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Inleiding 

Niemand in West-Europa kan er vandaag de dag nog omheen: “Ethnocultural diversity is 

the rule rather than the exception in today’s cities, schools and work places.” (Berry et al. 

(voorwoord door Phalet) 2006: ix) Deze vaststelling levert stof tot hoogoplaaiende 

discussies zowel op internationaal, nationaal en regionaal vlak, als in de huiskamer van elk 

doorsnee gezin. Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat de migratiekwestie een 

fundamenteel onderdeel uitmaakt van de lopende politieke debatten en het huidige 

wetenschappelijke landschap. De invalshoeken van waaruit men deze kwestie kan 

benaderen, zijn immers eindeloos te noemen. Verschillende sociologen, historici, 

psychologen, taalkundigen en een resem andere wetenschappers hebben - elk vanuit hun 

discipline - hun leven gewijd aan het bestuderen van een van de vele aspecten die het 

migratievraagstuk rijk is.  

Wat mij voornamelijk intrigeert, is de manier waarop de meerderheid van de 

mensen nog steeds naar deze multiculturele samenleving kijkt, namelijk als een 

problematisch gegeven. Hoewel de globalisering reeds lange tijd een reële aangelegenheid 

is en hoewel iedereen beseft dat de pluriformiteit van de maatschappij een onomkeerbare 

realiteit is, zien slechts weinigen deze etnische diversiteit als een potentiële verrijking. Of 

zoals Sackmann et al. (2003: 1) het verwoordt: “What some see as a development that 

enriches a society’s cultural reservoir, others take as a threat to their own culture and 

conception of themselves.” De cultuur van de immigrant als een wezenlijke bedreiging 

voor de cultuur en identiteit van de autochtonen is een idee dat op vele plaatsen vaste voet 

aan de grond heeft gekregen. Deze angst voor ‘het onbekende’ heeft verschillende landen 

ertoe aangezet om een homogeniteitspolitiek uit te stippelen, waarbij men assimilatie - en 

niet integratie - als ideaal vooropstelt. Op die manier creëert men aan de andere kant van 

het verhaal, namelijk aan de zijde van de immigranten, een gelijkaardige situatie: een 

bedreiging van de eigen taal en dus kortom en, zoals in deze onderzoekspaper nog 

verduidelijkt zal worden, van de eigen identiteit. In dit onderzoek ga ik dieper in op deze 

specifieke problematiek. Hoe tracht een immigrant zijn moedertaal, cultuur en etnische 

identiteit te handhaven binnen het kader van een nieuwe samenleving, waar een andere taal 

en cultuur dominant zijn, waar mogelijks compleet andere waarden gelden en waar 

bovenal een razendsnelle aanpassing aan de nieuwe cultuur als ideaalbeeld naar voor 

wordt geschoven?  

Het specifieke acculturatieproces van de Russischtalige minderheid in Lokeren zal 

het onderwerp vormen van bovenstaande onderzoeksvraag. Dankzij mijn opleiding Oost-

Europese talen en culturen ben ik in contact gekomen met de intrigerende Slavische 

cultuur en de rijke Russische taal. Ik heb de Russen leren kennen als de trotse erfgenamen 

van Aleksandr Puškin, Ilja Repin en Pjotr Čajkovskij en ik heb de onuitputtelijkheid van 
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hun ‘родной язык’
1
 aan den lijve mogen ondervinden. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat 

ik voor mijzelf een bepaald beeld heb gecreëerd, namelijk dat van de Russischtalige die de 

emotionele band met zijn moedertaal koestert en bovendien onmogelijk los te koppelen 

valt van zijn culturele erfgoed. Om na te gaan of dit beeld een kern van waarheid bevat en 

niet slechts een op het verleden gestoelde, geromantiseerde weergave van de werkelijkheid 

is, besloot ik om in het kader van mijn thesis de Russischtaligen in Lokeren zelf aan het 

woord te laten door middel van diepte-interviews.
2
 De resultaten van dit kwalitatieve 

onderzoek zal ik vervolgens toetsen aan de bestaande sociolinguïstische theorieën in 

verband met migratie, moedertaal en identiteit.  

 

Relevantie van het onderzoek 

 

Wanneer men onderzoek verricht naar het acculturatieproces van immigranten moet men 

waakzaam zijn om niet verstrikt te raken in een moeras van wetenschappelijke publicaties. 

Voornamelijk in de laatste decennia was er sprake van een echte ‘boom’ wat het 

onderzoek naar migratie betreft. Voor elke theorie die men leest, ontdekt men minstens 

twee wetenschappelijke artikels die het tegendeel bewijzen met nieuwe, plausibele 

argumenten. Op het eerste zicht krijgt men dan ook de indruk dat alle aspecten van het 

acculturatieproces en het al dan niet behoud van etnische identiteit na emigratie reeds aan 

een grondige analyse onderworpen zijn. Toch blijven er volgens mij nog enkele 

belangrijke hiaten over die ik met mijn onderzoek gedeeltelijk zal trachten op te vullen.  

Het merendeel van de publicaties inzake deze kwesties concentreert zich op 

grootschalige contactsituaties. Men kiest er meestal voor om de etnische minderheden te 

onderzoeken die in een bepaald land het sterkst vertegenwoordigd zijn. Wanneer men 

bijvoorbeeld op zoek gaat naar bronnen die ons iets vertellen over de situatie in België, 

komen we tot de conclusie dat de overgrote meerderheid van het onderzoek betrekking 

heeft op de Marokkaanse (81.943) en Turkse (39.551) gemeenschap. Men dient echter 

onmiddellijk een kanttekening te maken bij deze observatie, namelijk dat noch 

Marokkanen noch Turken de grootste etnische groep vormen naast Belgen, aangezien zij 

zowel Italianen, Nederlanders en Duitsers in aantal moeten laten voorgaan.
3
 Deze laatste 

vaststelling markeert bovendien twee bijkomende tendensen in de bepaling van de etnische 

groep die men wenst te onderzoeken. Men onderscheidt doorgaans ‘three dimensions of 

difference: cultural, religious, and visibility’ (Phinney et al. 2006:101). Immigranten van 

Marokkaanse en Turkse origine krijgen de stempel ‘medium visibility’ en worden 

bovendien geassocieerd met de Islam, twee factoren die vaak een polemische verhouding 

                                                           
1
 Moedertaal  

2
 Interviewgeraamte in bijlage 1: In deze bijlage vindt u de eerste versie van de vragenlijst. Ik wil graag 

opmerken dat deze lijst slechts als leidraad gediend heeft tijdens de interviews en na verloop van tijd ook de 

nodige aanpassingen onderging.  
3
 Cijfers beschikbaar via: http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx (Studiedienst van de 

Vlaamse Regering)  

http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
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met de natives in de hand werken, wat hen tot een populair onderzoekonderwerp maakt. 

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld immigranten van Russische of Oekraïense origine, die 

met hun blanke huid tot de categorie ‘low visibility’ worden gerekend en waarvan men 

aanneemt dat zij – net als Belgen – in een christelijke traditie (zij het een orthodox-

christelijke) werden grootgebracht.  

Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het onderzoek naar migratie nooit voltooid 

zal zijn. Voortdurende technologische en maatschappelijke evoluties (de wereld die 

alsmaar kleiner lijkt te worden, conflicten, natuurrampen, enz.) brengen nieuwe 

migratiestromen op gang en voegen tegelijkertijd nieuwe dimensies toe aan het 

migratieproces.  

Status Questionis  

De oorsprong van het denken over moedertaal en identiteit als twee met elkaar verbonden 

fenomenen vinden we terug in de Duitse Romantiek. Johann Gottfried Herder (1744-1803) 

is (naast Johann Gottlieb Fichte en Wilhelm Von Humboldt) een van de filosofen in wiens 

oeuvre het belang van taal als identiteitsvormende factor uitvoerig aan bod komt. Zoals we 

bij De Schutter (2005: 2) kunnen lezen, vertrekt Herders taalfilosofie in feite vanuit zijn 

onvrede met de staat, die naar zijn mening een “instrumentele machine” geworden is 

waarin alle sociale contacten gereguleerd verlopen. Volgens Herder steunt de staat echter 

op de fundamenten van de natie. Een ‘volk’ dienen we volgens hem te begrijpen als een 

natie met eigen karaktertrekken en een gedeelde taal. Elk individu kent zijn plaats binnen 

de collectieve volksidentiteit, waarvan de gemeenschappelijke volkstaal het culminatiepunt 

vormt. Een volk zonder gemeenschappelijke taal is met andere woorden geen volk. 

Bovendien wordt je denken als individu bepaald door de specifieke taal waarin je wordt 

grootgebracht. Op die manier krijgt men de volksaard als het ware met de pap ingelepeld. 

Herder stelt dan ook dat deze “moedertaligheid” iets is waar de mens “onlosmakelijk van 

doordrongen is en waarvan hij geen afstand kan nemen” (De Schutter 2005: 8). 

 Zo’n anderhalve eeuw na Herder en de andere taalromantici deed het begrip 

“linguistic relativity” zijn intrede in het wetenschappelijk discours.  Wie onderzoek doet 

naar dit concept, legt zich toe op volgend vraagstuk: ‘In welke mate beïnvloedt de taal die 

je spreekt de manier waarop je naar de wereld kijkt?’ De hypothese van het linguïstisch 

relativisme, ook wel de ‘Sapir-Whorf hypothesis’
4
 genoemd, reikt zowel een radicaal als 

een gematigd antwoord aan (Skutnabb-Kangas 1981: 5). De visie van Benjamin Lee 

Whorf zelf, die men ook wel met de term “linguistic determinism hypothesis” (Fishman 

1985: 474) aanduidt, veronderstelt dat de moedertaal onze kijk op de wereld en ons denken 

volledig determineert: 

                                                           
4
 De Sapir-Whorf-hypothese werd vernoemd naar de antropoloog en linguïst Edward Sapir (1884-1939) en 

zijn leerling Benjamin Lee Whorf  (1897-1941). Hoewel zij nooit samen gepubliceerd hebben, viel deze eer 

hen beiden te beurt.  
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His (= a person) thinking itself is in a language – in English, in Sanskrit, in Chinese. And 

every language is a vast pattern-system, different from others, in which is culturally ordained 

the forms and categories by which the personality not only communicates, but analyzes 

nature, notices or neglects types of relationship and phenomena, channels his reasoning, and 

builds the house of his consciousness. (Whorf 1952: 173) 

 

De gematigde variant van de Sapir-Whorf hypothese nuanceert bovenstaand standpunt en 

veronderstelt dat onze moedertaal onze kennis en gedachten niet volledig begrenst, maar 

dat ‘to some extent the structure of our mother tongue “selects” for us what is necessary 

and less necessary to notice’ (Skutnabb-Kangas 1981: 5). Volgens de gematigde versie 

wordt ons denken met andere woorden wel degelijk beïnvloed door de moedertaal, maar 

van volledige determinatie – een principe waar de aanhangers van de radicale variant wel 

degelijk van overtuigd zijn - is geen sprake.  

Tot slot wens ik dit rijtje af te sluiten met de man die men vandaag de dag 

beschouwt als “the founding father of the Sociology of Language”, namelijk Joshua Aaron 

Fishman (García 2006: 3). Deze beroemde Joodse taalwetenschapper heeft altijd te kennen 

gegeven een groot bewonderaar te zijn van zowel Herder als Whorf. In zijn essay 

“Whorfianism of the Third Kind” bespreekt hij de gemeenschappelijke standpunten van 

beide denkers. Fishman argumenteert dat een van de belangrijkste gelijkenissen tussen 

Herder en Whorf hun strijd tegen uniformisering is: “For Herder, the specter of 

uniformation hovering over Europe appears in French guise; for Whorf, the danger that 

approaches is predominantly Anglo-American and English in nature.” (Fishman 1985: 

480). Deze strijd duurt voort tot op de dag van vandaag en wordt ook door Fishman ter 

harte genomen. Sinds Whorf is de aard van de bedreiging in feite hetzelfde gebleven: 

“English has become a major medium of indigenous elites (“native foreigners”), of 

tourism (“foreign foreigners”), of popular media, of technical publications, of the 

metaphor of mastery, of teenage slang, and even of language-planning models and anti-

models all over the world.” (Fishman 1992: 20). Alleen is het nu Fishman die de taak van 

beschermengel der kleine en bedreigde talen op zich heeft genomen. Met een ongekende 

bezieling pleit hij in al zijn boeken en essays voor taalbehoud en taalrevitalisatie. Wanneer 

hij Whorf omschrijft als de “neo-Herderian champion of a multilingual, multicultural 

world in which “little peoples” and “little languages” would not only be respected but 

valued”, denk ik te mogen besluiten dat hij een gelijkaardige rol voor zichzelf weggelegd 

ziet.  

De nadruk die Fishman legt op het verband tussen moedertaal, cultuur en etniciteit 

vormt een belangrijk uitgangspunt van deze onderzoekspaper. Zijn interpretatie van het 

begrip ‘etniciteit’ beklemtoont zowel het belang van zelfperceptie als de invloed van het 

beeld dat anderen er over ons op nahouden, twee aspecten die verder nog uitvoerig aan bod 

zullen komen: “Ethnicity is rightly understood as an aspect of a collectivity’s self-
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recognition, as well as an aspect of its recognition in the eyes of outsiders.” (Fishman 

1977: 16). Fishman behoort tot de stroming taalwetenschappers, die menen dat “ethnicity 

is largely defined by culture, which includes language, and even more specifically, the 

language in which it is transmitted between generations” (Phinney et al. 2006: 79). Men 

kan met andere woorden onmogelijk uitdrukking geven aan “ethnocultural behaviours” 

(religieuze praktijken, onderwijs, folklore, begroetingen en wensen, etc.) wanneer men de 

specifieke taal, waarmee deze traditioneel uitgedrukt worden, niet meer of onvoldoende 

beheerst (Fishman 2001: 3).  

 Aangezien ik de lezer niet wil overstelpen met een opsomming van namen of een 

lijst van de verschillende theses en antitheses in het debat rond (moeder)taal en identiteit, 

heb ik ervoor gekozen om een erg strikte selectie door te voeren. Uit mijn 

literatuuronderzoek viel reeds snel af te leiden dat de drie bovenstaande denkers een 

kolossale impact hebben uitgeoefend op verschillende generaties van taalwetenschappers. 

Men kan bijna geen enkele sociolinguïstische tekst vinden rond het verband tussen taal en 

identiteit waarin niet op een of andere manier naar Herder, Whorf of Fishman verwezen 

wordt. Uiteraard mogen we niet uit het oog verliezen dat er ook gematigder stemmen 

opgaan die suggereren dat “culture-specific knowledge, skills, and feelings can be 

transmitted through a newly acquired language as well” (Phinney et al. 2006: 79). Zij 

stellen dat moedertaalverlies dus niet per se synoniem hoeft te staan voor een teloorgang 

van de etnische identiteit. 

 

1  Migratiestromen van Oost naar West 

 

1.1  De ‘vierde golf’ (midden jaren ’80 tot nu) 

 

De verspreiding van Russischtalige emigranten over het westelijk deel van het Europese 

continent kent reeds een lange historie. Wanneer we de recente geschiedenis van Europa in 

vogelvlucht overlopen, gaat onze aandacht voornamelijk uit naar bepaalde historische 

gebeurtenissen die in het collectieve geheugen gegrift staan: de Russische revoluties in het 

begin van de twintigste eeuw, beide wereldoorlogen, de oprichting en de val van de 

Berlijnse muur, de Koude Oorlog, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en ga zo maar door. 

Deze ingrijpende gebeurtenissen brachten niet enkel verschuivingen van landsgrenzen en 

invloedssferen met zich mee, maar veroorzaakten daarnaast ook een ‘verschuiving’ van de 

bevolking in de vorm van massale migratiestromen. 

Doorgaans worden er, wat de twintigste eeuw betreft, vier Russische 

migratiegolven onderscheiden. In onderstaand overzicht nemen we in de eerste plaats de 

westwaartse beweging van deze golven onder de loep. De woelige periodes voor en na de 

revoluties van 1917 brachten de “eerste golf” (1917-1938) op gang. Terwijl men voordien 

voornamelijk uit economische overwegingen voor emigratie koos, vormden de specifieke 
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politieke omstandigheden in die periode de belangrijkste drijfveer om het vaderland te 

verlaten (Vishnevsky 1994: 239). De Tweede Wereldoorlog luidde een nieuwe 

migratiestroom (1939-1947) in. Hierbij ging het hoofdzakelijk om etnische Duitsers die 

gedwongen werden de Sovjet-Unie te verlaten (Kopnina 2005: 25). Het begin- en eindpunt 

van de “derde golf”, die volgens Vishnevsky (1994: 240) “for the first time relatively 

voluntary” was, is voor interpretatie vatbaar.
5
 Gewoonlijk verwijst men met deze 

verzamelterm naar de etnische Joden, Duitsers, Polen en Grieken, die hun heil zochten in 

Israël, de Verenigde Staten of West-Europa, en naar een aantal sovjetdissidenten, die 

gedwongen werden een leven in ballingschap te leiden of zelf voor de vlucht kozen. “Deep 

feelings of guilt for ‘betraying the motherland’ and an almost obsessive sense of longing 

and nostalgia”, emoties die door de emigratieschrijvers in proza of poëzie werden 

omgezet, maken volgens Kopnina (2005: 23) nog steeds een wezenlijk deel uit van de 

Russische psyche.  

 Dit korte overzicht van de verschillende migratiegolven vervolledigt het historische 

plaatje, maar de focus van deze paper ligt op de “vierde golf” en alles wat daarna komt. In 

de tweede helft van de jaren tachtig, wanneer Gorbačev zijn politiek van ‘glasnost’ en 

‘perestrojka’ lanceerde, een versoepeling van het migratiebeleid in de Sovjet-Unie werd 

afgekondigd en de eerste bres in de Berlijnse muur de weg van Oost naar West heropende, 

maakten verschillende etnische minderheden (Joden, Duitsers, Grieken en Armeniërs) van 

de gelegenheid gebruik om naar hun historisch land van oorsprong terug te keren. 

Daarnaast waren het vooral inwoners van Rusland, Oekraïne en Kazachstan die naar het 

westen trokken. Wanneer we het cijfermateriaal uit deze periode bekijken, kunnen we 

vaststellen dat het aantal permanente emigranten uit de Sovjet-Unie zich op 4 jaar tijd 

(1987-1990) ongeveer 11 maal vermenigvuldigde (39.000 naar 450.000) (Vishnevsky 

1994: 241). Met betrekking tot de “vierde golf” springen bovendien twee tendensen in het 

oog. Enerzijds behoorden bijna alle emigranten tot etnische of religieuze minderheden 

(met Joden en Duitsers als de dominerende groepen) (Vishnevsky 1994: 27). Anderzijds 

werd deze golf gekenmerkt door “one-sideness: a great increase in emigration, while 

immigration has remained negligible” (Vishnevsky 1994:241). 

De migraties van de jaren tachtig vormden de voorbode van de massale 

volksverhuizing die na het kantelmoment van 1991, namelijk de ontmanteling van de 

Sovjet-Unie, op gang kwam. Kopnina (2005: 26) geeft aan dat de migratiestromen ten 

gevolge van de val beschouwd kunnen worden als een voortzetting van de “vierde golf”, 

maar dat zij tegelijkertijd ook specifieke kenmerken vertonen. De ‘new Russian migration’ 

- zoals zij de migraties vanaf de vroege jaren negentig noemt - speelden zich voor het 

grootste deel af binnen de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie, waar ‘binnenland’ en 

                                                           
5
 Sommige onderzoekers laten de derde golf reeds beginnen op het einde van de jaren vijftig, anderen 

spreken over de jaren zeventig als beginpunt. Wat Kopnina reeds als de vierde golf beschouwt, is voor 

Vishnevsky een uitloper van de derde golf.  
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‘buitenland’ plotsklaps relatieve termen werden. Tussen 1992 en 1998 waren ongeveer 

20,5 miljoen mensen betrokken bij de interne migratie in Rusland (Wegren & Drury 2001: 

16). Hoewel de taal- en identiteitskwesties waar sommige landen van de voormalige 

Sovjet-Unie vandaag nog steeds mee kampen een interessant studiegebied vormen, zal ik 

mij verder beperken tot de West-Europese dimensie van de ‘new Russian migration’. 

