonten en smaken verschillen van regio tot regio, wat deze rouwmaaltijden kenmerkt en onderscheidt 
van elkaar. Over de betekenis van deze rouwmaaltijden na migratie is vooralsnog weinig onderzoek gedaan. 
Wel wil ik graag verwijzen naar de publicatie die Faro314, het Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed, in 
november 2012 zal uitbrengen. Naar aanleiding van de Week van de Smaak, onderzoekt men de rol van 
drank en voeding bij het rouwen. Dit wil men ook in zijn interculturele context plaatsen, waarbij men onder 
andere ook de rouwmaaltijden in de Turkse en/of Marokkaanse gemeenschap aan bod komt. 
Na deze eerste rouwmaaltijden wordt er ook elk jaar samen gegeten op de dag dat de persoon overleden is. 
Men nodigt opnieuw mensen uit om samen te bidden, te eten en de dode te herdenken. Ook op de religieu-
ze feestdagen als de vooravonden van het Suikerfeest en het Offerfeest worden de doden collectief herdacht. 
Normaal gaat men dan massaal, zoals in Turkije, naar de begraafplaatsen, waar men de doden herdenkt door 
bloemen te plaatsen op de graven en te bidden. Dit was lang niet mogelijk is Gent, waardoor men op deze 
avonden ook de doden herdacht tijdens de maaltijden met de familie en/ of vrienden. 

Bidden in de Gentse moskee

De moskee is een plaats waar er gemeenschappelijk gebeden wordt en waar vele moslims steun vinden door 
de collectieve herdenking, het praktiseren van het geloof of een gesprek met de imam; 

“Iedereen is welkom en als iemand nog vragen heeft of woorden, gevoelens kwijt wil aan iemand anders 
als de omam bijvoorbeeld, die is altijd welkom en dat gebeurt ook vaak dat er iemand hier komt naar 
de imam om hem of haar even gerust te stellen. Om de rouw te delen met de imam of iemand anders, ik 

312  Interview met Feyzi, 13/ 01/ 2012, Gent (België), p. 5.
313  Mailconversatie met Cihat, 30/ 07/2012, niet in bijlage. 
314  <http://www.faronet.be/>, laatst geraadpleegd op 02/08/2012.
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denk dat het wel moet gebeuren. Niet enkel met de imam, maar ook met je naaste familie. Praten met 
elkaar om je gevoelens te delen zodat je mekaar kan geruststellen.”315

Zoals ik reeds stelde zijn het herdenken van de doden en het gebed binnen de islam nauw verbonden in 
eenzelfde dialoog tussen Allah en de gelovige. Sommige hoofdstukken uit de Koran zijn rechtstreeks ver-
bonden met de dood en de herdenking van de overledenen;

“Vooral de donderdagavond, voor het laatste gebed, het avondgebed, wordt er meestal één hoofdstuk uit de 
Koran gelezen. Dat duurt meestal twintig minuten, omdat de Imam het traag leest. Heel dat hoofdstuk 
gaat eigenlijk over het leven en de dood. Door dit te lezen, krijgen de overledenen wat verdiensten en 
herdenk je ook steeds de overledenen.”316

Tijdens het vrijdaggebed worden de overledenen, die de voorbije week gestorven zijn, herdacht. Dit wordt 
dan aangehaald door de imam, die de moskeegangers vraagt samen in gebed te treden om te smeken voor de 
ziel en de zonden van al diegenen die ooit geleefd hebben in Gent. Opdat zij niet vergeten worden. Ook bij de 
feestdagen leidt de imam een gebed in waarbij men de doden herdenkt. De gemeenschappelijke herdenking 
van de doden geeft de familie steun en schept een band tussen de gemeenschap van de doden en de levenden. 
Hier op aarde denken, bidden en smeken ze voor de doden. In de moskee in de Kazemattenstraat komen elke 
vrijdagvoormiddag Turkse oudere vrouwen samen om de Koran te lezen en samen te bidden. Ze zeggen dat ze 
elke keer, automatisch ook de doden herdenken. Ze vinden veel steun bij elkaar en het geloof en hebben zo het 
gevoel verbonden te zijn met zij die begraven liggen in Turkije. Na het gebed worden vaak nog herinneringen 
aan vroeger opgehaald, ze mijmeren dan samen weg naar hun jeugd in Turkije.317 Moesten ze een graf hebben 
om langs te gaan, dan zouden ze dit elke dag doen. “Het is te ver, je kan ze niet bezoeken.”318 Deze geografische 
afstand wordt verkleind door het samenkomen en ‘de tijd van toen’ te herinneren.319 

Herdenkingen in de Gentse moskee

In de Gentse moskeeën gaat er de laatste jaren meer aandacht uit naar het organiseren van herdenkingsri-
tuelen om de doden, ook ‘hier’ gemeenschappelijk te herdenken. Dit doet elk moskeebestuur op zijn eigen 
manier. Het lijkt erop dat sinds de inrichting van het mekkagerichte perceel in Zwijnaarde, er ook meer 
aandacht uitgaat naar het collectief herdenken van de doden in Turkije. Als de families dit wensen kunnen 
ze ook zelf een herdenkingsritueel organiseren. Dit wordt niet zo vaak gedaan in de moskee, maar eerder 
in de private huiselijke sfeer. 
In de Tevhid Camii moskee, op de Ferrerlaan in Gent werd vorig jaar voor het eerst een herdenkingsgele-
genheid georganiseerd. Er werd eerst samen gebeden en nadien werden er foto’s van de overledenen mos-
keegangers, in een powerpoint presentatie getoond op groot scherm. Samen keek iedereen naar de foto’s en 
sommigen huilden om het verlies. Gemeenschappelijk kijkt men naar degenen die hen voorgingen. De foto 
vervangt het graf, collectief tracht men de voorgangers te visualiseren. Op deze manier geeft men de doden 
een plaats in het verleden, want “who- ever had no place in the past could make no contribution to the present”320 
Volgens een informant, was men ook van plan om een herdenking te organiseren voor alle Turkse Gente-

315  Interview met Hanefi en Harum, 03/05/2012, Gent (België), p. 17.
316  Interview met Cihat, 16/ 03/ 2012, Gent (België), p. 5.
317  Focusgroep Sultan Eyup Camii Moskee, 05/ 03/ 2012, Gent (België), p. 7.
318 Focusgroep Sultan Eyup Camii Moskee, 05/ 03/ 2012, Gent (België), pp. 6-8.
319  L. Neyzi, “Fragmented in space: the oral history narrative of an Arab Christian Antioch, Turkey”, In: Global Networks, 4, 3,2004, p. 285.
320  G. Jonker, Op. Cit., p. 238.
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naars die begraven liggen in Turkije. Dit is echter nog niet concreet, maar belangrijker is dat men erover 
nadenkt, hoe men de afwezige doden ook hier een verder leven kan geven. Opdat men niet zou vergeten 
wie de doden waren en waarvoor zij hier gekomen zijn, omdat “those who are forgotten are all those who do not 
have the means to provide a place in the past for themselves [...] and that the present needs images of the past to be 
able to observe itself.” 321 Dit vergeten, wordt ook gelinkt met de afwezigheid van het graf;

“Als je de dode niet kunt bezoeken, dan vergeet je hem ook. Dan ga je er ook op een normale dag niet zo 
veel aan denken. Op een normale dag ben je daar niet zo veel mee bezig, en ben je nauwelijks.. het zal je 
gedachten wel doorkruisen, maar om bewust het graf te gaan bezoeken en echt nog eens terug te denken 
aan vroeger.. Die kans heb je niet als je ginder begraven wordt.” 322

Het herdenken van de doden is essentieel in de identiteitsvorming van de jongere generaties. Dat de doden 
begraven liggen in Turkije, maakt dat zij zich indirect verbonden voelen met het Turkse verleden en de 
Turkse, islamitische identiteit; “Identity needs memory to shape to itself.”323 Het is interessant om de manier 
waarop men de doden herdenkt te vergelijken met de hedendaagse Belgische rouw- en grafrituelen. Zo 
stelt men vast dat de graven ook in het Belgische herdenkingslandschap een heel andere betekenis gekregen 
hebben.324 Zo wordt er meer belang gehecht aan de foto en bepaalde voorwerpen en minder aan het graf.325 
Van belang is hierbij de verregaande individualisering van de rouwrituelen, die zich voornamelijk beperken 
tot de private sfeer. Ook in de Turkse gemeenschap in Gent tekent dit spanningsveld zich af. Waar men in 
Turkije herkenning vindt in sommige publieke rouwrituelen, als de klaagzangen of het dragen van de zwarte 
hoofddoek, is dit hier in de Belgische context veel minder het geval. De rouwperiode is voor de tweede ge-
neratie, door de westerse context, publiek korter en deze publieke rouwrituelen voelen voor sommigen ook 
niet langer aan als natuurlijk; “Dat was nog de eerste generatie.”326

Doordat de Turkse rouwrituelen niet geheel aanvaard worden in de publieke ruimte, onder andere omdat ze 
lange tijd genoodzaakt waren te begraven in het herkomstland, werden zij lange tijd beperkt tot de private sfeer. 
Hoewel de familie in Gent ook de hoeksteen is, werd dit in Turkije altijd omkaderd door de bindende en ge-
deelde graf- en rouwrituelen. Desondanks heeft dit volgens de informanten niet geleid tot een individualisering 
van de rituelen, en willen sommigen de jongere generaties hiervoor ook extra behoeden. De organisatie van de 
herdenkingsgelegenheden kan in dit opzicht ook gezien worden als een manier van gemeenschapsvorming en 
hervorming, waarbij de repatriatie van de doden en het herdenken van deze doden in Turkije elementair is voor 
het doorgeven van de waarden en normen. “Is the individual nothing but the crossroads of collective memories?”327

Een eerste aanzet: Reshaping the cultural memory? 

Het culturele geheugen is altijd een selectie, een reconstructie waarbij men een keuze maakte uit de sym-
boliek van het verleden. Bij het vormen van culturele geheugen bij de Turkse gemeenschap wil ik de aan-
dacht vestigen op een combinatie van twee concepten. Enerzijds op het proces dat G. Jonker “the shaping 

321  G. Jonker, Op. Cit., p. 235.
322  Interview met Cihat, 16/ 03/ 2012, Gent (België), p. 7.
323  G. Jonker, Ibidem.
324  J. Bleyen, Op. Cit., pp. 1- 56.
325  Delen we dezelfde notie van de tijd, gezien we gebruik maken van dezelfde technologieën die deze omgang met de tijd mede bepalen? Kan 
men dan spreken van een verwesterlijking van de rouwrituelen? Is deze tijdsnotie verbonden met de plaats waar wij leven of overstijgt die deze plaats?
326  Interview met Duru, 22/03/ 2012, Gent (België), p. 9.
327 Geciteerd in G. Jonker, Op. Cit., p. 164.
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of cultural memory”328noemt, waarbij ze steunt op M. Halbwachs329 definitie van het collectieve geheugen; 
“A dynamic and active process in which a given group gave meanings to the remains of the collective past.”330 Dit 
combineer ik met K. Verdery’s “reshaping of time and space”331, waarbij de nadruk ligt op het herformuleren 
van de historische tijd aan de hand van het dode lichaam en de rouwrituelen (eigenlijk aan de hand van de 
plaats waar het dode lichaam begraven ligt). Enerzijds herdenkt men de doden aan de hand van de reeds 
bestaande religieuze en culturele gebruiken, die sterk verbonden zijn met de grond waarin het lichaam be-
graven is. Men benadrukt dan steeds de authenticiteit van deze rituelen en de invulling hiervan;

“Dat blijft hetzelfde. Dat wordt op dezelfde manier beleefd, hier en daar. Er zijn bepaalde regels die je 
moet volgen als iemand overleden is...”332