Laatstgenoemde onderscheidt zich van de vorige golven aangezien zij gekenmerkt wordt 

door “a much greater social and ethnic diversity and a wide range of motivations 

(economic being the predominant ones)” (Kopnina 2005: 27). Terwijl men migratie 

voorheen vaak percipieerde als een gedwongen scheiding van het vaderland (Kopnina 

2005: 23), vertrekken de emigranten van de ‘new Russian migration’ op vrijwillige basis 

zonder daarbij dwang of hinder van de machthebbers te ondervinden. De overwegend 

etnische motieven hebben bovendien plaatsgemaakt voor politieke of (in de meeste 

gevallen) economische drijfveren. Wie voor emigratie kiest, hoopt daarmee vooral zijn 

“living standards, individual incomes and working conditions” te verbeteren (Vishnevsky 

1994: 252).  

Voor een analyse van de meest recente evoluties in verband met de Russischtalige 

migratiegolf - Daalt of stijgt het aantal Russischtalige emigranten? Emigreren mensen nog 

om dezelfde redenen als vroeger? - zal ik mij beperken tot bronnen die betrekking hebben 

op België en Lokeren.  

 

1.2  Russischtaligen in België 

 

1.2.1  Aantal Russischtaligen in België 

 

Wanneer men het precieze aantal Russischtaligen in België probeert te bepalen, staat men 

voor een lastige opgave. Allereerst dient men het begrip ‘Russischtaligen’ af te bakenen. 

Zoals de term zelf al aangeeft, kunnen we dit enkel realiseren door het criterium ‘taal’ te 

hanteren. Wie de Russische taal als zijn moedertaal beschouwt, valt binnen het 

afgebakende gebied. Bovendien heb ik in het kader van mijn onderzoek nog twee extra 

criteria toegevoegd, namelijk ‘geboorteplaats’ en ‘immigranten van de eerste generatie’. 

Alle participanten werden geboren in een van de landen van de voormalige Sovjet-Unie en 

kwamen pas tijdens of na hun zevende levensjaar aan in België.
6
 Nadat de precieze 

invulling van het begrip ‘Russischtaligen’ bepaald is, vormt het cijfermateriaal een 

volgend obstakel. De statistieken kunnen ons immers niets vertellen over het aantal illegaal 

(en onregelmatig) in België verblijvende Russischtaligen en bovendien beperkt het 

cijfermateriaal zich vaak tot de belangrijkste immigratielanden, waardoor informatie over 

                                                           
6
 Berry et al. (2006: 10) leggen de grens voor “first-generation immigrants” op zeven jaar. Wie reeds voor 

zijn of haar zevende levensjaar in het gastland aankomt, behoort volgens hen tot de groep “second 

generation immigrants”. 
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pakweg Wit-Rusland moeilijker te achterhalen is. Daarnaast dient men natuurlijk ook 

rekening te houden het percentage Russischtaligen dat reeds tot Belg genaturaliseerd werd. 

Als een gevolg van deze hiaten, bekomt men vaak tegenstrijdige gegevens. Terwijl men op 

basis van officiële cijfers een aantal bekomt dat rond de 35.000
7
 ligt, maakt een onderzoek 

van de site ‘Русские в Бельгии’ melding van 50.000 Russischtaligen in België
8
 en rondt 

Trotskaja (2009: 3) haar schatting af op 60.000. 

 Ondanks al deze onduidelijkheden, kunnen we met behulp van de beschikbare 

statistieken toch een aantal tendensen met relatieve zekerheid onderscheiden. Ten eerste 

stellen we een overwicht vast van het aantal vrouwelijke Russischtalige immigranten. Een 

onderzoek van NOMIBE (2009: 50) leert ons dat de top vijf van de meest uitgesproken 

vrouwelijke immigratielanden in 2006 gedomineerd werd door de voormalige 

Sovjetrepublieken. Na Thailand en de Filippijnen volgen immers Oekraïne (met 77% 

vrouwelijke immigranten), Kazachstan en Wit-Rusland (beide met 75%) en Rusland (met 

73%). Ook Heyse (2011: 204) constateert na een analyse van de visumaanvragen dat de 

migratie vanuit Rusland en Oekraïne “highly female” is.  

Rusland bezette daarenboven lange tijd een duidelijke eerste plaats in de 

statistieken van de asielaanvragen en de erkenning van vluchtelingen. In 2007 waren 1.439 

asielaanvragen (12,9% van het totale aantal aanvragen) afkomstig uit Rusland 

(voornamelijk uit Tsjetsjenië). Bovendien verwierven 377 Russen in datzelfde jaar het 

statuut van erkend vluchteling en bekwamen daarnaast ook nog eens 1.533 Russen de 

Belgische nationaliteit (FOD-rapport: 26/18). In het Migrati-rapport (2010: 47) lezen we 

dat het aantal asielaanvragen uit Rusland groot blijft (1.526), maar eveneens een 

stabilisatie kent in vergelijking met de voorgaande jaren. Over het algemeen blijkt uit de 

statistieken dat het percentage Russischtaligen in België elk jaar opnieuw stijgt.  

 

1.2.2  Migratiemotieven 

 

In 1974 voerden verschillende Europese landen, waaronder ook België, een ‘migratiestop’ 

in. Op 1 augustus van dat jaar besloot de Belgische regering om de rekrutering van 

ongeschoolde arbeiders uit het buitenland stop te zetten om op die manier de economische 

migratie een halt toe te roepen. Economische redenen werden vanaf dat moment niet 

langer aanvaard als legitiem migratiemotief. Volgens het rapport van NOMIBE (2010: 

213) heeft dit echter voornamelijk geleid tot een verschuiving van de officiële 

migratiemotieven, terwijl de economische drijfveer bij vele migranten in de praktijk nog 

steeds de belangrijkste is.
9
 In het geval van de Russischtaligen vraagt men zich weleens af 

                                                           
7
 Zie bijlage 2, 3, 4 en 5 ter illustratie: De gegevens in deze bijlagen hebben enkel betrekking op Rusland. 

8
 Hoe men dit resultaat bekwam, staat uitgebreid beschreven op de site en kan u ook in bijlage 6 lezen.  

9
 De ‘migratiestop’ heeft er overigens nooit voor gezorgd dat de grenzen hermetisch afgesloten werden voor 

immigranten. Sinds het midden van de jaren tachtig registreert men in België zelfs een continue toestroom 

van vreemdelingen met een piek van 90.000 immigranten in het jaar 2005.  

(Migratiestop 1974 was fictie. De Standaard, 11 april 2008) 
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waarom de migratie om economische redenen niet of betrekkelijk weinig afneemt, terwijl 

de groeicijfers van de meeste GOS-landen de laatste jaren overwegend positief zijn. Daar 

is echter een eenvoudige verklaring voor. Niet iedereen profiteert namelijk mee van deze 

economische groei. Terwijl het geld in de hoogste bevolkingsklasse blijft circuleren, wordt 

een steeds omvangrijkere groep jongeren en vrouwen door werkloosheid getroffen (Heyse 

et al. 2007: 183). 

Daarnaast zijn romantische en economische drijfveren in sommige gevallen nauw 

met elkaar verbonden. Russische en Oekraïense vrouwen komen het land hoofdzakelijk 

binnen via een proces van gezinshereniging (Heyse 2011: 204). Dit houdt in dat zij ofwel 

huwen ofwel gaan samenwonen met een partner die legaal in België verblijft. Terwijl 

sommige onderzoeken enkel de nadruk leggen op de economische beweegredenen die 

achter deze vorm van migratie schuilen, beklemtoont Heyse et al. (2007: 178) dat 

verschillende historische, demografische, juridische, socio-culturele en genderfactoren 

eveneens een impact uitoefenen op de dynamiek van de huwelijksmigratie. De 

migratiedruk in het land van herkomst, die door bovengenoemde factoren (die in het 

vervolg van de paper nog uitgebreid besproken zullen worden) veroorzaakt wordt, in 

combinatie met de aantrekkingskracht van het ‘welvarende Westen’ creëren samen een 

voedingsbodem voor een niet-aflatende stroom van huwelijksmigranten. Uit het onderzoek 

van Heyse et al. (2007: 223) blijkt overigens dat de keuze voor België veeleer arbitrair is. 

Men wordt eerder aangetrokken door het utopische beeld van het Westen, dat via media, 

films en muziek tot stand komt, dan door een specifiek land als België.  

In bovenstaande tekst konden we al lezen dat de Russen verantwoordelijk zijn voor 

een aanzienlijk deel van het totale aantal asielaanvragen. NOMIBE (2009: 214) deelt de 

migratiemotieven van deze asielzoekers in onder de ‘politieke en/of repressieve noemer’. 

Deze mensen werden gedwongen hun vaderland te ontvluchten omdat ze vormen van 

geweld of vervolging ondervonden die hun leven in gevaar brachten en/of omdat de 

politieke context van hun land hen verhinderde om bepaalde basisvrijheden uit te oefenen.  

 Ten slotte blijven er nog twee belangrijke legitieme migratiemotieven over. In 2008 

was het tweede motief (na gezinshereniging) voor de uitreiking van visa van lange duur de 

voortzetting van studies (23,5 %) gevolgd door werk (13,6 %) (Migrati 2009: 29). Wat de 

Russen betreft, stelt het Migrati-rapport (2009: 31) vast dat meer dan de helft van hun 

migratiebewegingen te maken heeft met werk of studies. In bijlage 7 krijgt u een kijk op de 

precieze verdeling van de uitreikingsmotieven voor visa van lange duur.  

 

1.3  Russischtaligen in Lokeren 

 

Tenslotte geef ik nog een overzicht mee van de stad Lokeren, het onderzoeksterrein van 

deze paper en tevens mijn geboortestad. In Lokeren is de bevolkingsdruk de laatste 

jaren sterk toegenomen. Op een oppervlakte van 67,5 km² leefden in 2010 39.116 
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inwoners samen (bevolkingsdichtheid: 579) (Minderhedenbeleidsplan 2010: 5) Een 

homogene groep kunnen we dit bezwaarlijk noemen. Niet minder dan een zeventigtal 

nationaliteiten worden door de inwoners vertegenwoordigd. Zowel het aantal niet-

Belgen naar nationaliteit (2.125) als het aantal niet-Belgen naar nationaliteit bij 

geboorte (5.236) ligt procentueel veel hoger dan in de andere Oost-Vlaamse gemeentes 

(Provincie Oost-Vlaanderen). In onderstaande tabel vind je een overzicht van de top 5 

nationaliteiten (bij geboorte) die het vaakst voorkomen in Lokeren. Naast een duidelijk 

overwicht van de Marokkaanse en Turkse nationaliteit, zien we dat de doelgroep van dit 

onderzoek zich op de vijfde plaats in de tabel situeert. Bovendien maakt het 

‘Minderhedenbeleidsplan Lokeren’ (2010: 5) melding van een recent 

migratiefenomeen, namelijk een toenemende instroom van Poolse, Tsjechische en 

Russische Lokeraars. In totaal verblijven er 78 Russen in Lokeren. 8 van hen zijn reeds 

genaturaliseerd, 53 Russen worden voorlopig nog als ‘niet-Belg’ gecategoriseerd en de 

overige 17 personen zijn asielzoekers die nog geen definitieve beslissing over hun 

aanvraag hebben ontvangen. Voor Kazachstan komt het totaal op 8, waarvan één 

persoon genaturaliseerd werd en de rest vooralsnog het statuut ‘niet-Belg’ toegewezen 

kreeg. (Minderhedenbeleisplan 2010: 6 en 8). Er wordt melding gemaakt van één Wit-

Russische asielzoeker. Van Oekraïners was er in 2010 in Lokeren nog geen sprake. 

 

Nationaliteit 

(bij geboorte) 
Aantal 

% t.o.v. totaal 

niet-Belg bij geboorte 

1. Marokko 2121 40, 51 % 

2. Turkije 1521 29,05 % 

3. Nederland 274 5,23 % 

4. Polen 148 2,83 % 

5. Ex-Sovjetunie 125 2,39 % 

 

Reeds in het voorwoord van het ‘Minderhedenbeleidsplan Lokeren’ (2010: 2) springt 

volgend citaat in het oog: 

 

We treden Minister Geert Bourgeois bij in zijn stelling dat ‘kennis van de Nederlandse taal’  

een cruciaal gegeven blijft. Taal en verdraagzaamheid moeten ervoor zorgen dat de sociale 

integratie een balans wordt van respect voor de eigen identiteit en een erkenning van de 

samenleving waarin men leeft.  

 

Bovenstaande passage maakt duidelijk dat ook in deze gemeente de moedertaal- en 

identiteitskwestie sterk leeft. In dit onderzoek zullen we bekijken hoe verschillende 

Russischtalige migranten in Lokeren zelf naar deze balans op zoek trachten te gaan en 

welke obstakels ze hierbij ondervinden. Eerst en vooral wil ik u een beeld schetsen van de 

ondervraagde Russischtaligen. 
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1.4  Schets van geïnterviewde Russischtaligen
10

 
11

  

 

Olga (33 jaar) ontmoette haar Belgische man, die als houthandelaar vaak contacten met 

Rusland onderhoudt, vier jaar geleden op reis in Egypte. Daarvoor was zij reeds negen jaar 

werkzaam als dierenarts in Voronež. Ondertussen woont zij drie jaar in Lokeren, waar ze 

deel uitmaakt van een nieuw samengesteld gezin. Haar man heeft twee kinderen uit vorige 

relaties en samen hebben zij een zoon van bijna drie jaar oud. Momenteel wacht zij op 

antwoord zowel in verband met haar aanvraag van de Belgische nationaliteit als wat haar 

verzoek betreft om aan de universiteit te studeren. 

 

Elena (31 jaar), een goede vriendin van Olga, bevindt zich in een gelijkaardige situatie. 

Net als Olga woont Elena samen met haar Belgische man, die ze zo’n drie jaar geleden via 

internet leerde kennen, in Lokeren. Samen hebben zij een zoontje van twee jaar oud. In 

Rusland werkte zij als opticien, in België houdt zij zich, in afwachting van een job, 

voornamelijk bezig met de opvoeding van haar zoontje en het volgen van taalcursussen.  

 

Galina (37 jaar) vluchtte drie jaar geleden met haar gezin uit Wit-Rusland (Bjarozovska). 

Zij en haar man waren actieve leden van de oppositiepartij. Omwille van de repressieve 

maatregelen van Lukašenko (haar man werd regelmatig hardhandig aangepakt door de 

politie) besloten zij om samen met hun twee kinderen (ondertussen 6 en 12 jaar) te 

emigreren en asiel aan te vragen in België (hun aanvraag is voorlopig nog in behandeling). 

Haar man vond ondertussen werk in de bouw, maar Galina, die in Wit-Rusland als 

leerkrachte werkzaam was, is nog steeds op zoek naar een geschikte job.  

 

Irina (43 jaar) emigreerde 14 jaar geleden met haar man en vier kinderen (ondertussen 19, 

20, 24 en 25 jaar) om politieke en economische redenen vanuit Kazachstan (Almaty) naar 

België. Hier werd het gezin verder uitgebreid met twee kinderen (6 en 8 jaar), maar het 

huwelijk hield geen stand. Ondertussen heeft zij een nieuwe vriend, die ze in Kazachstan 

leerde kennen en met wie ze een langeafstandsrelatie onderhoudt. Irina werkt al sinds haar 

aankomst in België voor het OCMW.  

 

Elizaveta (19 jaar) is de dochter van Irina. Zij was aanwezig bij het interview van haar 

moeder. Haar data zullen in dit onderzoek echter niet expliciet gebruikt worden, aangezien 

zij voor de leeftijd van 7 jaar in België aankwam en daardoor eerder tot de tweede 

generatie behoort.  

                                                           
10

 Om de privacy van de participanten te respecteren, werden er schuilnamen gebruikt.  
11

 De geïnterviewde Russischtaligen werden geselecteerd op basis van de sneeuwbalsteekproef. De eerste 

contactgegevens van Russischtalige Lokeraars ontving ik van vrienden en kennissen. Vervolgens trad het 

sneeuwbalmechanisme in werking, waarbij de geïnterviewde participanten andere Russischtaligen als 

potentiële deelnemers aanwezen.  
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Artjom (24 jaar) is de zoon van Irina. Ook hij was aanwezig tijdens het interview, maar 

nam toen nog niet actief deel. Later heb ik hem individueel geïnterviewd. Artjom 

studeerde af als grafisch ontwerper, maar is nu voornamelijk in het bedrijfsleven actief (als 

verkoper). 

 

Dmitri (57 jaar) emigreerde 23 jaar geleden naar België vanuit de toenmalige Kazachse 

hoofdstad Almaty. Omdat zijn situatie nogal sterk verschilt van de rest van de 

ondervraagden bespreek ik hem apart in 1.4.1.  

 

Ljudmila (29 jaar) rondde haar studie af in Rusland, werkte gedurende een jaar en een 

half in Moskou (vanwaar zij tevens afkomstig is), schreef haar masterproef in Duitsland en 

vond uiteindelijk vier jaar geleden een job bij een internationale firma in België. Sinds een 

jaar woont zij samen met haar Belgische vriend, die reeds twee kinderen heeft uit een 

vorige relatie.  

 

Ljubov’ (24 jaar) en Boris (26 jaar) leerden elkaar kennen op de middelbare school in 

België en vormen al sinds hun jeugdjaren een koppel. Twee jaar geleden werd hun eerste 

kind geboren. De vrouw is afkomstig uit Kazachstan (Almaty) en emigreerde op 

twaalfjarige leeftijd met haar gezin naar België. Haar jongere broer werd hier geboren, 

maar het huwelijk van haar ouders liep inmiddels spaak. De man werd geboren in 

Oekraïne (Vinnytsa) en verblijft reeds 15 jaar in België. Oorspronkelijk emigreerde heel 

zijn gezin (moeder, vader, oma en tante langs moederskant), maar de vader keerde een 

aantal jaar geleden terug naar Oekraïne. Ljubov’ werkt in een koopcentrum en Boris is 

werkzaam als decoratieschilder.  

 

Evelina (40 jaar) werd geboren in Samara, maar verbleef tijdens haar laatste jaren in 

Rusland in de regio rond Moskou. Bijna onmiddellijk nadat zij haar opleiding geneeskunde 

had afgerond (in 1996), koos zij omwille van de ongunstige economische situatie in 

Rusland voor emigratie. Eens in België leerde zij haar man kennen met wie ze samen een 

zoontje (ondertussen 14 jaar) zou krijgen. Dit huwelijk hield echter geen stand en 

momenteel woont Evelina samen met haar zoontje en licht mentaal gehandicapte zus van 

28 jaar (die in 2005 naar België kwam) in Lokeren. Op dit moment legt zij de laatste hand 

aan haar (hernieuwde) studie geneeskunde in België.  

 

Nina (44 jaar) woonde tot haar twintigste in Čeboksary en volgde daarna een vierjarige 

opleiding tot danseres aan een kunstacademie in Sint-Petersburg. In het derde jaar van haar 

studies bezocht zij België in het kader van een folklorefestival en maakte zij voor het eerst 

kennis met haar toekomstige man en de vader van haar twee zonen (ondertussen 12 en 16 

jaar). Dit huwelijk bleef echter niet duren en Nina woont momenteel samen met haar 
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Belgische vriend, die ook een zoon uit een vorig huwelijk heeft. Zij werkt in een 

Russischtalige firma in Antwerpen.  

 

Sergej (23 jaar) werd geboren in Ulan-Ude en emigreerde dertien jaar geleden samen met 

zijn ouders en oudere broer naar België. Sindsdien werd hun gezin uitgebreid met de 

komst van zijn schoonzus (eveneens afkomstig uit Ulan-Ude) en neefje. Ook zijn 

grootmoeder verblijft voor de helft van het jaar bij hen in Lokeren. Momenteel volgt hij de 

opleiding archeologie. 

 

Igor (21 jaar) is afkomstig uit de gesloten stad Lesnoj en kwam op negenjarige leeftijd 

samen met zijn gezin aan in België. Op dit ogenblik beëindigt hij zijn vierde jaar 

geneeskunde. Tijdens de week verblijft hij op kot en in het weekend keert hij terug naar 

Lokeren, waar hij samenwoont met zijn moeder, grootmoeder, stiefvader en halfbroer.  

 

1.4.1  Groepsindeling 

 

Bovenvermelde participanten kunnen we naar mijn mening in twee specifieke categorieën 

onderverdelen. Verschillende kenmerken kunnen ons helpen om zo’n categorie vorm te 

geven. Kopnina (2005: 101) onderscheidt temporale (“age at arrival, duration of time 

spent in the recieving country”), personele (“gender, ethnicity, occupation, and class”) en 

transformatieve (“subjective level of integration, such as present occupation”) factoren. 

Bovendien voegt zij ook nog “legal status” toe als een potentiële categorisatiecomponent. 

De samenstelling van de eerste groep is uitsluitend gebaseerd op temporale 

kenmerken. Wanneer men de schets van de geïnterviewde Russischtaligen overloopt, 

wordt duidelijk dat vijf deelnemers een uiterst gelijkaardige temporale situatie vertonen. 

Zowel de leeftijd waarop zij in België aankwamen (deze schommelt tussen 9 en 11 jaar) 

als de lengte van de periode die zij tot nu toe in het gastland doorbrachten (deze varieert 

van 13 tot 16 jaar), stemt grotendeels overeen. De vergelijkbaarheid van hun gegevens laat 

ons toe om algemene conclusies over deze specifieke groep te trekken. Er dient natuurlijk 

wel opgemerkt te worden dat er ook verschillen in de personele kenmerken aanwezig zijn. 

De leden van deze groep vertegenwoordigen drie verschillende etnische achtergronden 

(Russisch (2), Kazachs (2) en Oekraïens (1)) en bovendien zijn beide geslachten 

vertegenwoordigd (4 mannen en 1 vrouw). Naar mijn mening kan men aan de hand van de 

afgenomen interviews echter afleiden dat de temporale kenmerken in deze categorie de 

grootste invloed uitoefenen op de identiteitsbeleving (maar daarover later meer). 

De tweede groep, die zeven participanten omvat, bestaat uitsluitend uit vrouwen, 

die op hun beurt nog eens onderverdeeld kunnen worden in twee subcategorieën. De eerste 

subcategorie wordt gevormd door vijf van de zeven vrouwen. Naast het feit dat zij alle vijf 

van Russische afkomst zijn, delen zij bovendien nog een gemeenschappelijk kenmerk, 
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namelijk een Belgische partner.
12

 Twee van deze vijf vrouwen leven ondertussen niet 

langer samen met hun oorspronkelijke Belgische partner, maar gingen ondertussen een 

nieuwe relatie aan met een Belg. De twee overblijvende vrouwen, afkomstig uit 

Kazachstan en Wit-Rusland, behoren tot de tweede subcategorie. Zij emigreerden allebei 

in gezinsverband naar België en vroegen hier politiek asiel aan.
13

 In tegenstelling tot de 

vergelijkbare temporale gegevens in groep één, nemen we in de tweede groep grotere 

schommelingen waar. De leeftijd waarop men in België aankwam ligt tussen 21 en 34 jaar 

de lengte van de periode die men reeds in België doorbracht loopt op van 2 tot 23 jaar. 

Wanneer men de optelsom van beide groepen (jongeren en vrouwen) maakt, wordt 

duidelijk dat één persoon uit de boot valt, namelijk  Dmitri. Wegens zijn beperkte 

verstandelijke vermogens slaagde Dmitri er op 23 jaar tijd niet in om de Nederlandse taal 

machtig te worden. Deze taalachterstand weerhield hem er niet alleen van om een job te 

vinden, maar veroorzaakte eveneens een onoverbrugbare kloof tussen hem en zijn 

echtgenote en kinderen, die er wel degelijk in slaagden te integreren (of assimileren) in de 

Belgische samenleving. Zijn vrouw vroeg enkele jaren na hun emigratie de echtscheiding 

aan en Dmitri kwam na verloop van tijd terecht in een situatie die Berry met de term 

“marginalisation” zou aanduiden. Volgens Berry et al. (1997: 9) spreekt men van 

marginalisering “when there is little possibility or interest in cultural maintenance (often 

for reasons of enforced cultural loss), and little interest in having relations with other 

groups (often for reasons of exclusion or discrimination)”. Hoewel de oorzaak van 

Dmitri’s huidige toestand niet in een gebrek aan interesse ligt; maar aan diens mentale 

achterstand en taalbarrière te wijten is, blijft het resultaat gelijk. De band met het land van 

herkomst en de achtergebleven familieleden en vrienden vervaagde na 23 jaar in België. In 

de tussentijd lukte slaagde Dmitri er echter niet in om nieuwe banden aan te knopen en 

deelgenoot te worden van de Belgische gemeenschap, wat hem in een marginale positie 

deed terechtkomen.   

 

2  Moedertaal en identiteit 

 

2.1  Het begrip ‘identiteit’  

 

Vooreerst acht ik het noodzakelijk om enkele kanttekeningen te maken bij het begrip dat in 

deze verhandeling een centrale plaats zal innemen, namelijk ‘identiteit’. Aangezien de 

invulling van het begrip verschilt naargelang de wetenschappelijke context waarin het 

                                                           
12

 Twee van de vijf vrouwen emigreerden omwille van professionele en economische redenen naar België. 

Zij leerden hun Belgische partners pas na aankomst in het gastland kennen. De drie overige vrouwen 

kwamen reeds in contact met hun Belgische partner voor zij besloten om te emigreren.  
13

 Het verzoek van de eerste vrouw werd reeds ingewilligd. Zij en haar kinderen beschikken momenteel over 

een Belgisch paspoort. De tweede vrouw emigreerde vrij recent naar België (ongeveer drie jaar geleden) en 

wacht nu nog steeds op de behandeling van haar asielaanvraag.  
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wordt gebruikt, is het in feite onmogelijk om een kant-en-klare definitie te formuleren die 

alle ladingen van het concept ‘identiteit’ dekt. Peters (1998: 4) wijst ons er bijvoorbeeld op 

dat het merendeel van de definities betreffende ‘identiteit’ ofwel verwijst naar de 

filosofische invulling van het concept, ofwel naar het gebruik van het begrip ‘identiteit’ in 

de sociale psychologie. In beide wetenschappelijke domeinen neemt het concept 

‘identiteit’ een belangrijke plaats in, zij het op een verschillende manier. Waar de filosofie 

metafysische vraagstukken onder de loep neemt, doet men in de sociale psychologie 

voornamelijk onderzoek naar “personality development” (hetgeen dichter bij deze 

onderzoekspaper aansluit). In onderstaande tekst vindt men met andere woorden geen 

poging tot het formuleren van een adequate definitie, maar wel een overzicht van de 

verschillende dimensies van identiteit die relevant zullen blijken voor dit onderzoek.  

 

2.1.1  Individuele, sociale en collectieve identiteit 

 

Het begrip ‘zelfperceptie’ speelt een cruciale rol in deze onderzoekspaper. Aangezien 

bovenvermelde begrippen alle drie op een verschillende manier in verband staan met de 

“sense of self”, acht ik het noodzakelijk om het onderscheid tussen deze termen duidelijk te 

maken. Carducci (2009: 478) slaagt er naar mijn mening het best in om een heldere 

omschrijving te geven van deze begrippen en legt tegelijkertijd in alle drie de gevallen de 

link naar de zelfperceptie van het individu.  

Met het begrip “personal identity” (of individuele identiteit) verwijst men volgens 

Carducci naar “a sense of self within an individual that reflects more on an internal 

emphasis, based on self-knowledge and self-evaluation”. De invulling van de term “social 

identity” (of sociale identiteit) duidt op een “sense of self within an individual that reflects 

more on an external emphasis, based on the interactions with and the reactions of others” 

en “collective identity” (of collectieve identiteit) ten slotte “reflects more of a communal 

emphasis, based on a sense of belonging to a larger social group. For example, 

individuals with such an orientation focus on their ethnic heritage […], religious 

affliation, occupation, or country of citizenship when they define their sense of self”.   

Het hoeft geen betoog dat bovenstaande begrippen voortdurend op elkaar inspelen. 

In zijn onderzoek legt Peters (1998: 14) hoofdzakelijk de nadruk op het verband tussen de 

individuele en collectieve identiteit: 

 

Loyalty to a group, being accepted as member of a group (by other members or by non-

members), seeing oneself involved in the life of a group, in some collective project, being 

proud of one's group, being interested in the well-being of the group or in collective 

achievements, feeling responsible for activities attributed to the group may all be important 

parts of individual self-understanding, a basis for self-esteem, an important element of the 

goals or ideals one pursues, a source of meaning for one's life. 
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Terwijl hij in bovenstaand citaat voornamelijk de invloed van de collectieve op de 

individuele identiteit toelicht, maakt hij tevens de belangrijke kanttekening dat ook een 

omgekeerde dynamiek tot de mogelijkheden behoort. De vorming van een collectieve 

identiteit “may partly result from the attempts of individuals to resolve problems of 

individual identity”, hetgeen vaak voorkomt bij migrantengroepen.  

 

2.1.2  Acculturatie versus culturele identiteit  

 

Onderzoek naar het acculturatieproces van de immigrant en de evolutie van diens culturele 

identiteit zijn twee toonaangevende stromingen binnen het onderzoek naar immigratie. 

Acculturatie wordt doorgaans beschouwd als het overkoepelende concept, waarvan 

culturele identiteit een deel uitmaakt. In zijn ‘Memorandum for the study of acculturation’ 

neemt Redfield (1936: 149) volgende definitie als uitgangspunt:  

 

Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals 

having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes 

in the original cultural patterns of either or both groups.”
14

  

 

Zoals blijkt uit bovenstaande definitie verwees men met de term ‘acculturatie’ 

oorspronkelijk naar “group-level changes that occur in diverse cultural group 

interactions” In 1967 introduceerde Graves echter een nieuw begrip, namelijk 

“psychological acculturation”, waarmee hij de focus verschoof van de groep naar het 

individu. Wetenschappers die zich op dit terrein begeven voeren onderzoek naar “the 

impact of intercultural relations at the individual level” (Dees 2006: 2). De thematiek van 

deze onderzoekspaper, namelijk de houding van de immigrant ten opzichte van zijn cultuur 

en etnische identiteit, kadert in het onderzoek naar “psychologicical acculturalisation”. De 

psycholoog John W. Berry wordt beschouwd als een autoriteit op dit vlak. Het grootste 

deel van zijn leven wijdde hij aan het onderzoek naar de “acculturation strategies of 

individuals” (Dees 2006: 2), een thema waar ik in deze onderzoekspaper nog naar zal 

verwijzen.  

Culturele identiteit focust in tegenstelling tot acculturatie niet zozeer op de 

“behaviours and attitudes” die de immigrant mogelijks vertoont “following immigration”, 

maar wel op een “sense of belonging to one or more cultural groups and the feelings 

associated with group membership” (Phinney et al. 2006: 72). Immigranten kunnen zich 

zowel identificeren met hun “ethnic group or culture of origin” als met “the larger 

society” (Phinney et al. 2006: 76). In het eerste geval spreekt men dan over etnische 

identiteit, terwijl men in het tweede geval doelt op nationale identiteit. De wetenschappers 

                                                           
14

 Redfield (1936: 149) merkt bovendien op dat acculturatie niet hetzelfde is als “cultural-change, of which it 

is but one aspect” en ook van “assimilation, which is at times a phase of acculturation” dient onderscheiden 

te worden.  
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die zich als eerste bezighielden met het onderzoek naar beide vormen van identificatie, 

benadrukten steeds het lineaire verband tussen beide identiteiten. In dit “one dimensional 

model” ging men uit van de veronderstelling dat een migrant die getuigde van een sterk 

ontwikkelde etnische identiteit automatisch een zwakke nationale identiteit 

tentoonspreidde en omgekeerd. Tegenwoordig kent het “two dimensional model” echter de 

meeste aanhangers. Volgens deze theorie kunnen beide identiteiten zich onafhankelijk van 

elkaar ontwikkelen en behoort het vormen van een “bicultural identity” tot de mogelijke 

scenario’s (Phinney et al. 2006: 77). 

 

2.2  Het begrip ‘moedertaal’  

 

2.2.1  ‘Wat is uw moedertaal?’  

 

Een heleboel mensen waaronder ikzelf kunnen die vraag zonder problemen beantwoorden. 

Voor monolinguïsten is het dan ook vaak moeilijk te begrijpen hoe sterk sprekers van twee 

of meerdere talen met deze vraag kunnen worstelen. De ambiguïteit van het begrip wordt 

immers pas duidelijk wanneer men de criteria dient te bepalen op basis waarvan men de 

ene taal als moedertaal bestempelt en de andere taal niet. In haar boek ‘Bilingualism or 

not?’ presenteert Skutnabb-Kangas (1981: 14-15) een lijst van zulke criteria, die ik in 

onderstaande paragraaf zal uiteenzetten en van commentaar voorzien.  

Origin or “the language a child learns first”: Skutnabb-Kangas (1981: 14) verklaart 

dat de moedertaal, voornamelijk in culturen waarin het woord ‘moeder’ (of een afgeleide 

hiervan) effectief in de term opgenomen is, vaak omschreven wordt als “the language 

which the mother speaks”. Deze op het eerste gezicht logische definitie is echter niet op 

elke situatie van toepassing. Baker (2000: 4) haalt onder meer voorbeelden aan van 

kinderen die in een adoptie- of pleeggezin opgroeien of die van jongs af aan het grootste 

deel van hun tijd in een kinderdagverblijf doorbrengen. Ook de aangepaste definitie, “the 

language a child learns first” (Skutnabb-Kangas 1981: 14), die met bovenstaande nuances 

rekening tracht te houden, blijkt onhoudbaar aangezien “many bilinguals learn two 

languages simultaneously” (Baker 2000: 5). 

In de benaming van de Russische moedertaal, ‘родной язык’, wordt de plaats die 

in vele talen gereserveerd is voor het woord ‘moeder’ ingevuld door het uiterst geladen 

begrip ‘родной’, dat in dit hoofdstuk afzonderlijk besproken zal worden.  

Competence (level of proficiency) or “the language a person knows best”: Nog veel 

discutabeler dan bovenstaand criterium is dat van competentie. Het klopt wel degelijk dat 

begrippen als “balanced bilingual, equilingual or ambilingual” verwijzen naar een 

ideaalbeeld dat in de praktijk zelden of nooit voorkomt (Baker 2000: 5). Een tweetalige 

spreker beheerst beide talen hoogstzelden op hetzelfde niveau. Bijgevolg kan men in de 

overgrote meerderheid van de gevallen spreken over “the language a person knows best” 
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(Skutnabb-Kangas 1981: 14). Wanneer men voorgaande definitie als criterium gebruikt, 

gaat men in feite uit van de veronderstelling dat het begrip ‘moedertaal’ in de loop van een 

mensenleven mogelijks een wisselende invulling kent. Immers, “competence in a language 

can change easily over time, as circumstances changes” (Baker 2005: 4) 

Function (use) or “the language she uses most”: Bovenstaande definitie wordt door 

Skutnabb-Kangas (1981: 31) als de meest sociolinguïstische benadering van het begrip 

‘moedertaal’ beschreven, aangezien zij in verband staat met het concept “functional 

differentation”. Dit fenomeen wordt door haar geschetst als “the division of labour 

between languages” en betekent in feite dat de taalkeuze van de tweetalige spreker 

afhankelijk is van het “functional domain” (Tsunoda 2006: 66) waarin de persoon in 

kwestie zich op dat moment bevindt. Tsunoda voegt hieraan toe dat er dikwijls sprake is 

van een “dominant language” en een “minority language” wanneer er binnen één 

gemeenschap twee talen worden gesproken. Uit zijn overzicht van “Functional 

differentiation between subordinate and dominant languages” (zie bijlage 8) blijkt dat de 

“dominant language” voornamelijk in de publieke sfeer (werk, administratie, enz.) wordt 

aangewend, terwijl de “minority language” voor het traditionele leven en de intieme kring 

(religie, familie, enz.) bestemd is. Skutnabb-Kangas (1981: 15) merkt dus terecht op dat de 

leden van een minderheidsgroep vaak verplicht worden “to use a language without 

knowing it particularly well or without its being their primary language” en dat de meest 

gebruikte taal met andere woorden voor velen niet gelijkstaat aan wat zij als hun 

moedertaal beschouwen. 

Attitudes or “the language one identifies with”: De laatste definitie die Skutnabb-

Kangas bespreekt vertoont de meest evidente link met identiteit. Net als het criterium 

‘competentie’ varieert ook de identificatie met een taal (en dus mogelijks ook de perceptie 

van het begrip ‘moedertaal’) naargelang de context verandert en de tijd verstrijkt (Baker 

2000: 4). Wat we in ieder geval ook niet uit het oog mogen verliezen, zijn de verschillende 

factoren die het (algemene) identificatieproces van een migrant beïnvloeden, zoals 

bijvoorbeeld de lagere status van de “minority language” ten opzichte van de “majority 

language”, economische en ideologische motieven en ten slotte ook “external 

identification”. Dit laatste is een sociaalpsychologisch concept waarvan de betekenis  en 

het belang in deze onderzoekspaper nog uitgebreid besproken zal worden (Skutnabb-

Kangas 1981: 16). 

 

2.2.2  Identificatie met de Russische taal  

 

De Russischtaligen die deelnamen aan dit onderzoek werden geselecteerd op basis van het 

eerste criterium (origin or “the language a child learns first”). Alle participanten 

verwierven met andere woorden het Russisch als eerste taal. Bovenstaande paragrafen 

tonen echter aan dat er soms ook andere criteria gehanteerd worden om de moedertaal te 
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bepalen. Vermits deze onderzoekspaper zich concentreert op het verband tussen 

moedertaal en identiteit, wens ik voornamelijk aandacht te besteden aan het laatst 

besproken criterium, attitudes or “the language one identifies with”. In mijn onderzoek wil 

ik nagaan of (en in welke mate) de identificatie met de Russische moedertaal in het geval 

van de ondervraagden wijzigingen heeft ondergaan.  