Deze rituelen zorgen enerzijds voor een verbondenheid tussen de overledene en de nabestaande en omka-
deren de collectieve herinnering aan deze persoon, als deel van eenzelfde culturele en religieuze gemeen-
schap. De graven in het herkomstland, die volgens religieuze voorschriften mekkagericht georiënteerd zijn 
en vrijwel identiek zijn, worden gepersonaliseerd door de grafrituelen en de zorg voor het graf. Met het 
overbrengen van de doden behoort de overledene tot het culturele erfgoed verbonden met het regionale 
landschap in Turkije. Het gebruik van een traditionele symboliek zoals bij de rouwmaaltijden of het gebed, 
verbindt de rouwenden hier steeds opnieuw met dit verleden en het culturele erfgoed, waartoe hun voorou-
ders gevoelsmatig ‘behoren’.333

Anderzijds zien we dat er de laatste jaren meer aandacht is voor nieuwe herdenkingsrituelen, waarbij men 
deze afwezige doden opnieuw een gezicht willen geven in Gent. Men zoekt naar oplossingen om deze 
afstand tussen de twee gemeenschappen zowel in tijd als ruimte te overbruggen. Hierbij wordt men onder-
steund door multimedia als fotografie, die de mogelijkheid bieden om het afwezige graf te vervangen en 
een nieuwe dimensie geven aan de mentale afstand tussen ‘hier’ en ‘daar’. De mentale afstand tussen beiden 
plaatsen is hybride en wordt kleiner. De moskee als gemeenschapscentrum is hier de plaats waar men col-
lectief rouwt om de doden en de rouw cultureel en religieus omkaderd. De dood is een sociaal gebeuren dat 
de gemeenschap in Gent verbindt met deze in het dorp van herkomst. (zie verder Deel V: Landscaping the 
past, landscaping the future)

328  G. Jonker, Op. Cit., pp. 35- 39.
329  M. Halbwachs, Ibidem.
330  G. Jonker, Op. Cit., p. 18.
331  K. Verdery, Op. Cit. pp. 95- 127.
332  Interview met Hanefi en Harum, 03/05/2012, Gent (België), p. 14.
333  G. Jonker, “Remembering Loss and Burial as a Migrant.”, In: Field (D.), Hockey ( J.), Small (N.), Op. Cit., pp. 187- 202.
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Deel V: Landscaping the past, 
landscaping the future

De werkelijke ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe landschappen, maar in nieuwe ogen 
hebben.334 

De begraafplaats is beladen van mystiek. Het is hier dat de bezoeker oog in oog komt te staan met de grote 
levensvragen die ons allemaal wel eens in beslag nemen: ‘wie zijn ‘wij’ en wie waren ‘wij’? Wat de bezoeker 
ziet is de uitkomst van de eeuwigdurende dialoog tussen het mentale en geografische landschap dat gete-
kend is door het dode lichaam. Een beeld van het verleden dat zich vereenzelvigt met de aarde waarin de 
dode begraven ligt. De bezoeker komt hier in contact met de grenzen van het verbeelde verleden, waarmee 
hij zichzelf identificeert. Wie zouden wij zijn zonder de doden?
Dit laatste deel doelt erop voorgaande delen te overstijgen. Hierbij is het de bedoeling de volgende drie zaken 
na te gaan. Eerst en vooral wordt algemeen weergegeven hoe de plaats van begraven bepalend zou kunnen zijn 
voor het beeld van het verleden dat wij hebben. Hiernaast zal ik proberen te schetsen op welke manier de weg 
van het Turkse dode lichaam bepalend is voor de hedendaagse stedelijke identiteit van de Turkse gemeenschap 
in Gent. welk collectief verleden reconstrueert men door het lichaam al dan niet te begraven in het dorp van 
herkomst of het dorp van de familieleden? Tot slot zal ik proberen een antwoord te formuleren op de uitda-
gende vraag: Op welke manier verlegt het Turkse dode lichaam de grenzen van het Gentse culturele geheugen? 
Hierbij ga ik na hoe zowel de begraving in het herkomstland als het mekkagerichte perceel bijdragen aan een 
nieuwe collectieve stedelijke identiteit. Zo wil ik de culturele diversiteit op de begraafplaatsen verbinden met 
de draagkracht van een nieuw Gents cultureel geheugen. Op welke manier kan het landschap van de doden 
bijdragen aan een samenleving waarin de nadruk ligt op dat wat ikzelf ‘interkosmologie’ noem? 

Het verbeelde verleden
Doorheen deze scriptie heb ik de relatie tussen het dode lichaam, de Turkse gemeenschap, het Turkse 
verleden en het Gentse verleden op verschillende manieren benadert. Hierbij was er eerst en vooral de ver-
anderlijke dialoog tussen de Gentse stedelijke context, die drager is van het culturele geheugen van de stad, 
en de Turkse gemeenschap, waarvoor het stedelijke landschap geen drager is van hun verdere verleden. Ten 
tweede heb ik trachten weer te geven hoe het mentale landschap in constante dialoog is met het geografi-
sche landschap van de dood. De weg die het dode lichaam begaat is zo een weg waarvan iedereen architect 
is en dit landschap van het dode lichaam mee vormgeeft. Hierbij waren er telkens twee ruimtes, Gent en het 
dorp van herkomst. Deze zijn tevens steeds in dialoog met elkaar. Door deze steeds naast elkaar te plaatsen 
heb ik getracht het ruimtelijke onderscheid tussen heden en verleden te bevragen. Het landschap van het 
verleden is zo op een meerduidige wijze aanwezig in het Gentse landschap van het heden. Het is hier dat de 
doden de sleutel zijn om deze complexe relatie tussen de beide gemeenschappen en hun tegelijk gedeelde en 

334 M. Proust, A la recherche du temps perdu. Geciteerd door A. Van de Vyvere, <www.irmafirma.be >, laatst geraadpleegd op 05/08/2012.