 

2.2.2.1  Pодной язык 

 

Bij een aantal ondervraagden raakt het begrip ‘pодной язык’ nog steeds een gevoelige 

snaar. Verschillende participanten geven aan dat zij de precieze betekenis van de term 

‘pодной’ onmogelijk onder woorden kunnen brengen in het Nederlands. Kostjak & Judin 

(2007: 114-115) ondernemen desalniettemin een verdienstelijke poging om de 

Nederlandstalige spreker meer inzicht in dit veelzijdige begrip te verschaffen. In totaal 

onderscheiden zij vijf betekenisnuances: 

  

Нидерландский: 

1) находяшийся в родстве: verwant, eigen, (сильнее) bloedeigen 

2) близкий: nabij, dierbaar, lief 

3) место, где человек родился и/или живет: eigen, geboorte-, vader-, moeder-, volks-, 

volkseigen […] 

4) усвоенный, полученный от родителей или ближайшего окружение: ‘pодной язык’ – 

moedertaal 

5)(дорогой) родной мой (в обращении) – (mijn) beste, lief ; родненький (в обрашении) – 

liefje, schatje, lieverd, schattebout.
15

 

 

Een beter begrip van het adjectief ‘pодной’ helpt ons onder meer om de twee belangrijkste 

associaties die dit woord bij verschillende participanten oproept te kunnen plaatsen. De 

ondervraagden verbinden de term ‘pодной (язык)’ in de eerste plaats met emoties. Hoewel 

men tot op de dag van vandaag eerder wantrouwig staat tegenover het onderzoek naar de 

uitdrukking van emotie in taal, constateert Günthner (1997: 247) dat “a growing amount of 

linguistic research on language and emotion has not only shown that ‘language has a 

heart’, but also that ‘the heart has a language’”. Ook onderstaande citaten van Galina en 

Elena tonen aan hoezeer zij “emotion” en “language” als verbonden beschouwen:  

 

Ik: Что означает ‘родной язык’ для вас? 

Galina: Для меня? Многая, весь мир. Что я чувствую, wat ik voel. Ik kan mijn idee 

zeggen en ook… родной язык, не знаю. С молоком матери впытивают. Это любовь, 

понимаешь? Любовь к родине, любовь к людям. Я не могу сказать по-нидерландски.
16

 

                                                           
15

 3) de plaats, waar men geboren is en/of woont 

    4) aangeleerd, verkregen door de ouders of de nabije omgeving 

(De betekenis van 1) 2) en 5) wordt duidelijk uit het citaat.  
16

 Ik: Wat betekent uw moedertaal voor u?  
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(Galina, Wit-Rusland, 37 jaar, 3 jaar in België) 

 

Olga: На русском мы всегда можем сказать больше.  

Elena: Wij voelen Russische taal echt goed, heel goed. Bijvoorbeeld ik, ik voel Nederlands 

niet goed. […] 

Olga: Nuances ja, dat is heel belangrijk, want ook in het Russisch is het ja, ik weet niet, die 

verkleinwoordjes. Wij hebben véél varianten, bijvoorbeeld voor mama. Hier is het: mama of 

mamake of mamatje [Elena lacht], maar in Russisch: мама, мамочка, мамулочка..  

Elena [vult lachend aan]: Мамушя!
17

 

(Olga, Rusland, 33 jaar, 3 jaar in België & Elena, 30 jaar, Rusland, 2 jaar in België) 

 

Het is belangrijk om te weten dat deze citaten afkomstig zijn van drie vrouwelijke 

participanten die het Nederlands vooralsnog onvoldoende beheersen om zich in deze taal 

vlot te kunnen uitdrukken. Voorlopig kunnen zij hun diepste gevoelens enkel via de 

Russische moedertaal onder woorden brengen en is een identificatie met de taal van het 

gastland nog niet aan de orde. Toch maken ook enkele participanten die zich perfect in het 

Nederlands weten uit te drukken een gelijkaardige associatie (‘pодной язык’ – emoties). 

Hoewel zij in beide talen kunnen verwoorden wat ze voelen, zijn zij enkel in de Russische 

moedertaal in staat om bepaalde gevoelens op te wekken, om heimwee te temperen of om 

troost te bieden: 

  

Ja, eigenlijk als ik emotioneel wil worden, dan moet ik echt zo’n schree-liedje [Lokers 

dialect: emotioneel lied] - want in het Russisch bestaat dat - opzetten en dan zit je daar van: 

‘Oh..’. Dan versta je echt de betekenis, wat er echt mee bedoeld wordt. Die emotie van dat 

liedje.  

      (Ljubov’, Kazachstan, 24 jaar, 13 jaar in België) 

 

In bovenstaand citaat ligt de tweede associatie in feite reeds vervat. Het begrip 

‘pодной’, zo blijkt ook uit het artikel van Kostjak & Judin (2007: 135) (“родная песня”, 

“родная литература” en “родная сказка” zijn slechts enkele voorbeelden uit het 

“культура и история”-discours
18

), wordt vaak gelinkt aan de Russische cultuur en 

geschiedenis. Wanneer zij de term ‘pодной язык’ horen, gaan de gedachten van een aantal 

participanten onmiddellijk uit naar de rijke (geschreven) cultuur die aan deze taal 

gekoppeld is. De participanten die blijk geven van een sterke identificatie met de 

Russische moedertaal kijken dikwijls met een trots gevoel terug op de volgens hen 

ongeëvenaarde prestaties van de Russischtalige dichters, schrijvers, componisten en 

charmezangers: “Wij hebben veel meer literatuur, interessante literatuur in onze taal. Dus 

                                                                                                                                                                               
Galina: Voor mij? Heel veel, de hele wereld. Wat ik voel [wat ik voel, ik kan mijn idee zeggen en ook…] 

moedertaal, ik weet het niet. Je krijgt het met de papfles mee. Dat is liefde, begrijp je? Liefde voor het 

vaderland, liefde voor de mensen. Ik kan dat niet in het Nederlands zeggen.  
17

 Olga: In het Russisch kunnen wij altijd meer zeggen. […] [maar in het Russisch:] mama, mamatje (in drie 

verschillende Russische varianten). 
18

 Voor de vertaling van de term ‘pодной’ verwijs ik naar bovenstaande definitie van Kostjak & Judin (ook 

2.2.2.1). “родная liedje”, “родная literatuur”, “родная verhaaltje”, cultuur en geschiedenis-discours. 
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wij mogen trots zijn. […] En ook veel meer liedjes, mooie liedjes. Ja, en gedichten ook veel 

meer.” (Galina). 

Terwijl de citaten uit bovenstaande paragraaf beantwoordden aan mijn 

verwachtingen, bleek tot mijn verbazing dat een behoorlijk aandeel van de ondervraagden 

(5 van de 14) verklaarde compleet neutraal te staan ten opzichte van hun moedertaal. De 

uitgesproken reacties van enkele participanten op de vraag of zij nog steeds een emotionele 

band voelen met hun ‘родной язык’, tonen aan dat zij zich na een jarenlang verblijf in 

België niet langer identificeren met de Russische taal:  

   

I think I felt that way while I was living in Moscow and I was not travelling. That time I was 

sure that I would never, for example, fall in love with a person who can’t speak my 

language. But after six years of living in different countries, hmm..no, not a particular 

attachment anymore to the language.  

(Ljudmila, Rusland, 29 jaar, 4 jaar in België)  

 

S: Nee, ik denk het niet, dat is gewoon een taal hé. Alle, ik voel mij...nee, ik voel niets 

speciaal.  

Ik: En als je zou moeten kiezen welke taal je het liefst spreekt? Wat zou dat dan zijn?  

S: Goh, das moeilijk. Mjaa, Nederlands zeker? Want eigenlijk, Russisch vind ik niet zo 

belangrijk meer.  

       (Nina, Rusland, 44 jaar, 23 jaar in België)  

 

Hoewel alle participanten het Russisch (op basis van het eerste criterium) nog steeds 

aanduiden als hun moedertaal, geven een aantal ondervraagden ondertussen ook blijk van 

een identificatie met de Nederlandse taal: 

 

Ik woon hier graag, ik beschouw België als mijn tweede vaderland, [Nederlands als] mijn 

tweede moedertaal, dus nee, niks, nee.  

(Evelina, Rusland, 40 jaar, 16 jaar in België)  

 

Deze verschuiving in identificatie, die via de taal ook de zelfperceptie van de participanten 

beïnvloedt, vormt een belangrijk thema voor deze onderzoekspaper. In onderstaande 

hoofdstukken wordt hier dan ook uitvoerig op ingegaan. 

 

3  “What do you lose when you lose your language?”  

 

Zoals reeds gezegd zijn Fishman en zijn aanhangers er vast van overtuigd dat taal en 

cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Iemands cultuur zit vervat in zijn of haar 

moedertaal en de enige manier om uitdrukking te geven aan deze cultuur is dan ook via dit 

medium. Wanneer men het contact met de moedertaal verliest, betaalt men volgens 

Fishman (1994: 72) dan ook de hoogst mogelijke prijs. Het verleren van de moedertaal 

stelt hij immers gelijk aan de totale teloorgang van iemands cultuur en etnische identiteit:  
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Take it [= the mother tongue] away from the culture, and you take away its greetings, its 

curses, its praises, its laws, its literature, its songs, its riddles, its proverbs, its cures, its 

wisdom, its prayers. […] That is, you are losing all those things that essentially are the way 

of life, the way of thought, the way of valuing, and the human reality that you are talking 

about.  

 

Met Fishmans vraag “What do you lose when you lose your language?” in het achterhoofd 

trok ik naar de Russischtalige Lokeraars. Ik wilde achterhalen op welke manier zij het 

contact met hun moedertaal (en cultuur) in stand trachten te houden. Zoals u misschien wel 

opgemerkt heeft, gaat de vorige zin reeds uit van de vooronderstelling dat men als 

anderstalige migrant alles zal ondernemen wat in zijn of haar macht ligt om dit doel, 

namelijk het behoud van de moedertaal, te verwezenlijken. Mijn verbazing was dan ook 

groot toen reeds na de eerste interviews bleek dat er tussen theorie en praktijk in sommige 

gevallen een enorme kloof gaapt. Een van de opvallendste tendensen die ik tijdens mijn 

interviewreeks observeerde, namelijk een grote bereidheid tot opoffering van de Russische 

taal en cultuur in ruil voor een volwaardige plek in de Belgische samenleving, zal ik in de 

onderstaande paragrafen verder bespreken.  

 

3.1  Integratie versus assimilatie 

 

Onderstaand schema (Phinney et al. 2006: 74) geeft u een beeld van het acculturatiemodel 

dat door John Berry ontwikkeld werd.  

 

 

Als migrant kan men volgens Berry blijk geven van vier verschillende houdingen ten 

opzichte van het acculturatieproces: “integration, assimilation, seperation and 

marginalisation” (Berry 1997: 9). De plaats die men in het schema toegewezen krijgt, is 
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afhankelijk van twee variabelen, namelijk “Relationships sought among groups” en 

“Maintenance of heritage culture and identity” (Phinney et al. 2006: 74). Zoals men in het 

schema kan zien speelt laatstgenoemde variabele de belangrijkste rol in het onderscheid 

tussen integratie en assimilatie. Terwijl men zowel in het geval van integratie als 

assimilatie contact zoekt met andere groepen, wordt het verschil tussen beide 

acculturatiehoudingen bepaald door de mate waarin men de oorspronkelijke cultuur en 

identiteit tracht te behouden. Kort samengevat komt dit op het volgende neer:  

 

When individuals do not wish to maintain their cultural heritage and seek involvement with 

other cultures in the larger society, the assimilation attitude is defined. […] When there is an 

interest in both maintaining one’s original culture and interacting with other groups, 

integration is the attitude.” (Phinney et al. 2006: 73-74) 

 

3.2  Het ‘assimilatie-ideaal’ 

 

Nodeloos te zeggen dat Fishman, die voor het bestaansrecht van elk mogelijk dialect in de 

bres zou springen, assimilatie als een ‘worst case scenario’ beschouwt. Op dit punt 

verschilt zijn mening (en die van de mensen die het met hem eens zijn) echter sterk van de 

houding die ik bij de meerderheid van de Russischtalige participanten geobserveerd heb. 

Terwijl Fishman zich concentreert op alles wat verloren gaat wanneer men de moedertaal 

niet langer machtig is, ligt de focus van de ondervraagde migranten op wat er te winnen 

valt wanneer men erin slaagt om de taal van het gastland onder de knie te krijgen. De 

probleemstelling “What do lose when you lose your language?” wordt met andere 

woorden ondergeschikt gemaakt aan de vraag “What do you gain by learning a second 

language?”. Terwijl het antwoord op de eerste vraag eerder uit abstracte begrippen met 

betrekking tot cultuur en identiteit bestaat, klinken de mogelijke antwoorden op de tweede 

vraag al veel concreter: 

 

At least initially, a migrant is not concerned with contesting his culture or asserting his 

ethnicity or analysing cultural disparities while questioning stereotypes. Having entered a 

receiving society, a migrant is concerned with very basic necessities, such as obtaining legal 

status, learning the language, finding employment and applying for housing, medical care 

and education.” Kopnina (2005: 181) 

 

Volgens Clément komt elke migrant die op het punt staat om een tweede taal te 

verwerven op een bepaald moment voor een innerlijke tweesprong te staan. Hij duidt deze 

“two opposing forces in the learner” in zijn “social context model” aan met de termen 

“integrativeness” en “fear of assimilation” (Siegel 2003: 188). Met deze begrippen 

verwijst Clément volgens Siegel respectievelijk naar “the desire to become an accepted 

member of the L2 culture” en “the fear that learning the second language will result in the 

loss of the first language and culture”. Opmerkelijk genoeg gaf geen enkele participant 
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aan ooit met dergelijk dilemma te hebben gekampt. Uit hun verhalen blijkt dat de angst 

voor assimilatie hen totaal vreemd is. Hun in sommige gevallen erg nuchtere houding ten 

opzichte van de moedertaal en culturele erfenis wordt gekenmerkt door volgend citaat: 

“You have to lose something to gain something” (Ljudmila). In ruil voor acceptatie in de 

nieuwe samenleving is men bereid om een groot aandeel van de eigen taal en cultuur op te 

offeren. Bovendien vindt men dat andere migranten zich op dezelfde manier zouden 

moeten gedragen. Door een aantal participanten wordt sterk uitgehaald naar moslims. De 

Russischtaligen in kwestie beschouwen vooral de leden van de Marokkaanse en Turkse 

gemeenschap in Lokeren als slechte voorbeelden van integratie, net omdat zij volgens hen 

te sterk vasthouden aan bepaalde aspecten van de eigen cultuur.  

 

Nee, ik vind dat als je komt in een ander land wonen, jij moet je aanpassen. Aan religie, aan 

cultuur, aan alles moet je je aanpassen. En ik heb het al zoveel keer gezegd: schuld van 

Belgen dat hier we hebben veel Marokkanen en Turken. Ik ben geen racist hé, maar soms 

nekeer hé..ik voel mij echt racist [lacht]. Ja, omdat, dat is verschrikkelijk. Zij hebben 

[Artjom onderbreekt haar] Zij mogen kerken bouwen, zij mogen alles. Als iedereen die komt 

naar hier – met hoeveel nationaliteiten zitten wij hier? – als iedereen zal eigen kerk 

opbouwen, alstublieft hé! 

(Irina, Kazachstan, 43 jaar, 14 jaar in België) 

 

De manier waarop de Russischtaligen ‘integratie’ definiëren, leunt in feite dichter aan bij 

Berry’s definitie van de acculturatiehouding ‘assimilatie’. Ten eerste is men van mening 

dat een kersverse immigrant die wenst te integreren zich “aan alles moet […] aanpassen” 

van taal over religie tot cultuur. Ten tweede schuift men een snelle ‘integratie’ (terwijl men 

dus eigenlijk assimilatie voor ogen heeft) als ideaalbeeld naar voor. Het doel van de 

Russischtalige participanten, dat onder andere door hun “low visibility” (Phinney et al. 

2006: 84) mogelijk gemaakt wordt, bestaat er in feite in om zo snel mogelijk het etiket 

‘migrant’ of ‘vreemdeling’ van zich af te werpen. De integratietip die Ljudmila mij geeft, 

“try to look at people and behave as they do”, toont aan dat men er niet naar streeft om 

zich van de Belgen te onderscheiden, maar dat men integendeel de Belgische levenswijze 

zo precies mogelijk tracht te benaderen. Wie hierin slaagt, mag zichzelf volgens de 

participanten geïntegreerd noemen: “Maar pas op, de meeste tijden, hoe ik werk, mijn 

gezinnetje, hoe ik woon, dat is zoals normale Belgische gezinnen. In principe kan ik 

zeggen, kijk ik ben volledig geïntegreerd en ik ben dus eigenlijk een Belg ergens.” (Boris) 

 Wie deze doelstelling (‘net als de Belgen zijn’) in de praktijk het dichtst benadert, 

zijn echter niet de Russischtaligen die in mijn onderzoek aan bod komen, maar wel hun 

kinderen. Alle participanten wiens kroost in België geboren werd, bestempelen hun 

kinderen als “Belg in hart en nieren” (Evelina). Terwijl hun kennis van het Russisch 

(wegens een mislukte poging tot of het bewust niet kiezen voor een tweetalige opvoeding) 

eerder beperkt is, spreken de kinderen vloeiend en graag Nederlands. Ze verkiezen 

bovendien de Vlaamse kinderprogramma’s boven de Russische tekenfilms en zijn dol op 
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frietjes en andere gerechten uit de Belgische keuken. Kortom, er blijft weinig of niets over 

dat de kinderen van de Russischtalige participanten onderscheidt van kinderen die uit een 

‘exclusief Belgisch’ gezin afkomstig zijn. Dit onderzoek toont met andere woorden aan dat 

sporen van de etnische achtergrond reeds bij de tweede generatie grotendeels vervaagd 

zijn. En hoewel dit in sommige gevallen een bewuste keuze van de ouder(s) was, blijkt niet 

iedereen even opgetogen met deze vaststelling. Voornamelijk de grootouders van deze 

“echte Belgen” zien deze evolutie met lede ogen aan. De intergenerationele spanningen die 

dit fenomeen dan ook dreigt te veroorzaken worden uitgebreid besproken in onderstaand 

hoofdstuk. 

 

4  Generatieconflict  

 

4.1  De transnationale paradox  

 

‘Transnationalisme’ is een begrip dat de laatste jaren steeds vaker opduikt in de 

migratieliteratuur. Volgens Howard (2011: 5) betekent transnationalisme in essentie 

“humans creating boundaries and then crossing them.” Met “boundaries” bedoelt hij 

zowel “state boundaries” als “boundaries of ethno-national groups”. Welke scheidingslijn 

men ook voor ogen heeft, het resultaat blijft altijd hetzelfde: hoe vaker men een grens 

oversteekt, des te sneller vervaagt de gewaarwording van deze scheidingslijn. Deze 

vaststelling heeft ertoe geleid dat men het belang van “old ideas of ‘roots’, ‘belonging’ and 

‘tradition’” in vraag begon te stellen. In de transnationale context “cultural adaptation to 

the host society in the form of ‘acculturation’ or ‘assimilation’ appears irrelevant as the 

migrant gains independence from the bounds of ‘his culture’ or ‘his ethnicity’, freely 

floating in a (post)modern world of his fellow transnationals.” (Kopnina 2005: 158-159). 