86

(niet) gedeelde verbeelde verleden te benaderen. Vooraleer ik verder ga, wil ik stilstaan bij dit ‘beeld van het 
verleden’(M. Halbwachs, ‘On Collective Memory’)335 dat gevormd wordt door het dode lichaam en de plaats 
waar dit lichaam begraven wordt. Het culturele geheugen bestaat uit verschillende collectief of individueel 
gedragen beelden van het verleden, die steeds geconstrueerd worden. In deze beelden schuilt onze eigen 
identiteit. Het onderling delen van deze beelden, ligt aan de basis van een culturele, religieuze, politieke of 
morele gemeenschap. Het zijn deze beelden die de ruimtelijke en temporele grenzen van de gemeenschap 
bepalen. Nu, welke rol spelen de doden hierin? Door de doden te begraven, worden zij terug één met de 
aarde. De aarde die drager is van het wereldbeeld. Door zich hiermee te vereenzelven, deelt men eenzelfde 
verleden met zij die hen voorgingen. Het delen van dit verleden, is als het delen van eenzelfde identiteit 
die vertolkt wordt door de rouw- en grafrituelen die uitgevoerd worden door de nabestaanden.336 Het is op 
deze manier dat er een complexe relatie bestaat tussen de aarde waarin men begraven wordt, de identiteit 
van deze aarde, de identiteit van de voorouders en deze van de levenden. Het culturele geheugen wordt zo 
begrensd door de plaats waar de doden begraven worden. Door collectief te rouwen en de doden te herden-
ken, worden deze grenzen telkens (her)bevestigd. Het graf is de plaats waar het mentale en geografische 
landschap elkaar kruisen en het ‘beeld van het verleden’ gevormd wordt. Het gevoelsmatige totaalconcept 
‘de eeuwige rust’, weerspiegelt dit complexe samenspel van de ‘beelden van het verleden’ waarmee men zich in 
de dood wil vereenzelven en waarin de identiteit van de nabestaanden schuilt. Dit is volgens P. Nora337 vaak 
een onbewust proces, waarbij het onduidelijk is wie de lijnen trekt. 
Hoe wij in Gent onze doden begraven en herdenken is volledig geïnstitutionaliseerd in de publieke en pri-
vate stedelijke ruimte. Het mentale en geografische landschap van de Gentse herdenkingscultuur resulteert 
in het uitzicht van de begraafplaatsen. Wanneer Gent de vraag kreeg van de moslimgemeenschap om een 
mekkagericht perceel in te richten, werd zij geconfronteerd met de grenzen van haar eigen culturele geheu-
gen en besliste zij aanvankelijk om niet in te gaan tegen datgene wat onze voorouders verworven hadden; 
namelijk de neutraliteit van de begraafplaatsen en de vrijheid voor eenieder om op het eigen lapje grond de 
overledene te herdenken naar wens. Hierbij is het voor ieder individu mogelijk om onafhankelijk van elkaar 
een band met de overledene op te bouwen en dit verlies individueel in te vullen. Dit vertolkt zich vandaag 
in een verregaande privatisering van de rouw, waarbij men zich nog maar nauwelijks verbonden voelt met de 
andere doden op de begraafplaats. Dat men, om praktische redenen, in 1973 de eeuwige concessie afschafte 
maakt dat vele graven vandaag al redelijk snel onteigend worden. Door de verwijdering van de begraafplaat-
sen in de dorpskernen, hebben vele doden vandaag geen laatste rustplaats meer en leven zij enkel verder in 
de herinnering van diegenen die ze zelf gekend hebben.338 De ordinaire graven zijn niet langer ruimtelijke 
mijlpalen en dragers van het lokale of nationale verleden. Het graf of het columbarium wordt een plaats van 
tijdelijke private herdenking en wordt steeds minder gebruikt om tegemoet te komen aan dat wat E. Runia 
‘the desire of remembrance’339 noemt. Dit maakt dat er vandaag nauwelijks nog een collectief gedragen cultu-
reel geheugen bestaat. Het geheugen is versnipperd; het voorheen breed gedragen tijdsbeeld beperkt zich, 
zoals eerder gesteld, niet meer tot de het ruimtelijke en temporele kader van de natie. Stad Gent is vandaag 
het decor voor een waaier aan denk- en tijdsbeelden. Het omgaan met de multiculturaliteit is bijgevolg één 
van de grootste uitdagingen voor de stad. Op welke manier kan de stad ruimte bieden aan deze veelheid 
aan materiële en immateriële beelden die niet allemaal deel zijn van het ruimtelijke geheugen van de stad? 
335  M. Halbwachs, On collective Memory, Chicago, Chicago University Press, 1992, 254 p.
336  K. Verdery, Op. Cit., pp. 25- 120.
337  P. Nora, “Between Memory and History: Les lieux de mémoire.” In: Representations, 26 (1989), pp. 7-24.
338  Informeel interview met A. V. C., 02/04/2012.
339  E. Runia, “Burying the dead, creating the past.”, In: History and Theory, 46 (2007), p. 313-315.
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Het dode lichaam verbindt het heden met het verleden en de toekomst en het is net daarom dat de doden 
ook in Gent een belangrijke rol spelen bij de inclusie van dit uitgestrekte landschap aan wereldbeelden bin-
nen eenzelfde stedelijke context. Door na te gaan hoe de Turkse gemeenschap door de weg van het dode 
lichaam de grenzen van haar eigen culturele geheugen verlegt, is het mogelijk om nadien te reflecteren over 
een nieuwe grenzeloze stedelijke identiteit. Lanscaping the past, landscaping the future?

Gedeelde aarde, grenzeloze stad?

Uiteindelijk zijn grenzen slechts potloodlijnen op een landkaart. Ze doorsnijden werelden, maar scheiden 
die niet. Vaak zijn ze net zo vlot vergeten als ze getrokken zijn340

De lijnen getekend door het dode lichaam verbinden het mentale landschap met het geografische in al zijn 
diversiteit. Door de ‘laatste reis’ in zijn geheel met het dode lichaam en de nabestaanden af te leggen, krijgt de 
Gentse stedelijke ruimte een heel ander karakter. In dezelfde stedelijke ruimte, zijn er verschillende ‘geschie-
denissen’, die zich niet allemaal ruimtelijk representeren. De Gentse stedelijke ruimte draagt niet hetzelfde 
geheugen als het landschap in Turkije. Toch is dit verleden, dat diep geworteld is in het Turkse landschap, 
niet afwezig in Gent. Door de doden in het dorp van herkomst te begraven, behoudt de Turkse gemeenschap 
de eigen grenzen van het culturele geheugen. Zij worden daar terug één met de aarde die het culturele en 
religieuze wereldbeeld draagt. Door de doden in Gent volgens de authentieke rituelen te herdenken, wordt de 
mentale afstand tussen het ruimtelijke afwezige verleden en de gemeenschap in Gent kleiner. Er ontstaat een 
verwantschap tussen de levenden en de doden, waarmee men eenzelfde beeld van het verleden deelt. Door de 
weg te institutionaliseren en zelf de controle te behouden over de weg en de rituelen, waakt de Turkse gemeen-
schap over haar eigen culturele uniciteit in Gent. De Turkse gemeenschap wordt zo zelf een ‘lieux de mémoire’341 
en verzet zich zo tegen de temporele en ruimtelijke ‘afstand’, gecreëerd door het westerse wereldbeeld. Het 
verleden is geen vreemd land dat men enkel bezoekt op vakantie342, maar leeft verder in de Gentse stedelijke 
ruimte. Weg van het lichaam, aanwezig verleden343? 
Op deze manier treden alle inwoners van de stad Gent, als ‘flaneurs’ in dialoog met het voor ons onbekende 
verleden. Het Gentse culturele geheugen strekt bijgevolg ver over de grenzen van de stad uit. Dit gebeurt 
niet enkel door de hybride dialoog tussen het mentale en het stedelijke landschap. Integendeel; de mensen 
die in het dorp van herkomst begraven liggen, hebben ook een Gentse formele en informele identiteit. Zij 
zijn vaak in Gent geboren en maken deel uit van het verleden van de stad. Dit maakt dat de grenzen van 
het culturele geheugen ook letterlijk verlegd worden. De lichamen worden daar begraven en deel van het 
landschap. Het materiële beeld van het verleden wordt zo gedeeld met de gemeenschap in het dorp van 
herkomst. De grenzen van de Gentse culturele gemeenschap zijn hybride en reiken ver uit overheen de 19e 
eeuwse stadsgordel. De Gentse stad heeft zo een meerduidig verleden, dat zij deelt met bekenden en onbe-
kenden en zich niet ruimtelijk beperkt tot Gent zelf.

340  P. Claudel, Op. Cit., p. 231.
341  P. Nora, “Between Memory and History: Les lieux de mémoire”, In: Representations, 26 (1989), pp. 7-24.
342  D. Lowenthal, The past is a foreign country, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, 517 p.
343  J. Bos, “Presence als nieuw geschiedtheoretisch paradigma?”, In: Krisis tijdschrift voor actuele filosofie, (2010), 1, p. 18.
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Hiermee eindigt het verhaal niet. Ook het mekkagerichte perceel in Zwijnaarde verbindt Gent met Turkije 
in zijn veelzijdigheid. De rouw- en grafrituelen, waarmee men het lichaam omgeeft, kennen hun origine 
in het lokale Turkse landschap. De relatie tussen de aarde, het lokale verleden en de graf- en rouwrituelen 
is metonymisch, maar ook deze metonymie is een constructie om de geografische ruimte tussen enerzijds 
de twee gemeenschappen, evenals de voorouders en de levenden te overstijgen. De rouw- en grafrituelen 
leggen de brug tussen het lokale verleden ‘hier’ en ‘daar’. Aan het graf voelt men zich niet enkel verbonden 
met de identiteit van de gemeenschap hier in Gent, maar komt men ‘in contact’ met de lokale gemeenschap 
van de doden, hun lokale voorouders.344 Deze begraafplaats is op deze manier veel meer dan een claim op 
de publieke ruimte345, maar een plaats die het concept ‘verleden’ voor de Turkse gemeenschap verder legiti-
meert. Het materiële erfgoed is zo niet enkel een getuige van het verleden in de stad zelf, maar geeft blijk 
van een diversiteit aan ‘verledens’ en wereldbeelden, die ver buiten de grenzen van het culturele geheugen 
van Gent wortelen. Doordat het mekkagericht perceel ingebed is in de gemeentelijke begraafplaats van 
Zwijnaarde, ontstaat er een heel ander beeld van het verleden. Het is hier dat de ruimtelijke inrichting 
van de begraafplaatsen cruciaal is in de manier waarop een collectieve identiteit zich in de hedendaagse 
samenleving vormt. Eerst en vooral construeert men letterlijk een ‘beeld van het verleden’ waarbij de ver-
schillende wereldbeelden op in dialoog treden. De begraafplaats is zo een getuige van een temporele tegen-
woordigheid van andere wereldbeelden, tradities en geschiedenissen in eenzelfde stad.346 Hierbij heeft men de 
ruimte gecreëerd om ook op collectieve wijze de doden te begraven en te herdenken in de publieke ruimte. 
In dit nieuwe beeld van het verleden sluiten de verschillende wereldbeelden en geschiedenissen elkaar niet 
uitsluiten. Zij staan naast elkaar en interageren doordat zij zich omgeven door eenzelfde landschap. Op 
deze manier wordt dezelfde aarde gedeeld en niet verdeeld. Deze aarde wordt zo drager van verschillende 
wereldbeelden, waarmee men zich al dan niet in vrijheid kan identificeren. Er is zo een inclusie van de 
diversiteit in de publieke ruimte, die immers nooit neutraal kan zijn. Hier kan men de vraag stellen welke 
ethische waarden en normen deze aarde nu draagt. Streven we zo naar een ethisch pluralisme in de plaats 
van een ethisch universalisme347? 
Dit nieuwe beeld is zoals de begraafplaats zelf organisch.348 Het geheugen van de stad is als een landschap 
waarvan iedereen tuinman is. Zowel de doden als de levenden. Het nieuwe beeld van het verleden is in 
dialoog met de reeds bestaande materiële context en zo ook met de inwoners van Gent. Het is door deze 
hybride dialoog dat in dit beeld eventueel de draagkracht schuilt voor een nieuwe collectieve stedelijke iden-
titeit. Een collectieve identiteit waarvan de wortels ver buiten de stad Gent zelf strekken en de stedelijke 
ruimte het decor is voor een diepgaande dialoog. Kenmerkend aan deze collectieve identiteit is het hybride 
karakter van ruimte en tijd, de temporele tegenwoordigheid van religie en traditie en de inclusie van de 
etnisch- culturele en religieuze diversiteit in het Gentse geheugen. Het is in deze identiteit dat eventueel de 
wortels liggen van wat ik noem ‘interkosmologie’. Zijnde het naast elkaar bestaan van verschillende wereld-
beelden die in constante dialoog zijn met elkaar. Dit begrip zou een alternatief kunnen zijn voor ‘intercul-
turaliteit’ en dit om de volgende reden. Het concept ‘interkosmologie’ incorporeert een kosmovisie, waarbij 
de temporele en ruimtelijke relatie tussen heden, verleden en toekomst bepalend is in hoe men zich plaatst 
tegenover de wereld. Het is op deze manier dat in het concept ‘interkosmologie’ de relatie tussen de doden en 