Vreemd genoeg besteden weinig onderzoekers aandacht aan het paradoxale effect 

van de transnationale samenleving. Hoewel men beseft dat “migration across borders and 

transnational marriages may lead to the creation of transnational family networks (where 

members of the family make an effort to maintain relationships across borders)” (Howard 

2011: 117), vermeldt men haast nergens dat immigranten op die manier, via de 

mogelijkheid om hechte contacten met hun familieleden en vrienden in het land van 

herkomst te onderhouden, mogelijks de banden met hun roots en culturele tradities 

opnieuw aanhalen of verstevigen. Bovendien blijkt uit mijn interviews dat de 

achtergebleven familieleden dankbaar gebruik maken van deze sterke verbindingen om 

erover te waken dat zowel de Russische taal als de etnische identiteit van hun kinderen én 

kleinkinderen gewaarborgd blijft. De “strongly improved communication technologies as 

well as improved means of transportation” (Staring in Kopnina 2005: 160) hebben de 

duizenden kilometers afstand tussen hen en hun familie tot één muisklik (een verzoek om 

te skypen of het boeken van een vliegtuigticket) gereduceerd. Op die manier blijven de 
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grootouders niet alleen beter op de hoogte van de lotgevallen van hun nakomelingen in 

België, maar kunnen zij bovendien ook de rol van ‘rechter’ op zich nemen. Milroy & 

Milroy (1997: 59) observeerden reeds dat “when ties are strong, they can act as norm-

enforcement mechanisms”. De ‘grootouders-rechters’ leggen vast wat goed en fout is en 

verwachten van hun kinderen dat zij zich aan deze ‘waardeschaal’ zullen aanpassen. Het is 

duidelijk dat het reeds eerder besproken ‘assimilatie-ideaal’ van de participanten (“You 

have to lose something to gain something”) ingaat tegen alles waar de grootouders voor 

staan. Laatstgenoemden laten hun afkeuring duidelijk blijken wanneer de ouders een naar 

hun mening ‘verkeerde’ keuze maken en vormen zo de grootste rem op de assimilatie van 

hun familieleden in België. Voornamelijk wanneer de achterblijvers (grootouders, maar 

ook andere familieleden) nooit of zelden rechtstreeks in aanraking komen met de 

Belgische samenleving, kunnen zij weinig begrip opbrengen voor de beslissingen die de 

ouders maken.  

 

4.2  Grootouders versus ouders 

 

Het merendeel van de kritiek die de ouders te verduren krijgt, heeft betrekking op de 

manier waarop men met de opvoeding van de kinderen omgaat. Een must voor de 

grootouders is de Russischtalige opvoeding van hun kleinkinderen. Vanuit het 

gezichtspunt van de grootouders klinkt deze eis vrij vanzelfsprekend. Wanneer de 

kleinkinderen de Russische taal niet machtig zijn, dienen de ouders immers voor altijd als 

tolk te fungeren tussen grootouders en kleinkinderen en kan er van rechtstreekse 

mondelinge communicatie tussen laatstgenoemden geen sprake zijn. Hoewel de meeste 

ouders in eerste instantie akkoord gaan met dit verzoek en vaak ook zelf achter dit idee 

staan, slaagt men er niet altijd in om dit ‘project’ tot een goed einde te brengen. 

Verschillende obstakels, gaande van het gebrek aan didactisch Russisch materiaal over het 

ontbreken van tijd en energie tot Belgische partners die het Russisch uit de huiskamer 

willen bannen, doen de Russischtaligen afwijken van hun oorspronkelijke plan. Hoewel de 

grootouders in sommige gevallen nog een laatste wanhopige poging ondernemen om de 

Russische kennis van hun kleinkinderen bij te schaven (bij een van de participanten 

schakelden de grootouders zelfs een zeventigjarige Russische dame in om via Skype privé-

lessen aan hun kleinkind te geven), zullen deze er hoogstwaarschijnlijk niet meer in slagen 

om de taal nog volledig onder de knie te krijgen. Wanneer dit besef doorsijpelt, duiken aan 

de ene zijde verwijten van een gebrek aan doorzettingsvermogen op (“Sommige mensen 

zeggen tegen mij dat [het feit dat de kinderen het Russisch niet beheersen] is mijn fout, 

want ik ben niet te streng [= streng genoeg geweest] voor de kinderen om hen het Russisch 

te leren.” - Irina) terwijl men aan de andere zijde het probleem tracht te minimaliseren. 

Ten eerste stellen de ouders het belang van de kennis van het Russisch in vraag 

(“Russisch..Waar zullen zij het gebruiken? […] Wij wonen hier goed, dat is onze [t]huis. 
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Waarom wij moeten Russisch eigenlijk leren?” - Irina), ten tweede relativeert men de 

onherroepelijkheid van de eerste mislukking (“Want uiteindelijk als zij willen Russisch 

leren, dan kunnen zij gewoon naar avondschool gaan. En dan leren zij grammatica, waar 

ik heb geen goesting, geen zin om uit te leggen en dan krijgen ze dat allemaal mooi 

uitgelegd in het Nederlands, dusja.” - Nina). Bovenstaande argumenten nemen natuurlijk 

niet weg dat men voor een bijzonder pijnlijke situatie komt te staan wanneer grootouders 

en kleinkinderen elkaar ontmoeten en communicatie onmogelijk blijkt. 

 Wanneer we de situatie van de ouders echter nader bekijken, kunnen we vaststellen 

dat deze zich in een bijzonder oncomfortabele positie bevinden, namelijk geklemd tussen 

de tegenstrijdige verlangens van hun ouders en kinderen. Terwijl de grootouders symbool 

staan voor de etnische identiteit, vertegenwoordigen de kinderen in de meeste gevallen de 

Belgische nationale identiteit. Onderhand trachten de ouders tussen beide partijen te 

manoeuvreren. Aan de ene kant wensen zij de band met hun familie in het land van 

herkomst niet te verbreken. Aan de andere kant ondervinden de ouders als een gevolg van 

deze - al dan niet transnationale - relatie een zware druk op de schouders. Terwijl de 

grootouders verwachten dat de ouders zowel de Russische taal en cultuur als de in het 

geboorteland gangbare familiewaarden aan hun kroost doorgeven, komen hun 

kleinkinderen ondertussen dagelijks in contact met klasgenoten en vrienden, die enkel de 

Nederlandse taal beheersen en die mogelijks opgevoed worden vanuit andere waarden.  

Wat het doorgeven van de Russische taal betreft, zagen we reeds in bovenstaande 

paragraaf dat de ouders - tot grote spijt en frustratie van de grootouders - dikwijls falen in 

hun pogingen om hun zoon of dochter tweetalig op te voeden. Deze gevoelige kwestie 

geeft zoals gezegd voornamelijk aanleiding tot conflicten tussen de grootouders en de 

ouders.  

 

4.3  Ouders versus kinderen 

 

Uit mijn literatuurstudie (zie o.a. Phinney & Vedder, Kağitçibaşı) blijkt dat aanvaringen 

tussen ouders en kinderen van adolescente leeftijd veeleer veroorzaakt worden door 

botsende waardensystemen in het gastland en het geboorteland. Onderzoek toont immers 

aan dat “in most cases the values they [= immigrant parents] hold differ from those of the 

society of settlement” (Phinney & Vedder 2006: 167). De ouders, wiens manier van 

opvoeden somtijds nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de grootouders, staan 

met andere woorden voor een lastige opgave:  

 

As a result of differences between the cultures of immigrants and the cultures of settlement, 

immigrant parents face the task of teaching their children the values of the culture of origin 

while living in a new society that holds different values. Their children are exposed to the 

values of their parents but also to the values of the larger society in which they live. As a 
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result, the children may adhere less strongly to their parent’s values. (Phinney & Vedder 

2006: 168) 

 

Hun taak wordt daarenboven verder bemoeilijkt door de algemeen aanvaarde vaststelling 

dat het referentiekader van jongeren tijdens hun adolescentie verschuift “from parents to 

peers” (Kağitçibaşı 2007: 176). In de migratiecontext zullen deze “peers” over het 

algemeen het waardensysteem van het gastland belichamen. Volgens Phinney & Vedder 

(2006: 168) richten de “Western childrearing practices” – die derhalve ook in België 

gangbaar zijn - zich “less on family interdependence and more on autonomy in children 

and adolescents”. In maatschappelijke contexten waar de autonomie van het kind niet als 

doel van de opvoeding wordt vooropgesteld, maar waar verplichtingen ten opzichte van de 

familie zwaarder doorwegen (volgens Phinney & Vedder (2006: 167) voornamelijk in niet-

Europese culturen), stelt Kağitçibaşı (2007: 175) “higher levels of parenting control” vast. 

Uit dit alles kunnen we afleiden dat conflicten tussen anderstalige adolescenten en hun 

ouders voornamelijk veroorzaakt worden door de confrontatie tussen hun eigen opvoeding 

(eerder strikt en gericht op het vervullen van bepaalde familieverplichtingen) en die van 

hun Belgische leeftijdsgenoten (eerder vrij en gericht op de onafhankelijkheid van het 

kind). 

 De hierboven beschreven vaststellingen blijken echter niet volledig te stroken met 

de resultaten van mijn eigen onderzoek. Uiteraard dient men onmiddellijk de kanttekening 

te maken dat haast niemand geneigd is om gevoelige onderwerpen zoals familieconflicten 

tijdens een interview met een volslagen onbekend persoon spontaan onder de aandacht te 

brengen. Bijgevolg moeten we op onze hoede zijn voor het trekken van overhaaste 

conclusies. Enkele bijkomende opmerkingen ter inleiding van mijn eigen bevindingen acht 

ik dan ook noodzakelijk.  

 Ten eerste wil ik net als Phinney & Vedder (2006: 168) aanstippen dat “one can 

easily make the error of attributing discrepancies solely to acculturation”. Onenigheid 

tussen ouders en adolescenten is immers een “developmental phenomenon reported in 

most cultures”. Ten tweede komt uit mijn eigen onderzoek naar voor dat we de 

discrepantie tussen het waardensysteem van de participanten en dat van de Belgen niet 

mogen overschatten. Zoals later in deze onderzoekspaper nog verder besproken zal 

worden, beschouwen de ondervraagden de culturele verschillen tussen zichzelf en de 

Belgen eerder als beperkt. Wanneer Russen (voornamelijk degenen die afkomstig zijn uit 

het Europese gedeelte van het land), Oekraïners en Wit-Russen de gelijkenissen tussen 

zichzelf en de West-Europese bevolking wensen te benadrukken, beroepen zij zich 

daarvoor op religie, in dit geval het Christendom. De splitsing tussen de Orthodoxe en de 

Rooms-katholieke stroming doet naar hun mening geen afbreuk aan de 

gemeenschappelijke culturele basis of aan het vergelijkbare normen- en waardensysteem 

van de Oost- en West-Europeanen. Hoe dichter de culturen bij elkaar aanleunen, hoe 

kleiner de kans op conflicten die door een botsend waardensysteem veroorzaakt worden.  
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 In die zin lijkt het interessanter om jongeren onder de loep te nemen wiens 

oorspronkelijke ‘thuis’ zich in een overwegend niet-christelijke context situeerde. Twee 

participanten, één jongen uit de Siberische republiek Burjatië en één jongen uit 

Kazachstan, komen hiervoor in aanmerking.
19

 Aangezien deze jongeren de discrepantie 

tussen het waardensysteem van het geboorteland en dat van het gastland normaal gezien 

sterker aanvoelen dan jongeren uit Oekraïne of uit het Europese gedeelte van Rusland, ligt 

het in de lijn der verwachtingen dat precies deze participanten zich in België het meest 

zullen afzetten tegen hun opvoeding. Niets is echter minder waar. De afgenomen 

interviews tonen duidelijk aan dat beide participanten het normen- en waardensysteem van 

het geboorteland net hoger inschatten dan dat van het gastland. Voornamelijk de notie 

‘respect’ (en dan meestal het gebrek eraan) keert meerdere malen in hun antwoorden terug. 

Wanneer zij het over België (of bij uitbreiding West-Europa) hebben, bekritiseren zij 

hoofdzakelijk de wegwerpmentaliteit die hier naar hun mening heerst. Dit uit zich volgens 

de Kazachse participant niet alleen in materiële zaken, maar ook in relaties tussen mensen:  

 

Mijn kritiek is hoe blind sommige Belgen zijn, of ja, pak maar over het algemeen West-

Europeanen. Ze nemen de dingen echt ‘for granted’ he. Gewoon zoals kleren en schoenen. 

Wat er allemaal moet ingekropen om zoiets te prod..zo goedkoop mogelijk aan hun deurstep 

te bezorgen, zonder na te denken wat eigenlijk ze kopen. Ze zien alleen het product, maar ze 

zien niet het proces daarachter. […] Bijvoorbeeld als ik mijn kotgenoten zie. Ze eten wa en 

dan gooien ze dat weg en dan zeg ik ‘Zot! Kun je dat niet bewaren, ’s ochtends kun je dat 

toch ook eten?’ 

(Vladimir, Rusland, 23 jaar, 13 jaar in België)  

 

In België leven wij alleen maar van materialisme, hé. [We zijn gewend van verwend te 

worden. Ge moet niet teveel uitsteken om het goed te hebben. Alles wordt voor u gedaan.] 

Nu, de tijd van iets dat kapot is terug te herstellen, bestaat hier niet, hé. ‘t Is hier gewoon de 

vuilbak in en opnieuw aanschaffen. Dat is het jammere, hé. En dat merk je, door het 

materiële dat je hier terugvindt, komt dat automatisch in je leefomgeving, waardoor je 

eigenlijk onbewust geestelijk en met de emotionele kant daar (ook zo) naartoe gaat. Dus 

daarom zie je dat relaties ook geen stand houden, hé. Gewoon het gaat niet en hup! [maakt 

wegwerpgebaar] 

(Artjom, Kazachstan, 24 jaar, 14 jaar in België)  

 

Bovendien heeft hun verblijf in België er niet voor gezorgd dat zij de opvoeding die hun 

leeftijdsgenoten te beurt viel als ideaalbeeld gingen beschouwen. Integendeel, in het geval 

van Artjom kunnen we zelfs spreken van een ‘omgekeerd waardenconflict’. Terwijl Irina 

haar opvoeding voor een stuk aanpaste aan de normen van het gastland, verklaart Artjom 

dat hij “het jammer vind[t] van zijn minder strenge opvoeding”. De huidige taferelen die 

hij in België observeert (“En dan zie je wat hier eigenlijk aan het gebeuren is, dat het 
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 In Kazachstan definieert ongeveer 70 % procent van de bevolking zichzelf als moslim. In de Burjatische 

Republiek zijn de belangrijkste religies het Tibetaanse boeddhisme, de Russische orthodoxie en het 

sjamanisme. De participant in kwestie geeft aan dat hij in laatstgenoemde traditie werd opgevoed.  
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eigenlijk op twaalf jaar al normaal is dat een meiske van thuis wegblijft, bij wijze van 

spreken. Fuifkes dit en dat, ja ik weet niet, ik heb nogal een grof gedacht daarover.”) 

staven zijn overtuiging dat de conservatievere aanpak, die hij tijdens zijn jeugdjaren in 

Kazachstan kon waarnemen, de juiste is.  

 Natuurlijk blijven we achter met de vraag of beide jongeren de uitzondering op de 

regel vormen of net een hiaat in het wetenschappelijk onderzoek aanduiden. Aangezien 

bovenstaande bevindingen wel degelijk op reële data, maar slechts op een beperkt aantal 

personen gebaseerd zijn, vormen deze vaststellingen naar mijn mening een interessant 

uitgangspunt voor verder sociologisch onderzoek. 

 

5  Sociale netwerkstructuren in België 

 

In dit hoofdstuk zullen we bespreken welke sociale netwerkstructuren de Russischtalige 

participanten hebben opgebouwd in België. Vooraleer we overgaan tot een analyse van de 

interviews, dienen we eerst en vooral de naam Lesley Milroy te vermelden. Deze dame, 

die in 1980 haar studie “Language & Social Networks” presenteerde, bracht als eerste de 

factor ‘sociale netwerken’ op de voorgrond in het sociolinguïstisch onderzoek (als een van 

de belangrijkste variabelen naast bijvoorbeeld gender, leeftijd en sociale klasse). Met deze 

term verwijst Milroy (1980: 174) simpelweg naar “the informal social relationships 

contracted by an individual”. Tijdens haar interviews en observaties in Belfast 

concentreerde zij zich voornamelijk op de “key relations of kin, neighbourhood, 

occupation and voluntary association (friendship)” (Milroy 1980: 52). Eén van de 

belangrijkste bevindingen van Milroys onderzoek, die ik bij de analyse van mijn eigen 

onderzoeksmateriaal in het achterhoofd hield, luidt als volgt:  

 

[A] close-knit network structure is an important mechanism of language maintenance, in that 

speakers are able to form a cohesive group capable of resisting pressure, linguistic and 

social, from outside the group. If the individual’s network structure becomes less close-knit, 

it follows that he will be robbed of an important mechanism of nonstandard norm 

maintenance; he will also be free of the constant supervision and control described by 

Labov.
20

 (Milroy 1980: 178) 

 

Vooraleer ik de individuele situaties van de Russischtalige participanten bespreek, 

is het belangrijk om een globaal beeld van de sociale netwerkstructuren in Lokeren te 

schetsen. Allereerst dienen we te achterhalen of zo’n “cohesive group”, met andere 

woorden een hechte Russische of Russischtalige gemeenschap, in deze stad aanwezig is. 

Om een zo volledig mogelijk antwoord op deze vraag te kunnen formuleren, bekijken we 

eerst het demografische plaatje. Een onderzoek van Phinney et al. (2006: 95) dat zich op 
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 Labov (1972: 257) beschouwt het behoud van de moedertaal als een verantwoordelijkheid van de groep en 

niet van het individu: “The group exerts its control over the vernacular in a supervision so close that a single 

slip may be condemned and remembered for years.”  
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adolescenten toespitst, onderstreept namelijk de invloed van de “neighborhood 

composition” op de sociale netwerkstructuur: “In more ethnically diverse neighborhoods, 

adolescents had more contact with national peers and less contact with their own group 

peers than in neighborhoods predominantly of their own group.” Een kaart van Lokeren, 

waarop de verspreiding van de migranten uit de voormalige Sovjet-Unie te zien is (zie 

bijlage 9), toont aan dat de grootste concentratie van Russischtaligen zich in het centrum 

van de stad bevindt. Ondanks deze ‘groepering’ kunnen we bezwaarlijk van een Russische 

buurt of “Russian community” spreken, maar eerder van een toestand die Kopnina (2005: 

78) met de term “Russian invisibility” aanduidt. In haar inspirerende onderzoek naar de 

Russischtalige aanwezigheid in Londen en Amsterdam, lijst zij verschillende oorzaken op 

die dit verschijnsel mogelijks kunnen verklaren. In de onderstaande paragrafen zal ik een 

aantal van haar observaties vergelijken met de resultaten van mijn eigen onderzoek. Want 

hoewel Londen en Lokeren op z’n zachtst gezegd twee totaal verschillende 

leefomgevingen zijn (bruisende metropool versus kleine provinciestad), kan men de 

“Russian invisibility” in beide gevallen op een gelijkaardige manier verklaren. Volgens 

Kopnina (2005: 84 en 88) maken noch de inwoners van het gastland (“The Outsiders’ 

Perspective”), noch de Russischtalige migranten zelf (“The Insider’s Perspective”) 

melding van het bestaan van een “Russian community”. 

 

5.1  “The Outsider’s Perspective”  

 

Zowel in de metropolen Londen en Amsterdam als in de stad Lokeren maken mensen met 

een vreemde origine een aanzienlijk percentage uit van het totale aantal inwoners. De 

Russischtalige migranten behoren in bovenvermelde steden echter niet tot “the 

‘traditional’ groups of migrants” (Kopnina 2005: 84). In vergelijking met de Turkse en 

Marokkaanse gemeenschap is het aantal Russischtaligen in Lokeren haast 

‘verwaarloosbaar’ te noemen (zie 1.3). Bovendien veronderstelt Kopnina (2005: 84) dat 

hoe lager het aantal inwoners met dezelfde culturele achtergrond ligt, “the more 

internalized their culture is”. Uitdrukking geven aan bepaalde aspecten van de eigen 

cultuur gebeurt bij de Russischtalige gemeenschap met andere woorden eerder 

binnenshuis, onttrokken aan het (soms veroordelende) oog van de medeburgers. Tenslotte 

geeft ook het fysieke voorkomen (zowel de huidskleur als de kledingsstijl) van de 

Russischtalige migranten weinig of geen informatie prijs over hun vreemde afkomst. De 

participanten zijn zich bewust van hun “low visibility” (term van Phinney et al. 2006: 84) 

en beseffen tegelijkertijd dat zij zich omwille van hun blanke huid in een gunstigere positie 

bevinden dan de migranten die onder de categorie “medium visibility (e.g., Moroccans, 

Turks)” en “high visibility (e.g., Angolans, Vietnamese)” vallen:  

 

Maar weet je, als ik ga naar buiten ofzo en ik loop buiten, niemand ziet dat ik ben een 

buitenlandse hé. Alleen als ik begin te praten, dan ‘aha’ zij vragen. Dus ik heb eigenlijk niet 
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zoveel last gehad van echte, directe..alle ras.. [= racisme] zoals Marokkaanse mensen dat 

meer hebben. 