344  E. Domanska, “The return to things.”, In: Archaeologia Polona, 44 (2006), pp. 171- 185.
345  M. Kanmaz benadert deze inrichting of vraag naar een moslimbegraafplaats voornamelijk vanuit een claim van de moslims op de publieke 
ruimte.
346  D. Chakrabarty, Ibidem.
347  C. Lorenz, Ibidem. 
348  L. Halevi, Op. Cit., pp. 165- 182.
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de levenden veeleer centraal staan als bij ‘interculturaliteit’. Het gebruik van het woord ‘interkosmologie’ biedt 
zo de mogelijkheid om vanuit een breder kader de dialoog tussen de verschillende culturen, tijd en ruimte, 
te interpreteren. Op naar een nieuwe beleidsterm?
Een prachtig voorbeeld van deze ‘interkosmologie’ is de laatste wens van Robert, een ‘nieuwe moslim’ die 
begraven is op het moslimperceel in Turnhout. Zo wilde hij dat zijn laatste gebed niet enkel geleid zou wor-
den door een imam, maar ook door een priester. Op deze manier wou hij dat de rouw- en grafrituelen niet 
enkel zijn islamitische identiteit verbeelden, maar evengoed de christelijke waarden en normen waarmee hij 
was opgegroeid. Op deze manier wenste hij te verbeelden dat “religies vreedzaam met en naast elkaar kunnen 
leven.”349 Hij construeert zo zelf het beeld van het verleden, opdat de toekomst de vreedzame dialoog zou 
omarmen. 
De uitdagende toekomstperspectieven roepen ook heel wat vragen op. De casus van de Turkse gemeenschap 
in Gent benadrukt ook het belang van het onderlinge etnische verwantschap. Het mekkagerichte perceel 
kan de behoefte aan een collectieve etnische identiteit niet inlassen. Dit is meteen ook de reden waarom 
zoveel Turkse Gentenaren begraven worden in het dorp van herkomst. Kan men op de begraafplaatsen 
ook een etnisch onderscheid maken? Of zou dit dan leiden tot een nationalisme of regionalisme, waarbij 
de kloof tussen de wereldbeelden terug groter wordt? Dit etnische verwantschap is nauw verstrengeld met 
het beladen begrip ‘eeuwige rust’. Het juridische beginsel van dit concept ‘eeuwige rust’, namelijk de eeuwige 
concessie is in België niet verzekerd. Het is deze eeuwige rust die aan de basis van het islamitische en Turkse 
lokale wereldbeeld ligt en waar men niet aan kan voldoen. In hoeverre is het mogelijk de aarde alsnog te 
delen? Zal de tijd, zoals één van de informanten aangaf, hierin verandering brengen?
De grondwettelijke principes zijn ook deel van de Gentse aarde en kunnen niet zomaar aan de kant ge-
schoven worden. Ook Gent wandelt in de voetsporen van haar doden. Het is M. Faucault350 die stelt dat 
“space itself has a history in Western experience, and it is not possible to disregard the fatal intersection of time with 
space.”351 De inrichting van de begraafplaatsen en de wetgeving hieromtrent zijn nauw verstrengeld met 
het westerse seculiere tijdsconcept. Hoewel hij met deze woorden tot de kern van de zaak komt, wil ik als 
afsluiter pogen deze pessimistische ondertoon te overstijgen. Het dode lichaam verbindt het heden met het 
verleden en de toekomst.352 Het beeld van de toekomst wordt mede bepaald door het beeld van het verleden. 
Door de collectieve ervaring met dit beeld van het verleden, wordt het landschap van de toekomst reeds 
bewerkt.353 Het is op deze manier dat de begraafplaats in Zwijnaarde ook een toekomstbeeld voorhoudt. 
De nieuwe collectieve identiteit, die hierin haar wortels kan hebben, behelst zo op haar beurt een nieuwe 
dialoog. Een dialoog tussen het juridische corpus, de veelheid aan wereldbeelden en het hybride karakter 
van ruimte en tijd. Het mentale landschap en geografische landschap zijn in een constante dialoog, het dode 
lichaam verbindt de landschappen en de toekomst anticipeert op het verbeelde verleden. De weg van het 
dode lichaam is zo niet enkel een verhaal over afscheid, maar ook een verhaal over ‘samen zijn’.

349  Interview met R. Van den Dijck, 02/ 01/ 2012, Beerse (België), pp. 2-3.
350  M. Faucault, “Of other spaces.”, In: Diacritics, 1987, pp. 22-27. 
351  M. Faucault, Op. Cit., p. 22. 
352  R.P. Harrison, Op. Cit., pp. 192-193,
353  R. Kosseleck, “Space of Experience and Horizon of Expectation”. Two Historical Categories.”, In: Futures Past, On the semantics of Historical 
Time. New York, Columbia University Press, 2004, pp. 255- 275. 
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Conclusie