(Nina, Rusland, 44 jaar, 23 jaar in België) 

 

Though I heard I’m maybe a bit too optimistic [over de tolerantie van de Belgen], like my 

colleague from Ghana, he sometimes complains that people don’t accept him, 

[onverstaanbaar gedeelte] because he being black. But I never met anything like this. 

 (Ljudmila, Rusland, 29 jaar, 4 jaar in België)  

 

5.2  “The Insider’s Perspective”  

 

De blanke huidskleur van de Russischtalige migranten in West-Europa maakt hen niet 

alleen onzichtbaar voor de bevolking van het gastland, maar ook voor elkaar. De meeste 

ondervraagden informeerden tijdens het interview naar het precieze aantal Russischtaligen 

in Lokeren en vaak schrok men van het ‘hoge’ cijfer dat ik hen meedeelde. Want hoewel 

enkele participanten elkaar persoonlijk kennen (voornamelijk als een gevolg van de 

verplichte inburgeringscursussen), is er geen sprake van een “Russian community” in 

Lokeren.  

Uit mijn onderzoek blijkt dat de oorzaak voor de afwezigheid van dit fenomeen 

voornamelijk bij de Russischtaligen zelf ligt. Niet alleen is hun gemeenschapsgevoel (of 

“communal consiousness” zoals Kopnina (2005: 95) het noemt) ver te zoeken, ook 

gevoelens van afstandelijkheid, argwaan en soms zelfs pure vijandigheid lijken te 

domineren. Kopnina (2005: 91), die tijdens haar veldonderzoek eveneens “animosity 

between groups of Russians” waarnam, zocht de verklaring voor deze 

onvriendschappelijke houding onder meer in de maatschappelijke organisatie van de 

Sovjet-Unie:  
 

Soviet-style hierarchy of ethnic groups (with ethnic Russians presiding over the top of it), 

and other forms of state-condoned antagonism between social groups, may account for the 

fact that Russian-speakers coming from different countries of the CIS, or different ethnic 

backgrounds do not want to be seen as part of a group of generalized Russians.  

(Kopnina 2005: 94) 

 

Terwijl de Sovjetstructuur met andere woorden gevoelens van superioriteit creëerde bij de 

etnische Russen, bracht het in de andere deelrepublieken een minderwaardigheidscomplex  

met zich mee. Hoewel Kopnina’s stelling allerminst uit de lucht gegrepen is, ligt het 

Sovjetverleden volgens mij niet alleen aan de basis van de onderlinge argwaan, die ik bij 

de participanten uit Lokeren kon observeren. Uit mijn onderzoek blijkt immers dat de 

achterdocht van zowel de etnische Russen als van de inwoners uit de voormalige 

Sovjetdeelrepublieken Kazachstan, Oekraïne en Wit-Rusland zich op dezelfde 

bevolkingsgroepen concentreert, namelijk de Kaukasiërs. Hoewel de participanten in dat 

opzicht wel degelijk één regio uit de voormalige Sovjet-Unie viseren ligt de oorzaak 
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hiervan volgens mij niet in de “Soviet-style hierarchy of ethnic groups”, maar wel in de 

associaties die deze streek sinds een aantal jaar oproept. Vooral de noordoostelijke regio 

(Tsjetsjenië & Dagestan) heeft sinds de val van de Sovjet-Unie een uiterst kwalijke 

reputatie opgebouwd. Volgens Howard & Traughber (2008: 371) maakt de Kaukasus 

vandaag de dag deel uit van “The “New Silk Road” of Terrorism and Organized Crime”, 

een vaststelling die uiteraard geen gunstige invloed uitoefent op het imago van de 

Kaukasische diaspora. Aangezien sommige participanten zoals eerder gezegd de grootste 

moeite ondervinden om het etiket ‘vreemdeling’ van zich af te schudden, is geassocieerd 

worden met het Russischtalige criminele milieu werkelijk het allerlaatste wat zij willen. 

Meermaals drukten de participanten (zowel etnische Russen als vertegenwoordigers van 

andere nationaliteiten) mij op het hart dat er een belangrijk onderscheid bestaat tussen 

‘Russischtaligen’ en ‘Russen’. Onmiddellijk daarna voegden sommigen op 

waarschuwende toon toe dat niet iedereen met dezelfde (lees: met even goede) 

bedoelingen naar België emigreert: 

 

Ja, omdat iedereen die komt naar hier zegt altijd: ‘Ik ben Rus’. Maar er komen Tsjetsjenen 

en Gruzinen [=Georgiërs] en andere nationaliteiten, maar zij zeggen allemaal dat zij zijn 

Russen. En daardoor, omdat die slechte mensen hebben hier iets mispeuterd, hebt op 

iedereen slechte… [wordt onderbroken door haar zoon] 

(Irina, Kazachstan, 43 jaar, 14 jaar in België) 

 

Deze vijandige houding ten opzichte van de Kaukasische immigranten volstaat natuurlijk 

niet om de volledige afwezigheid van een “Russian community” te verklaren. In 

onderstaand hoofdstuk werpen we een blik op de samenstelling van de vrienden- en 

kennissenkring, die de participanten in de loop der jaren opgebouwd hebben in België. 

Daaruit zal blijken dat diverse andere factoren aan de basis liggen van dit fenomeen. 

 

5.3  “Tell me who your friends are and I tell you who you are.”  

 

Het oude gezegde “Tell me who your friends are and I’ll tell you who you are”  impliceert 

dat men aan de hand van iemands vrienden gerechtvaardigde uitspraken kan doen over de 

identiteit van de persoon in kwestie. In het geval van migranten wordt deze volkswijsheid 

bovendien door deskundigen in de sociologie en psychologie bevestigd. Verschillende 

onderzoekers stellen immers dat “social interaction can provide a means by which 

ethnicity is experienced and expressed” (Phinney et al. 2006: 81). Zo zou de aanwezigheid 

van een sterke etnische identiteit zich bijvoorbeeld vertalen in een verhoogd contact met 

mensen van de eigen etnische groep.  

Wat de samenstelling van de vriendenkring betreft, kunnen we aan de hand van de 

interviews drie paradigma’s onderscheiden. Ten eerste zijn er Russischtaligen wiens 

vriendenkring uitsluitend of op z’n minst grotendeels uit Nederlandstaligen bestaat. 

Daarnaast beschrijven een aantal participanten hun vriendengroep als gemengd, dat wil 
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zeggen waarin het aantal Russischtaligen en Nederlandstaligen zich bij benadering gelijk 

verhoudt. En tenslotte blijven de ondervraagden over die uitsluitend of overwegend met 

Russischtaligen bevriend zijn. In onderstaand overzicht tracht ik de oorzaken van deze 

verdeling bloot te leggen.  

 

5.3.1  Vrouwengroep 

 

Volgens Heyse (2011: 206) wordt de levensloop (“the migration life course”) van een 

vrouwelijke migrant voornamelijk bepaald door twee factoren, namelijk “the way of 

entering the country in terms of legal status (legal-illegal)” en “the family situation 

(individual, with partner, with children)”. Voorgaande variabelen beïnvloeden niet enkel 

het legaal statuut en de arbeidsmogelijkheden van de vrouwen, maar ook “their possibility 

to valorise personal capacities and to mobilize a social network.”  

Een groep waarbij de invloed van beide variabelen duidelijk merkbaar is, zijn de 

vrouwelijke participanten die legaal in het land verblijven en tevens samenwonen of 

getrouwd zijn met een Belgische partner. De belangrijkste tendens die zich binnen deze 

groep aftekent, is de sleutelfunctie die de man vervult in de opbouw van een 

Nederlandstalige kennissen- en vriendenkring. Eén van de participanten verwoordt dit als 

volgt: “He [=de man met wie zij samenwoont] is responsible for our connection to the 

outside world.” (Ljudmila) De man vormt met andere woorden de sluis naar de 

(Nederlandstalige) buitenwereld. Ook Heyse et al. (2007: 232) maakt in haar onderzoek 

over huwelijksmigratie dikwijls melding van de afhankelijkheidsstatus van de vrouwelijke 

huwelijksmigranten. Volgens haar vertaalt deze gesubordineerde relatie, veroorzaakt door 

de ‘migrantenstatus’ van de vrouwen, zich niet enkel op sociaal, maar ook op financieel 

vlak en met betrekking tot de taal en de verblijfsvergunning. Hier dient wel opgemerkt te 

worden dat alle vrouwelijke participanten uit mijn eigen onderzoek te kennen geven dat ze 

door hun Belgische partner gesteund worden in hun onafhankelijkheidsstreven. Zij voelen 

zich aangemoedigd in het volgen van taalcursussen en de zoektocht naar een zelfstandig 

inkomen. 

Daarnaast geven de vrouwelijke participanten (ook degenen die niet met een Belg 

getrouwd zijn) zelf aan dat de uitbreiding en het onderhouden van hun vriendenkring – 

zowel het Nederlandstalige als het Russischtalige gedeelte - geen topprioriteit is. Het 

merendeel van hun tijd wordt immers in beslag genomen door hun gezin en studies of job: 

“Maar we zien elkaar niet vaak. Vorige keer het was misschien een maand geleden, want 

ik moet studeren, zij moet studeren en wij hebben gezinnen en we moeten voor onze 

mannen zorgen en kinderen.” (Olga). 

Hieruit kunnen we afleiden dat de sterkte of zwakte van de etnische identiteit 

(beide variaties zijn in deze groep vertegenwoordigd) in feite ondergeschikt is aan “the 

family situation” (samenwonend of getrouwd met een Belg) wat de invloed op de 
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samenstelling van de vriendenkring betreft. De kennissenkring van de participanten in 

kwestie ziet er namelijk, ondanks hun verschillende houding ten opzichte van hun 

Russische afkomst, erg gelijkaardig uit. Ook de participanten die zich nog niet met de 

Belgen hebben weten te identificeren, zullen immers via hun Belgische partner 

onvermijdelijk met een Nederlandstalig sociaal netwerk (namelijk de vrienden, kennissen 

en familieleden van de partner) in aanraking komen. Voor de uitbreiding van hun 

Russischtalig netwerk staan zij echter zelf in. Onderstaande observaties, die zich op deze 

Russischtalige vriendschapsrelaties zullen concentreren, hebben betrekking op alle 

vrouwelijke participanten die deelnamen aan dit onderzoek. Na een analyse van de 

interviews kwamen een aantal opvallende (en soms behoorlijk tegenstrijdige) 

waarnemingen uit de bus wat de houding van de participanten ten opzichte van hun 

Russisch(talig) sociaal netwerk betreft.  

De ondervraagden reageerden stuk voor stuk negatief of op z’n minst twijfelachtig 

op de vraag of zij op iemand zouden afstappen, indien men achterhaalt dat de persoon in 

kwestie Russischtalig is. Terwijl enkel Nina aangaf dat dit voor haar afhankelijk is van de 

situatie waarin de eventuele ontmoeting zou plaatsvinden, kreeg ik van de andere 

participanten vrijwel onmiddellijk een overtuigde ‘neen’ te horen. Verschillende oorzaken 

liggen aan de basis van deze besliste repliek.  

Een eerste verklaring hiervoor werd reeds besproken in bovenstaande tekst (zie 

5.2). De meeste participanten voelen zich zoals gezegd niet helemaal comfortabel bij het 

verzamelbegrip ‘Russischtaligen’. Men vreest namelijk dat de negatieve associaties die een 

bepaald deel van deze groep haast overal ter wereld oproept - namelijk de met 

terreuraanslagen en zware criminaliteit geassocieerde diaspora uit de (noordelijke) 

Kaukasus – de eigen reputatie mogelijks kan schaden.  

Daarnaast wordt het bewust op zoek gaan naar Russischtalige vrienden door de 

meeste  participanten afgedaan als een naïeve daad uit de eerste maanden of jaren van hun 

verblijf in het buitenland. Op dat moment, toen het gemoed van de participanten nog 

steeds gedomineerd werd door gevoelens van heimwee naar het vaderland, trachtte men in 

de vorm van contact met andere Russischtaligen de band met het land en de cultuur van 

herkomst enigszins in stand te houden. Al snel kwam men echter tot de conclusie dat het 

spreken van een gemeenschappelijke taal geen garantie vormt voor een hechte 

vriendschap. De ontnuchterende (of ronduit negatieve) ervaringen waarmee de 

participanten na verloop van tijd geconfronteerd werden, deden hen afstappen van hun 

oorspronkelijke plan om zo snel mogelijk een Russischtalig netwerk in het gastland op te 

bouwen: 

 

Ik: Are you looking for Russian friends?  

Ljudmila: No, now not, when I first moved to Germany, there I remember trying to find 

some Russian-speaking friends, but I was not very successful in it, in a way that I found 

some people, but we had such a different background, such different attitudes to life, that we 
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finally couldn’t become friends anyway, in spite of talking the same language. And then I 

decided that ‘ok, it is not the most important thing’. 

(Ljudmila, Rusland, 29 jaar, 4 jaar in België) 

 

Zulke ervaringen sporen de participanten aan om ‘selectiever’ te werk te gaan in het 

samenstellen van hun Russischtalige vriendenkring. Hoewel de gemeenschappelijke taal 

mogelijks nog steeds als ‘contactkatalysator’ functioneert, beseft men ondertussen dat niet 

elke Russischtalige een potentiële vriend of vriendin is. Het criterium ‘gemeenschappelijke 

taal’ verdwijnt naar de achtergrond in het voordeel van zaken zoals ‘gemeenschappelijke 

interesses’, ‘gelijkaardige levensdoelen’ en bovenal “dezelfde problemen”:  

 

Olga: Ik denk dat het niets heeft te maken met de taal. Het klikt tussen de mensen of niet. 

Kijk, in Lokeren wonen veel Russischtaligen, maar dat betekent niet dat iedereen is uw 

vriend. […] Kijk, bijvoorbeeld Elena ja, zij heeft bijna dezelfde situatie. Zij is getrouwd met 

een Belg, zij heeft een kindje van dezelfde leeftijd, dat is altijd interessant [Elena vult aan: Ik 

heb dezelfde problemen] zij heeft ook man die heeft kinderen van andere huwelijk.  

(Olga, Rusland, 33 jaar, 3 jaar in België & Elena, Rusland, 30 jaar, 2 jaar in België)  

 

Evelina wijst mij wel op het feit dat er bij de ‘selectie’ van potentiële, Russischtalige 

vrienden slechts keuze is uit een beperkte en diverse groep. Zoals reeds beschreven staat in 

1.1 wordt de ‘vierde golf’ van Russischtalige migranten - in tegenstelling tot de drie 

voorgaande golven - gekenmerkt door een enorme sociale en etnische diversiteit. 

Bovendien beslist men tegenwoordig op basis van erg uiteenlopende motivaties om het 

land van herkomst definitief achter zich te laten. Terwijl de Russischtalige migranten van 

de vorige golven door “‘common themes’ - either ethnic, religious or political” verenigd 

werden (Kopnina 2005: 26), is er op dit moment - althans op het eerste zicht - geen sprake 

(meer) van een overkoepelend ‘thema’ dat de Russischtalige migranten met elkaar 

verbindt. In deze uiterst heterogene groep trachten de participanten op zoek te gaan naar 

een aantal mensen wiens situatie en karakter zoveel als mogelijk aan dat van henzelf 

beantwoordt. De uitgebreide ‘selectiecriteria’ die men normaalgezien in het geboorteland 

zou hanteren bij de zoektocht naar vrienden (zelfde leeftijd, zelfde interesses, zelfde 

sociale status, enz.), blijken vaak onhoudbaar in het gastland:  

 

Ge hebt ook niet veel keuze uiteindelijk. Alle ik bedoel, er zijn wel veel Russen, maar ja van 

dezelfde leeftijd en dan pakt van hetzelfde geslacht..als vriendin hé..en van hetzelfde sociaal 

statuut, van hetzelfde opleidingsniveau. Het is bijna [onmogelijk] … dan moet je gewoon 

niet anders doen dan ook een contactadvertentie plaatsen van: ‘Ik zoek een vriendin’. 

Eigenlijk vind ik dat jammer, want dat mis ik wel.  

(Evelina, Rusland, 40 jaar, 16 jaar in België)  

 

Ondanks enkele ontnuchterende ervaringen en ondanks het feit dat de Russischtalige 

vriendenkring in België misschien niet volledig aan de verwachtingen van de participanten 

voldoet, blijkt uit mijn onderzoek dat alle vrouwelijke ondervraagden (op één uitzondering 
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21

) het contact met hun Russischtalige vrienden als onontbeerlijk beschouwen. Enkele 

vrouwen geven zelfs aan dat hun amicale relaties met de Belgen nooit dezelfde diepgang 

zullen vertonen als hun vriendschap met de Russischtalige immigranten. Opvallend genoeg 

kunnen we onderstaande citaten, die deze bewering staven, toeschrijven aan twee 

vrouwelijke participanten die reeds jarenlang (respectievelijk 23 jaar en 16 jaar) in België 

verblijven. Hoewel beide vrouwen over een relatief uitgebreide, Nederlandstalige 

kennissenkring beschikken en hoewel hun etnische identiteit in de loop der jaren een sterke 

evolutie onderging (respectievelijk Nina: “Ik wil niet meer Russisch zijn.” & Evelina: 

“Maar ik voel mij dus Belg hé, absoluut!”), laten zij zich niet per se door een exclusief 

Nederlandstalig gezelschap omringen.  

 

Ik: Zijn er nog dingen die je mist aan Rusland? 

Nina: Vriendschap misschien mis ik wel hier. Want daar is toch altijd..Je blijft toch altijd 

vreemde vind ik. En om echt vriendschap te laten groeien, dat is niet gemakkelijk.  

Ik: Zelfs niet na 23 jaar?  

Nina: Nja..maar ik vind Belgen zijn wel gesloten hé. [Ik: Ja, dat heb ik nog al gehoord] Jaja, 

ze zijn beleefd en vriendelijk, maar eigenlijk ze zijn heel gesloten.  

(Nina, Rusland, 44 jaar, 23 jaar in België) 

 

Om Belgische vriendinnen te hebben van mijn leeftijd of vrienden, het is ook een beetje 

anders, want ik moet nu studeren. Ik heb het financieel niet zo..niet echt breed, omdat ik in 

het begin ook een beetje mijn weg heb moeten zoeken hier. En dat maakt ook een bepaalde 

barrière, want buiten dan bijvoorbeeld de meeste mensen van mijn leeftijd, euh, die hebben 

geen financiële proble..Ik zeg ook nie..ik heb ook geen problemen hé. Maar het is ook een 

verschil; zij kunnen elk jaar op reis gaan of om de twee jaar. Ik kan mij dat momenteel niet 

permitteren. En dat creëert dus een bepaalde barrière om..ja..Ik heb redelijk veel [Belgische] 

kennissen, maar echt zo vriendinnen vriendinnen, dat lukt niet.  

(Evelina, Rusland, 40 jaar, 16 jaar in België) 

 

Beide citaten maken opnieuw duidelijk dat een ‘eeuwige’ kloof de Russischtalige 

migranten van de Belgen scheidt. Wanneer blijkt dat zowel een overbrugging van de 

taalbarrière als een geslaagde integratie de afstand tussen beide groepen niet volledig kan 

opheffen, komt de ware antithese, namelijk migranten versus autochtonen, bovendrijven.  

Hoewel er zoals gezegd binnen de heterogene ‘vierde golf’ geen “common themes” 

bestaan die de Russischtalige migranten met elkaar verbinden, delen zij - afgezien van de 

Russische taal – toch één overkoepelend kenmerk, namelijk hun ‘migrantenstatus’. Deze 

‘gelijkenis’ volstaat natuurlijk niet om de etnische en sociale verschillen binnen de ‘vierde 

golf’ te neutraliseren en de basis te leggen voor een “Russian community”, maar is wel 

degelijk in staat om een band te smeden tussen bepaalde Russischtalige migranten 

(ondanks hun verschillende achtergrond). Wanneer men de ‘migratie-ervaring’ - en 

voornamelijk alle problemen die dit met zich meebrengt - niet aan den lijve ondervonden 
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 Na een negatieve ervaring met andere Kazachse migranten, besloot Irina dat ze nooit meer met andere 

Russischtaligen in contact wou komen.  
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heeft, kan men zich volgens de participanten onmogelijk ten volle in hun situatie inleven. 

Belgen begrijpen immers niet altijd meteen wat in Russischtalige kringen geen uitleg meer 

behoeft. Dit slaat zowel op zaken die betrekking hebben op het gemeenschappelijke 

verleden van de Russischtalige migranten (een anekdote uit de kindertijd, een citaat uit een 

bekende Russische film of een grapje dat geen extra toelichting meer nodig heeft, enz.) als 

op hun huidige situatie (gedeelde gevoelens van nostalgie, problemen met de Belgische 

echtgenoot, zorgen over hun financiële toestand, enz.) en toekomstperspectieven: “Wij zijn 

er nog niet” (Evelina). Dit citaat vat de toestand van de meeste participanten perfect 

samen. Terwijl de overgrote meerderheid van de Belgen hun schaapjes reeds op het droge 

hebben wanneer zij dezelfde leeftijd als de ondervraagden bereiken, timmeren de 

participanten nog naarstig aan hun weg. Dit ‘onderweg’ zijn van de participanten versus 

het reeds ‘aangekomen’ zijn van de meeste Belgen creëert twee totaal verschillende 

leefwerelden, tussen dewelke vriendschapsbanden slechts moeizaam tot stand komen. De 

sterkte of zwakte van de etnische identiteit speelt met andere woorden opnieuw geen 

doorslaggevende rol in de samenstelling van de vriendenkring. 

 

5.3.2  Jongerengroep 

 

Het feit dat deze participanten reeds op jonge leeftijd in een overwegend of uitsluitend 

Belgische klasgroep terechtkwamen, heeft de samenstelling van hun vriendenkring sterk 

beïnvloed. Twee van de vijf ondervraagden verklaren dat zij naast hun Belgische vrienden 

en kennissen slechts over een aantal Russischtalige kameraden beschikken (met wie ze dan 

ook nog voornamelijk via hun ouders in contact kwamen). De drie overige participanten 

definiëren hun vriendengroep als gemengd. Aangezien zij de kans krijgen om op hetzelfde 

ritme als hun leeftijdsgenoten te evolueren, ervaren zij niet dezelfde ‘scheiding der 

leefwerelden’ als hun ouders. Met de meeste van hun problemen kunnen zij dan ook bij 

hun Belgische leeftijdsgenoten terecht. Hoewel de ‘migratie-ervaring’ het aangaan van 

vriendschappelijke relaties met de Belgen dus niet per se bemoeilijkt (zoals bij hun ouders 

wel vaak het geval is), veroorzaakt het wel degelijk een verschil in contact met beide 

groepen (Russischtaligen versus Belgen). Ondanks het feit dat de migratie bij alle 

participanten onder verschillende omstandigheden verliep, hebben zij naar eigen zeggen in 

se “allemaal hetzelfde meegemaakt” (Boris en Artjom). Dankzij deze ‘gedeelde’ ervaring 

kijken zij met een ‘dubbel perspectief’ naar het leven, iets wat zijzelf als een belangrijk 

voordeel ten opzichte van hun Belgische leeftijdsgenoten beschouwen:  
 

Ik: Verschil in gesprekken met Belgen en Russischtaligen? 

Vladimir.: Goh..ja, zeker. Alleja, ge hebt wel een ander perspectief. Je weet hoe wij elkaar 

voelen. Want meestal mijn Belgische vrienden hebben natuurlijk een heel erg Belgisch-

Westers perspectief, qua manier van denken. En ik kan wel langs twee kanten zien, want ja, 

wij hebben toch iets anders meegemaakt.  

(Vladimir, Rusland, 23 jaar, 13 jaar in België) 



46 
 

 

Van alle ondervraagden geeft enkel Artjom aan dat hij via contacten met andere 

Russischtaligen wel degelijk uitdrukking wil geven aan zijn etnische identiteit, die 

gedurende de laatste vier jaar steeds sterker op de voorgrond komt. Concreet vertaalt dit 

zich in een veranderde samenstelling van zijn vriendenkring, die in tegenstelling tot 

vroeger nu ook uit meer Russischtaligen bestaat.  

 

Wel, ik heb inderdaad die klik gemaakt. Waarom? Ik ben naar hier gekomen, ik heb mij 

aangepast aan de cultuur. Ik heb mij eigenlijk volledig begeven in de omgeving waarin ik 

mij bevind. En in het begin was dat inderdaad dat je toch vooral een beetje met de 

buitenlanders optrekt. Maar uiteraard geen Russen op dat moment. Toen zat ik wel in 

contact met vooral Marokkanen, Turken, Afrikaanse origine. Naarmate toe ging dat dan 

vooral naar de Belgische nationaliteit, dan heb ik mij alleen maar in Belgische nationaliteit 

begeven, in zulke kringen. Maar nu is die klik inderdaad gebeurd, ik denk, naarmate ik ouder 

word, dat ik toch begin te beseffen dat er iets is dat bij mij de leegte moet vullen. En ik 

probeer inderdaad wel zoveel mogelijk contact te zoeken met de mensen die hier ook zitten. 

(Artjom, Kazachstan, 24 jaar, 14 jaar in België) 

Tot slot wens ik het citaat van Lesley Milroy over de invloed van het sociale 

netwerk op het behoud van taal in herinnering te brengen. Op basis van de interviews 

kunnen we besluiten dat de Russischtalige netwerkstructuren in België niet “close-knit” 

genoeg zijn om het behoud van de moedertaal te garanderen. In vele gevallen blijkt dat de 

vrouwelijke participanten zich eerder op hun gezin concentreren dan dat zij tijd investeren 

in het opbouwen en onderhouden van hun Russischtalige vriendenkring. Van “constant 

supervision and control” is er bij hen dan ook geen sprake. Hun Russischtalige kennissen 

en vrienden verblijven zelf al geruime tijd in België, spreken dezelfde Russisch-

Nederlandse mengtaal en delen hetzelfde ‘assimilatie-ideaal’.  

 

6  Identiteit: een kwestie van perceptie 

 

Men kan bibliotheken vullen met alle boeken en essays die een bepaald aspect van het 

concept ‘identiteit’ behandelen. Wanneer men echter in staat zou zijn om deze literatuur 

volledig door te nemen, zou men tot de conclusie komen dat in al deze boeken en 

wetenschappelijke artikels nooit tweemaal dezelfde definitie van het begrip ‘identiteit’ 

terug te vinden valt. Uit mijn literatuurstudie kon ik evenwel afleiden dat de meerderheid 

van de analyses met betrekking tot het begrip ‘identiteit’ (in de breedste zin van het woord) 

op een gemeenschappelijk kernbegrip steunt, namelijk op ‘perceptie’. Om mijn bewering 

met een voorbeeld te staven, haal ik de – naar mijn mening bijzonder adequate – 

identiteitsdefinitie van Stella Ting-Toomey (geciteerd in Samowar 2010: 154) aan. Deze 

professor in communicatie beschouwt identiteit als “the reflective self-conception or self-

image that we each derive from our family, gender, cultural, ethnic and individual 

socialization process. Identity basically refers to our reflective views of ourselves and 
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other perceptions of our self-images.” Ting-Toomey vat op een treffende manier samen 

hoe onze identiteit gevormd wordt door het beeld dat we van onszelf gecreëerd hebben 

(“reflective self-conception or self-image”). Daarnaast benadrukt zij dat men dit beeld niet 

mag beschouwen als een losstaand gegeven, maar dat het integendeel op verschillende 

pijlers berust. Onze identiteit is per slot van rekening altijd een afgeleide. De verschillende 

factoren die Ting-Toomey in haar definitie aanhaalt (“family, gender, cultural, ethnic and 

individual socialization process”) kneden onze identiteit en duwen het een bepaalde 

richting uit. Het beeld dat anderen van jou ophangen (“other perceptions of our self-

images”) - hetgeen uiteraard niet altijd strookt met wat je zelf in gedachten hebt - oefent 

hoe dan ook een aanzienlijke impact uit op jouw persoonlijke identiteitsbeleving. In de 

onderstaande paragrafen zullen we bekijken hoe de participanten zichzelf definiëren en op 

welke manier dit zelfbeeld door anderen beïnvloed wordt.  

 

6.1  Zelfperceptie  

 

Tijdens elk interview peilde ik naar de zelfperceptie van de participanten met de vraag 

‘Hoe definieert u zichzelf?’ - ’Как вы определяете себя?’ Ik wilde achterhalen in 

hoeverre de etnische identiteit - al dan niet gedeeltelijk - plaats moest maken voor een 

nieuwe invulling van het zelfbeeld in de loop van het acculturatieproces. Wanneer men 

alle reacties naast elkaar plaatst, kan men een aantal tendensen onderscheiden. Omdat de 

jongeren- en vrouwengroep in dit kader verschillende resultaten opleveren, zal ik hen 

opnieuw afzonderlijk behandelen.  

 

6.1.1  Vrouwengroep  

 

De vrouwengroep kunnen we nogmaals opdelen in twee afzonderlijke categorieën op basis 

van temporale factoren. De eerste groep bestaat uit drie vrouwen wiens verblijfsperiode in 

België maximaal drie jaar bedraagt, terwijl de leden van de tweede groep reeds langer dan 

zes jaar in België of buiten hun land van herkomst verblijven. Uit mijn onderzoek blijkt 

dat deze temporale verschillen een aanzienlijke invloed uitoefenen op de 

identiteitsbeleving.  

In de eerste groep kreeg ik van alle drie de vrouwen een klaar en duidelijk antwoord. 

Zij voelen zich na een verblijfsperiode van twee à drie jaar in België nog steeds Russisch 

of Wit-Russisch in hart en nieren. Bovendien geven de vrouwen uit deze groep aan dat ze 

hierin voor zichzelf ook geen verandering zien in de nabije toekomst (“misschien zal dat 

na..tien jaar iets anders worden” - Olga) of zelfs nooit (“Ik [voel mij] een Russische, altijd 

denk ik, in de toekomst ook. […] Mijn mentaliteit is Russisch.” - Elena). Dit is volgens hen 

hoofdzakelijk te wijten aan hun voorlopig beperkte kennis van de Nederlandse taal en de 

gevolgen die dit met zich meebrengt op vlak van werkgelegenheid.  
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De participanten uit groep één getuigen in feite als enigen van een sterke, emotionele 

band met de moedertaal. De verwerving van de basiswoordenschat is stilaan achter de rug, 

maar de voeling met de Nederlandse taal blijft voorlopig nog erg beperkt. Enkel in het 

Russisch kan men z’n gedachten exact verwoorden. Deze taalbarrière damt hun contact 

met de Belgische medeburgers in, remt bijgevolg het integratieproces af en vreet 

bovendien aan het zelfbeeld van de ondervraagden: 

 

In het begin, het is moeilijk voor mij om Nederlands te praten, daarom..ik voel mij zoals 

gek, dom. Ik heb veel meer dingen in mijn hoofd, maar ik kan [dat] niet zo mooi zeggen als 

[in het] Russisch. En dat was heel verdrietig en niet leuk voor mij. 

(Galina, Wit-Rusland, 37 jaar, 3 jaar in België) 
 

Bovendien geven de participanten zelf aan dat een betere beheersing van het Nederlands 

absoluut noodzakelijk is vooraleer men van een nieuwe invulling van de identiteit kan 

spreken. 

Daarenboven komt het niet erkennen van de in Rusland behaalde diploma’s (en de 

aanslepende werkloosheid die hier vaak op volgt) het zelfbeeld van de participanten 

allerminst ten goede. In haar rapport over huwelijksmigratie stelt ook Heyse et al. (2007: 

248) vast dat het verlies van de socio-economische status door de meeste vrouwen 

beschouwd wordt als “de grootste kost van de migratie”. Voor Russisch sprekende en 

Poolse huwelijksmigranten, die zich doorgaans onderscheiden door hun hoge 

opleidingsniveau, komt de ontgoocheling dikwijls extra hard aan. De meesten onder hen 

kwamen naar België met de verwachting dat ze de Franse of Nederlandse taal snel onder 

de knie zouden krijgen en dat ook een plaats veroveren op de Belgische arbeidsmarkt 

zonder al teveel problemen zou verlopen (Heyse et al. 2007: 239).  

De drie vrouwen uit de eerste groep waren voor hun emigratie reeds jarenlang 

werkzaam in het land van herkomst (als leerkracht, opticien en dierenarts). Om diverse 

redenen zoals de taalbarrière, een diploma dat niet erkend wordt en/of omwille van de 

onzekerheid in verband met de legale status, kregen zij tot nu toe voorlopig nog niet de 

kans om een gelijkaardige positie op de Belgische arbeidsmarkt in te nemen. De impact 

van het fenomeen “downward social mobility”, mag absoluut niet onderschat worden. 

Onderzoek toont aan dat “immigrants who experience downward social mobility are at 

elevated risk of major depressive episodes” (Nicklett & Burgard 2009: 2). Ook Galina 

geeft aan dat zij, ondanks haar optimistische houding ten aanzien van het leven, in België 

soms met depressieve momenten kampt: “Soms ik heb klein beetje een depressie, maar dat 

is soms. Ik ben optimist op het leven.” Hoewel deze vrouwen, net als in het onderzoek van 

Heyse et al. (2007: 217), het belang van het moederschap benadrukken en hun eigen 

opvattingen over de opvoeding van hun kinderen contrasteren met die van de Belgische 

moeders, blijken zij geen genoegen te nemen met de moederrol alleen. Net als een hoger 

taalbeheersingsniveau duiden de vrouwen uit de eerste groep immers ook tewerkstelling en 
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(de bijbehorende) ‘upward social mobility’ aan als een voorwaarde voor een positief 

zelfbeeld: “Voor onze mensen [is] werk heel belangrijk. Als ik werk, ik mens. Als ik niet 

werk, sorry [schudt hoofd van nee].” - Galina). Wanneer beide voorwaarden nog niet 

vervuld zijn, is de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een nieuwe, meer op de ‘larger 

society’ georiënteerde identiteit simpelweg onbestaande.  

De situatie van de leden uit groep twee verschilt sterk van de toestand waarin de drie 

vrouwen uit groep één zich bevinden. Aan alle voorwaarden die men in de eerste groep 

formuleerde, namelijk een betere taalbeheersing, tewerkstelling en het bekomen van een 

legaal statuut, werd ondertussen voldaan. De beheersing van het Nederlands ligt bij de 

participanten uit groep twee op een hoger niveau en bovendien vond men stuk voor stuk 

een job waaruit men de nodige voldoening kan halen. Daarenboven behoren ook de 

administratieve rompslomp en de onzekerheid in verband met het bekomen van 

verblijfsdocumenten niet langer tot de dagelijkse kopzorgen. Het in vervulling gaan van al 

deze voorwaarden vertaalt zich - zoals in het verwachtingsveld van de eerste groep lag - 

daadwerkelijk in een verschuiving van de zelfperceptie. Alle participanten van de tweede 

groep geven namelijk aan dat zij zich in de eerste plaats Belg voelen. De etnische identiteit 

heeft na een jarenlang verblijf in België aan betekenis ingeboet.  

Wanneer ik tijdens het interviewen informeerde naar de zelfperceptie van deze 

vrouwen, stelde men dit vaak onmiddellijk gelijk aan de vraag: ‘Waar voelt u zich thuis?’ 

De psychologen Märtsin en Mahmoud (2012: 730) bevestigen deze vaststelling: “We 

emphasize the sense of being at-home and the intertwined sense of identity as interlinked 

and mutually defining anchors of our existence that become inevitably shaken and 

ruptured in the experience of migration.” Wanneer de “sense of being at-home” als een 

gevolg van migratie aan verandering onderhevig is, oefent dit met andere woorden een 

invloed uit op de “sense of identity” en omgekeerd. Men kan verschillende invullingen 

geven aan het concept ‘thuis’. ‘Thuis’ kan het huis, de buurt of het land zijn waarin we 

opgroeiden, de plek waar onze geliefden wonen of de plaats waar ons hart ligt (Märtsin en 

Mahmoud 2012: 730). De vijf vrouwen uit groep twee gaven mij allen een soortgelijke 

respons op de zelfdefiniëringsvraag, gebaseerd op een gelijkaardige invulling van wat het 

begrip ‘thuis’ voor hen betekent. Uit alle antwoorden bleek dat ‘thuis’ voor deze vrouwen 

niet langer het land van herkomst is. Zij geven stuk voor stuk aan dat een definitieve 

terugkeer naar Rusland of Kazachstan uitgesloten is. Zelfs wanneer men voor een korte 

periode opnieuw terugkeert naar de geboortestreek (om bijvoorbeeld achtergebleven 

familieleden te bezoeken), voelt dit voor sommige participanten niet langer aan als 

thuiskomen. Integendeel, het confronteert hen des te meer met de nieuwe invulling die zij 

aan het concept ‘thuis’ gegeven hebben:  

 

Ik: Hoe voel je je dan wanneer je opnieuw in Rusland komt?  

Evelina: Slecht! Ik mis België als ik nog maar in het vliegtuig zit naar daar. Tis 

verschrikkelijk. En je stapt dan van het vliegtuig en je ziet daar dan de gezichten – als je dat 
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zo mag noemen – van de grenscontrole, dan zeg je ja: “Wat kom ik hier nu doen, ik wil 

terug!” 

(Evelina, Rusland, 40 jaar, 16 jaar in België)  

 

Het feit dat men niet langer in Rusland kan aarden, leidt, in overeenstemming met de 

theorie van Märtsin en Mahmoud, tot een ombuiging en soms zelfs afwijzing van de 

etnische identiteit in het voordeel van een nieuwe identiteitsinterpretatie, die in het 

verlengde ligt van de aangepaste kijk op het concept ‘thuis’:  

 

Ik denk niet ik ga ooit echt puur Belgisch worden, dat is onmogelijk, maar ik, goh, dat is 

heel moeilijk, want eigenlijk wij zijn zo opgevoed op Russische cultuur ook hé en dat blijft 

wel altijd zitten, maar ik kan mij zo ergeren aan die Russische mentaliteit soms en aan die 

Russische politiek, dus eigenlijk ik ben Russisch, maar als je gaat mij vragen “Wil je terug 

naar Rusland?”, ik wil niet meer naar Rusland. Ik ga daar niet meer naartoe. Dus ik wil hier 

leven en ja..[lange pauze]..ik wil niet meer Russisch zijn. 