De dood is als het leven. Even onvatbaar en beladen van mystiek. Hoe men omgaat met de dood en welke 
betekenis de rouw- en grafrituelen dragen is verschillend in vele culturen. De Turkse gemeenschap is van-
daag deel van de stedelijke cultuur en verrijkt de Gentse stad op allerhande manieren. Hoewel iedereen leeft 
en sterft in eenzelfde stad, is er over de rouw- en grafrituelen bij de Turkse gemeenschap in Gent weinig 
geweten. Sinds 2008 is er een mekkagericht perceel op de begraafplaats Scheldeakker in Zwijnaarde. De 
doden worden echter niet in Gent zelf begraven, maar de meerderheid rust voor de eeuwigheid in het dorp 
van herkomst. Daar wordt het dode lichaam terug één met de aarde. Het graf wordt deel van het lokale 
landschap. De weg van het dode lichaam ontbloot een dynamiek tussen de gemeenschappen ‘hier’ en ‘daar’. 
Tijdens het leven en in de dood. 
In deze topografie van de rouw- en grafrituelen bij de Turkse gemeenschap in Gent stonden er twee vragen 
centraal, die zowel betrekking hebben op de Turkse gemeenschap zelf als de hele Gentse samenleving. Zo 
heb ik enerzijds onderzocht op welke manier de Turkse gemeenschap aan de hand van het dode lichaam en 
de dodencultus een eigen verleden (re)construeert in Gent. Anderzijds heb ik bevraagd hoe het Turkse dode 
lichaam de grenzen van het Gentse culturele geheugen van Gent. Hierbij kwam ik voor verschillende me-
thodologische problemen te staan, die ik aan de hand van de volgende constructie heb trachten op te lossen.
Doorheen deze scriptie heb ik de relatie tussen het dode lichaam, de Turkse gemeenschap, het Turkse 
verleden en het Gentse verleden op verschillende manieren benadert. Hierbij was er eerst en vooral de 
veranderlijke dialoog tussen de Gentse stedelijke context, die drager is van het culturele geheugen van de 
stad, en de Turkse gemeenschap, waarvoor het stedelijke landschap geen drager is van hun verdere verleden. 
Ten tweede heb ik trachten weer te geven hoe het mentale landschap in constante dialoog is met het geo-
grafische landschap van de dood. Het graf en de begraafplaats verbinden beide landschappen. De weg die 
het dode lichaam begaat is zo een weg waarop iedereen tuinman is en dit landschap van het dode lichaam 
mee vormgeeft. Hierbij waren er telkens twee ruimtes, Gent en het dorp van herkomst. Deze zijn tevens 
steeds in dialoog met elkaar. Door deze steeds naast elkaar te plaatsen heb ik geprobeerd het ruimtelijke 
onderscheid tussen heden en verleden te bevragen. Het landschap van het verleden is zo op een meerdui-
dige wijze aanwezig in het Gentse landschap van het heden. Het is hier dat de doden de sleutel zijn om 
deze complexe relatie tussen de beide gemeenschappen en hun tegelijk gedeelde en (niet) gedeelde verleden 
te benaderen. Op deze manier doelde deze scriptie erop aan te tonen hoe het dode lichaam, evenals de 
gebruikte methodologie kunnen bijdragen aan een vreedzame dialoog tussen verschillende wereldbeelden 
en de inclusie van diverse ‘geschiedenissen’ in eenzelfde ruimtelijk en temporeel denkkader. Deze scriptie wil 
geen sluitende antwoorden geven, noch de waarheid zelve proclameren. Deze scriptie is een eerste aanzet 
tot verder onderzoek en een denkkader omtrent de betekenis van het dode lichaam in de hedendaagse sa-
menleving. Ik ben hierbij steeds vertrokken vanuit de lokale casus, dewelke onderzocht is aan de hand van 
interviews en materiële bronnen. 
De duale onderzoeksvraag werd uiteengezet in vijf delen, die samen het gelaagde landschap van het dode 
lichaam vormen. In deze scriptie heb ik getracht deze weg van het dode lichaam te volgen. Dit is eerst en 
vooral een weg die de dode niet alleen aflegt. De dode wordt vervoerd en begeleidt door familie, naasten en 
onbekenden op zijn dubbele weg. Enerzijds een spirituele weg naar het paradijs en anderzijds een weg naar 
het graf, de aarde waarin de dode voor de eeuwigheid zal rusten. Zo werd in deel II ‘De laatste reis’ onder-
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zocht welke weg het Turkse dode lichaam aflegt binnen de stedelijke ruimte. Hierbij werden de verschil-
lende rouw- en grafrituelen weergegeven. Deze werden in relatie gebracht met de stedelijke ruimte waarin 
zij plaatsvinden. Hieruit bleek dat de Turkse en islamitische rouwrituelen weinig bepaald werden door de 
context waarin zij zich bevonden. Ondanks de veranderlijke context behoudt men de gekende rituelen en 
probeert men de dode hiermee zelf te omringen. De rituelen worden doorgegeven van generatie op gene-
ratie en kaderen binnen het islamitische geloof. De ‘laatste reis’ is een reis waarbij de authentieke rituelen 
thuis, in het ziekenhuis en de moskee worden uitgevoerd. De gemeenschap ‘hier’ en ‘daar’ zijn in beweging 
en delen het verdriet door het gebruik van dezelfde religieuze en culturele rituele taal.
In deel III, ‘Delen van dezelfde aarde’ staat de plaats van begraven centraal. Hierbij werd onderzocht hoe de 
continue interactie tussen het mentale en geografische landschap resulteert in de begraving in het dorp van 
herkomst. Zo heb ik getracht de verschillende lagen van het landschap met elkaar te verbinden door gebruik 
te maken van de symboliek van de ‘aarde’ als drager van het wereldbeeld en culturele geheugen. Hierbij 
wordt tevens de symboliek van ‘de eeuwige rust’ gehanteerd, die nauw gerelateerd is met de aarde waarin 
men begraven wil worden. In een eerste luik werd zo weergegeven hoe stad Gent bij de inrichting van een 
mekkagericht perceel oog in oog kwam te staan met haar eigen culturele geheugen. De stad heeft getracht 
een oplossing te zoeken voor de vraag van de moslimgemeenschap, zonder hierbij haar eigen verleden de 
rug toe te keren. De Gentse aarde blijft op deze manier drager van de 19e eeuwse liberale principes, maar 
wordt nu opnieuw gedeeld met een geloofsgemeenschap. De aarde wordt hierbij niet strikt verdeeld in com-
partimenten, maar het perceel blijft toegankelijk voor zowel moslims als niet- moslims. Op dit perceel in 
Zwijnaarde worden om verschillende redenen weinig mensen begraven uit de Turkse gemeenschap. Uit de 
analyse bleek dat men zich omwille van verschillende redenen nog niet kan identificeren met de aarde. Zo 
is de Gentse aarde nog geen drager van de Turkse lokale identiteit en kan men hier niet voor de eeuwigheid 
rusten. De eeuwige concessie, het juridische beginsel dat aan de basis van de eeuwige rust ligt, is in België 
niet verzekerd. Deze eeuwige rust is niet enkel een religieus principe, maar heeft ook een sociaal- culturele 
dimensie. De analyse van de motieven voor de begraving in het dorp van herkomst geven meer inzicht in de 
vraag wat deze eeuwige rust dan wél behelst. De eeuwige rust blijkt zo een totaalconcept dat gepaard gaat 
met het verwantschap tussen de levenden en de doden binnen eenzelfde Turks lokaal en islamitisch wereld-
beeld. Zo is eeuwig rusten als begraven worden in een landschap dat drager is van de religieuze en culturele 
lokale symboliek. Door de doden daar te begraven (her)bevestigt men steeds het eigen wereldbeeld. Deze 
weg zou niet mogelijk zijn zonder de verschillende spelers op het lokale, nationale en internationale niveau 
die instaan voor het vervoer en de formaliteiten. De dynamiek tussen de institutionalisering van de weg van 
het dode lichaam en de emotionele behoefte om begraven te worden in het lokale Turkse landschap resul-
teerde zo in een ‘repatriatiecultuur’. Dit is een regime, waarbij de repatriatie van het dode lichaam ‘sine qua 
non’ deel uitmaakt van de Gents- Turkse cultuur. De doden uit de Turkse gemeenschap worden zo deel van 
het materiële erfgoed aldaar en verdwijnen hier als zijnde onzichtbaar. Of lijkt dit enkel maar zo?
In deel IV, ‘Een topografie van het herdenkingslandschap’, werd een topografie gemaakt van individuele col-
lectieve rouw- en grafrituelen. Hier staat de relatie tussen de doden en de levenden centraal. Op deze 
manier heb ik getracht te schetsen hoe de mentale en fysieke afstand tussen het lichaam, de nabestaanden 
en de Turkse gemeenschap in Gent letterlijk en figuurlijk overbrugd wordt. Ook hier werd eerst nagegaan 
op welke manier de doden herdacht werden op het perceel in Zwijnaarde. Opmerkelijk was hoe men het 
laatste jaar ook deze bekende en onbekende doden omringt met dezelfde symboliek als in het herkomstland. 
Vervolgens werd weergegeven op welke manier de islamitische en lokale rouw- en herdenkingsrituelen het 
mentale landschap tussen Gent en de streek rond Emirdag inkleuren. De doden zijn allerminst afwezig in 
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de Gentse stad en worden op verschillende manieren herdacht. De Gentse moskeeën nemen het voortouw. 
‘The reshaping of cultural memory’ en een ‘home made’ herinnering.
Ten slotte in Deel V ‘Landscaping the past, landscaping the future’ werden de voorgaande delen overstegen 
en heb ik getracht aan de hand van de bekomen onderzoeksresultaten een antwoord te bieden op de twee 
centrale onderzoeksvragen. Zo bleek uit dit onderzoek naar de rouw- en grafrituelen bij de Turkse gemeen-
schap in Gent dat men door de weg van het dode lichaam verwant blijft met het ruimtelijk afwezige ver-
leden en de gemeenschap in het dorp van herkomst. Men behoudt deze band niet enkel, maar deze is deel 
van hun hedendaagse stedelijke identiteit waarmee de Gentenaar dagelijks in dialoog treedt. 
De grenzen van het Gentse culturele geheugen worden zo op verschillende manieren verlegd. De lijnen 
getekend door het dode lichaam verbinden het mentale landschap met het geografische in al zijn diversiteit. 
In dezelfde stedelijke ruimte, zijn er verschillende ‘geschiedenissen’, die zich niet allemaal ruimtelijk repre-
senteren. Eerst en vooral worden de grenzen van Gent letterlijk verlegd, gezien een deel van de stedelijke 
bevolking niet in Gent zelf begraven wordt. Het materiële beeld van het verleden wordt zo gedeeld met de 
gemeenschap in het dorp van herkomst. Door de doden in Gent volgens de authentieke rituelen te herden-
ken, wordt de mentale afstand tussen het ruimtelijke afwezige verleden en de gemeenschap in Gent kleiner. 
Er ontstaat een verwantschap tussen de levenden en de doden, waarmee men eenzelfde verleden deelt. Deze 
band met het verleden materialiseert zich op diverse andere manieren in de Gentse stedelijke ruimte. Op 
deze manier treden alle inwoners van de stad Gent, als ‘flaneurs’ in dialoog met het voor ons onbekende 
verleden, dat door de (in)directe dialoog deel wordt van de Gentse stedelijke cultuur. Het Gentse culturele 
geheugen strekt bijgevolg ver over de grenzen van de stad uit. Hiermee eindigt het verhaal niet. Ook het 
mekkagerichte perceel in Zwijnaarde verbindt Gent met Turkije in zijn veelzijdigheid. De rouw- en grafri-
tuelen refereren zo naar het lokale cultuur in het dorp van herkomst. Bovendien verbeeld de begraafplaats 
een nieuw collectief verleden. Dit nieuwe materiële en immateriële beeld van het verleden zou eventueel 
een basis kunnen vormen voor een nieuwe collectieve identiteit. Een collectieve identiteit waarbij er ruimte 
is voor verschillende wereldbeelden, ‘geschiedenissen’ en tijdsconcepten. Een collectieve identiteit waarvan 
de wortels ver buiten de stad Gent zelf strekken en de stedelijke ruimte het decor is voor een diepgaande 
dialoog. De weg van het dode lichaam is zo niet enkel een verhaal over afscheid, maar ook een verhaal over 
‘samen zijn’.
Het is hier dat mijn verhaal eindigt en de laatste woorden geschreven worden. Het afscheid kan nu geno-
men worden. De weg kent geen einde. Ik wandel verder; nooit meer alleen, altijd met twee.
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