(Nina, Rusland, 44 jaar, 23 jaar in België) 

 

De Russische mentaliteit en omgangsvormen waarin men zich niet langer kan terugvinden 

en het feit dat men in het land van herkomst – op een paar familieleden na – nog weinig 

heeft om naar terug te keren zijn pushfactoren die ervoor zorgen dat het concept ‘thuis’ 

steeds minder geassocieerd wordt met het vaderland. Uit mijn observaties blijkt voorts dat 

de belangrijkste pullfactor, die ervoor zorgt dat België de nieuwe invulling van ‘thuis’ 

wordt, de kinderen zijn. ‘Thuis’ is met andere woorden niet langer het land van herkomst, 

maar wel de plaats waar de kinderen opgroeien:  
 

Ik: Maar een plan om ooit terug te keren is er dus niet?  

Irina: Nee, mijn vriend [een Kazach] vraagt het aan mij: “Kom wij zullen daar wonen.” 

Maar ik zeg nee, mijn thuis [is] in Lokeren hé, daar zijn mijn kindjes. Daarmee ga ik niet 

naar Kazachstan.”  

(Irina, Kazachstan, 43 jaar, 14 jaar in België) 

 

En ook als je krijgt kinderen he, dat is ook helemaal anders, want als je hebt nog geen 

kinderen, dan wil je, je denkt ga ik ooit nog terug naar Rusland ofzo. Maar als je hebt hier 

kinderen he, ze zijn echte Belgen. En dus je begint [=ze beginnen] naar school te gaan, je 

schrijft ze in in de muziekschool en je bent meer bezig met die Belgische leven en ik denk 

niet meer na dat ik moet Russische tradities nu opeens gebruiken.  

(Nina, Rusland, 44 jaar, 23 jaar in België) 

 

Vier van de vijf vrouwen uit groep twee hebben kinderen die in België werden geboren. 

Zoals reeds eerder besproken beschrijven deze vrouwen hun kroost met een zeker gevoel 

van trots als “echte Belgen”. Deze kinderen beschikken vaak slechts over een beperkte 

kennis van de Russische taal en cultuur. Terwijl hun moeders, ondanks het feit dat het 

Belgische aspect van hun identiteit steeds sterker op de voorgrond treedt, zichzelf nog niet 

als “puur Belgisch” (Nina) beschouwen, zullen de kinderen dit naar alle waarschijnlijkheid 

wel doen. Dit besef, namelijk dat hun kinderen (en toekomstige kleinkinderen) allicht een 
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sterke band met het gastland zullen ontwikkelen, overtuigt de vrouwen van het feit dat ook 

hun toekomst, ‘thuis’ en identiteit in België ligt.  

Bovendien vervaagt het gevoel van heimwee en lost ook de herinnering aan de 

beginperiode in België langzaam op. We zagen al in bovenstaande paragrafen dat de 

Russischtalige participanten zichzelf tijdens de eerste jaren na hun emigratie omwille van 

verschillende factoren (taal, werk en legaal statuut) nauwelijks of niet met de inwoners van 

het gastland kunnen vereenzelvigen. Men percipieert niet alleen zichzelf als ‘nieuwkomer’, 

‘migrant’ of ‘vreemde’, maar men wordt tevens door de omgeving aldoor in dit vakje 

geduwd (zie 6.2). Bij Furnham (1986: 23) lezen we dat “out-group members, once they 

have been recognized and labelled, usually on the bases of some visible or audible 

characteristic, will be regarded and treated less favourably than members of the in-

group”. Hoewel deze ‘wij’ versus ‘zij’-tegenstelling zowel in het onderbewustzijn van de 

autochtone bevolking als in de gedachten van de migranten zelf verankerd is, tonen enkele 

participanten uit de tweede groep aan dat de tijd in staat is om ook deze antithese uit te 

vagen. Al is ‘uitvagen’ in deze context misschien niet onmiddellijk de juiste term. De 

tegenstelling ‘wij, de autochtone Belgen’ versus ‘zij, de migranten’ blijft tenslotte 

gehandhaafd, maar men ziet zichzelf na een langdurige verblijfsperiode in het gastland als 

een volwaardig lid van de autochtone bevolking. Wanneer ik Evelina vroeg hoe zij 

zichzelf zou definiëren, antwoordde zij als volgt: 

 

Wel, als ik bijvoorbeeld tegen iemand zeg, tegen een Belg aan het praten ben en ik zeg het 

woord ‘migranten’, dan hoor ik daar niet bij. En dan achteraf zeg ik: ‘Oei, oei, het is juist, ik 

ben eigenlijk ook een migrant he.’ En sommigen zeggen dan: ‘Ja, ik wou het zeggen, maar 

ik durfde niet.’ En anderen lachen. En anderen zeggen: ‘Maar nee, gij zijt nu een Belg’ enzo. 

Maar ik voel mij dus Belg he, ja, absoluut. 

(Evelina, Rusland, 40 jaar, 16 jaar in België) 

 

Opmerkelijk genoeg - of net logischerwijze - houdt deze verschuiving van categorie in dat 

men ook het perspectief van de eerste groep (de “in-group members”) overneemt. Men 

kijkt naar de “out-group-members”, waartoe alle participanten uit de tweede groep ooit 

zelf behoorden, door een West-Europese bril en bijgevolg percipieert en behandelt men 

hen ook “less favourably”:  

 

Artjom: Bekijk het algemeen nu hé, het Vlaams Belang wil de poorten sluiten wat 

buitenlanders betreft, maar ze zijn er wel vol lof voor [= over] dat de Poolse mensen hier 

komen werken.  

Irina: Ja, omdat goedkoop hé, dat zijn een soort van slaven he. Ahja, en Tsjechische 

verpleegsters moeten naar hier komen hé. Ik heb het ook op de radio gehoord. En waarom? 

Ik begrijp dat niet. Onze kinderen kunnen niet aan werk geraken! 

(Irina, Kazachstan, 43 jaar, 14 jaar in België) 

 



52 
 

Bovenstaand citaat toont aan dat de participant in kwestie de overstap van de categorie 

‘migrant’ naar ‘lid van de autochtone bevolking’ heeft gemaakt. Wanneer zij het over 

“onze kinderen” heeft, doelt zij hiermee immers op haar eigen kroost en de kinderen van 

de autochtone bevolking. Moeder en zoon mogen het beleid van het Vlaams Belang dan 

wel bekritiseren, de onderliggende gedachte (‘De buitenlanders stelen onze banen!’) vindt 

zijn wortels overduidelijk in het rechts-nationalistische discours van de West-Europese 

landen.  

 

6.1.2  Jongerengroep  

 

6.1.2.1 De ‘1.5 generatie’ 

 

Om de zelfperceptie van de leden van de jongerengroep te kunnen plaatsen, dienen we 

eerst en vooral te begrijpen wat de term “1.5 generation” precies inhoudt. Deze 

verzamelterm werd geïntroduceerd door Rumbaut & Ima in de onderzoekspaper ‘The 

Adaptation of Southeast Asian Refugee Youth: A Comparative Study’ en omvat volgens 

hen en het merendeel van de onderzoekers “persons who immigrate during the primary 

school years of ages 6 to 11” (Scheidegger 2007: 20).
 
Deze ‘1.5 generatie’ situeert zich 

met andere woorden tussen de “first-generation foreign-born immigrant elders, one the 

one hand, and their second generation, native-born kin and friends, on the other” (Gerson 

& Wolf 2007: 9). De leeftijd waarop men in het gastland aankomt, heeft volgens Rumbaut 

(1988: 16) zo’n bepalende invloed op de identiteitsvorming van de immigrant dat men 

nood heeft aan een veel gedetailleerder classificatiesysteem om correcte observaties te 

maken.
22

 Aangezien het verhaal van de ‘1.5 generatie’ zulke specifieke kenmerken 

vertoont, kunnen we deze migranten dus onmogelijk in een bredere categorie (eerste of 

tweede generatie) onderbrengen. Hun ‘unieke’ situatie wordt door Rumbaut (1988: 1) als 

volgt geschetst: 

 

These refugee youth must cope with two crisis-producing and identity-defining life 

transitions: (1) adolescence and the task of managing the transition from childhood to 

adulthood, and (2) acculturation and the task of managing the transition from one 

sociocultural environment to another. The “first” generation of their parent, who are fully 

part of the “old” world, face only the latter, the “second” generation of children now being 

born and reared in the U.S., who as such become fully part of the “new” world, will need to 

confront mainly the former. But members of the “1.5” generation form a distinctive cohort 

in that in many ways they are marginal to both the old and the new worlds, and are fully part 

of neither of them. 

De ‘1.5 generatie’ wordt met andere woorden gekenmerkt door haar tussenpositie. De 

jonge migrant belandt in het grensgebied tussen de eerste en tweede generatie en raakt 

                                                           
22

 Rumbaut maakt overigens nog meer onderverdelingen (de 1.25 en 1.75 generatie), maar aangezien dit 

onderzoek zich niet tot jongeren alleen beperkt, zal ik niet verder ingaan op deze classificatiemogelijkheden.  
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bovendien verzeild in de schemerzone tussen twee werelden. De breuk met het land van 

herkomst en de inkijk in een nieuwe samenleving zorgt ervoor dat “the migrant’s position 

in relation to both home community and resident community becomes questioned and 

needs to be reconstructed from a position of being in between” (Märtsin & Mahmoud 

2012: 736). De verstrengelde concepten “home” en “identity” wachten op een 

herinterpretatie, maar de “feelings of liminality, ambiguity and ambilavence” (Märtsin & 

Mahmoud 2012: 736) die bij de migranten van de ‘1.5 generatie’ zo sterk aanwezig zijn, 

verhinderen de jongeren vaak om een invulling aan beide begrippen te geven, wat in 

sommige gevallen aanleiding geeft tot een zielsgesteldheid die men naar mijn mening het 

best met een term uit het artikel van Märtsin & Mahmoud (2012: 734) kan aanduiden: 

“homeless in the mind”. 

 

6.1.2.2  “Homeless in the mind” 

 

Uit de interviews bleek duidelijk dat de zelfdefiniëringsvraag een gevoelige snaar raakt bij 

verschillende participanten uit de jongerengroep. De tijd is er kennelijk niet in geslaagd 

om bepaalde dilemma’s in verband met de invulling van de concepten ‘thuis’ en 

‘identiteit’ uit te klaren. Integendeel, de overgangsperiode van “childhood” naar 

“adulthood” bracht verschillende existentiële vragen (waaronder het klassieke ‘Wie ben 

ik?’) aan de oppervlakte, die de participanten in kwestie nog meer dan voorheen met hun 

‘anders zijn’ confronteerde en die hen in plaats van antwoorden slechts meer twijfels 

bezorgde. Volgens Pinney (geciteerd in Samowar 2010: 153) wordt iedereen die niet in 

staat blijkt om tijdens de puberteit een “secure identity” uit te bouwen vroeg of laat 

geconfronteerd met “identity confusion, a lack of clarity about who they are and what their 

role is in life”. Ook bij de ondervraagden uit de jongerengroep is deze 

identiteitsverwarring sterk aanwezig. De band met zowel het geboorteland als het gastland 

wordt in vraag gesteld, maar een vereenzelviging met een van de twee lijkt uitgesloten: 

“Voel ik mij echt een Oekraïner ergens..mjnee. Voel ik mij een Belg ergens? Och 

jaja..kweet niet.” (Boris).  

Hoewel de participanten op een verschillende manier tegen hun opvoeding 

aankijken (zowel positief als negatief), zijn zij het over één ding eens: “Die opvoeding is 

toch volledig anders geweest en dan kun je niet zeggen dat je volledig in België zit [= 

volledig Belg bent]” (Boris). De herinnering aan hun kindertijd in de Sovjet-Unie 

weerhoudt hen er met andere woorden van om zichzelf als ‘echte Belgen’ te percipiëren 

(iets waar hun in België geboren broers, zussen of eigen kinderen minder of geen last van 

zullen ondervinden). Aan de andere kant blijken deze indrukken uit hun vroegste 

levensfase ontoereikend om de basis te leggen voor een overtuigde Russische, Kazachse of 

Oekraïense identiteit. Bij verschillende leden van de jongerengroep ondergingen de 

herinneringen aan het geboorteland nochtans een sterke idealisering. De geboortegrond 
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functioneert bij deze participanten als een scherm waarop men datgene projecteert wat 

men in het gastland niet lijkt terug te vinden. Artjom bijvoorbeeld, die in België zijn gezin 

uit elkaar zag vallen, stelt het land van herkomst voor als een bastion van normen en 

waarden, waar men de kinderen van een degelijke opvoeding tracht te voorzien en waar 

familiewaarden nog steeds hoog in het vaandel gedragen worden. En Boris, wiens eerste 

jaren in België gekenmerkt werden door sociaal isolement en verveling, herinnert zich 

voornamelijk de zorgeloze ontspanningsmomenten uit zijn kindertijd: het urenlange 

buitenspelen met vrienden, de vishengel uitsmijten met de mannelijke familieleden en het 

beeld van de stad als één grote speeltuin. Deze selectie van herinneringen raakte verankerd 

in de hoofden van de participanten en nam daar een onveranderlijke en geromantiseerde 

vorm aan. Pas na verloop van tijd (na een bezoek aan het land van herkomst, door 

berichtgeving in de media of verhalen van de achterblijvers) kwam men tot de conclusie 

dat de “filmwereld” (Artjom) of “droom” (Boris) die men naar eigen zeggen geconstrueerd 

had, niet meer aan de realiteit beantwoordde.  

Zoals men naar het licht van een ster kan kijken die in werkelijkheid reeds lang 

uitgedoofd is, zo bewaarden sommige participanten ook de herinnering aan een ‘thuis’ die 

nu niet meer blijkt te bestaan. Wanneer men tot dit besef komt, ziet men in dat de 

Russische, Kazachse of Oekraïense identiteit net zomin als de Belgische volledig bij hen 

past. Op die manier loopt de ‘1.5 generatie’ tweemaal de “identity-giving quality of home” 

mis (Märtsin & Mahmoud 2012: 731).  

 

6.2  De eeuwige buitenstaander 

 

Bovendien is elke identiteit het resultaat van een proces dat we of “external identification” 

(Skutnabb-Kangas 1981: 16) noemen. Immers, “being identified or ‘named’ by others has 

an important influence on self-identification”. De etiketten die wij opgekleefd krijgen en 

“the way we choose to counteract or confirm these labels” bepalen hoe onze identiteit er 

zal uitzien (Kopnina 2005: 201). Terwijl men de wereld om zich heen en alle mensen die 

erin rondlopen in een eindeloos aantal vakjes kan opdelen, worden de meeste migranten in 

West-Europa (ongeacht hun onderlinge diversiteit) doorgaans onder één en hetzelfde label 

samengebracht: “Being a migrant in Europe involves many social, economic, political and 

cultural identities, but the external label is simply that of being an ‘outsider’ (or ‘being 

Muslim’)” (Bralo & Morrison 2005: 113). We lazen al eerder dat de Russischtalige 

migranten in Lokeren dit etiket van ‘buitenstaander’ of ‘vreemdeling’ zo snel mogelijk van 

zich willen afschudden. Op allerlei verschillende manieren (Nederlands leren, een 

Belgische vriendenkring opbouwen, op zoek gaan naar een job) tracht men zichzelf 

ononderscheidbaar te maken van de Belgen. Terwijl de migranten van de eerste generatie 

zich vol overgave op deze taak storten, beseffen zij tegelijkertijd dat de complete 

voltooiing van hun ‘missie’ onmogelijk is: “Mijn zoon zal Nederlands goed kennen. Hij zal 
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zoals een Belg praten. Maar ik niet. Ik ben al te oud om spreken als echte Belgische 

mensen.” (Olga) 

Ook al beheersen zij de Nederlandse taal over het algemeen beter dan hun ouders, 

toch ontsnappen ook de migranten van de ‘1.5 generatie’ niet aan het “outsider”-etiket. 

Integendeel, zowel in het gastland als in het land van herkomst worden zij steevast als 

buitenstaanders gepercipieerd. Wanneer we beide contexten tezamen onder de loep nemen, 

zien we dat het ‘anders zijn’ van de migranten voornamelijk door hun taal wordt 

prijsgegeven. Zelfs wanneer de migrant erin slaagt om zijn Russisch accent te verdoezelen, 

beseft zijn Belgische gesprekspartner na enkele fouten tegen de grammatica al snel dat hij 

niet tegenover een Nederlandse moedertaalspreker staat. Een Russische naam of 

achternaam heft bovendien alle twijfels op. Wanneer ik bij Igor informeer naar de 

emotionele connectie met zijn moedertaal, geeft hij mij volgend antwoord: “Niet speciaal. 

Gewoon, het verraadt mij een beetje.” Vooraleer iets verraden kan worden, dient men 

echter iets te verbergen. Wat de leden van de jongerengroep trachten te maskeren, is het 

feit dat zij niet volledig tot de wereld van hun Belgische gesprekspartners behoren. 

Ervaring leerde hen immers dat het etiket ‘vreemdeling’ enorm kleverig is en bovendien 

vaak negatieve associaties oproept. Deze situatie doet zich zoals gezegd niet alleen in 

België voor, maar evenzeer in Rusland, Oekraïne of Kazachstan. Want zelfs wanneer men 

zich in het geboorteland bevindt, waar zowel de achternaam als het uiterlijk van de migrant 

in overeenstemming zijn met de locatie, wordt men nog steeds herkend en aangeduid als 

de “outsider”, wat opnieuw - zij het in dit geval andere - vooroordelen met zich meebrengt. 

Ook in dit geval neemt de taal de rol van ‘klikspaan’ op zich. In onderstaand citaat 

beschrijft Artjom hoe hij in België een eigen dialect van het Russisch ontwikkelde:  
 

Ge begint wa Lokers te praten, ge begint zo wa Gents mee te nemen, Nederlands en als je 

dan toch in contact zit met de Russen..op den duur begin je de woorden te vergeten, 

waardoor je dan eigenlijk Belgische woorden gebruikt tussen u conversaties, waardoor dat 

eigenlijk samen geïntegreerd wordt, waardoor je eigenlijk elkaar begrijpt, maar ge moet da 

daar [= in het land van herkomst] niet gaan proberen hé. 

(Artjom, Kazachstan, 24 jaar, 4 jaar in België) 

 

Deze mengtaal wordt door alle Russischtalige migranten in België begrepen en 

geaccepteerd. Op den duur raakt het Nederlandse vocabularium zodanig ingebed in de 

Russische taal dat deze vorm van ‘code-mixing’ een automatisme wordt. Zoals 

bovenstaand citaat echter aangeeft, hebben de mensen in het land van herkomst hier geen 

boodschap aan. Een vreemd accent of een eigenaardige calquevertaling uit het Nederlands, 

meer hebben ook zij niet nodig om te achterhalen dat de persoon die voor hen staat een 

‘toerist’ uit het Westen is. Kopnina (2005: 183) stelt vast dat de assimilatiewens van 

bepaalde Russischtaligen migranten door andere Russen (zowel in het gastland als in het 

geboorteland) beschouwd wordt als “a rejection of ‘roots’, as arrogance in thinking they 

were ‘above their own people’”. Volgens Kibria (2002: 306), die in haar boek over 
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transnationalisme en identiteit onder andere het fenomeen “diaspora tourism” onder de 

loep neemt, treedt er bij sommige migranten mogelijks een “disaffection towards one’s 

ethnic identity” op, wanneer zij in het land van herkomst gepercipieerd worden als 

“cultural traitor” 

Deze vaststelling, namelijk dat men zowel door de Belgen als door de voormalige 

landgenoten nooit als een ‘gelijke’, maar eeuwig als de ‘andere’ bestempeld zal worden, 

werkt het “homeless in the mind”-gevoel sterk in de hand:   

 

Als ik naar daar [= geboorteland] ga, daar kom, dan voelt ge van de bewoners eigenlijk dat 

die uitstralen: Gij zijt ne vreemdeling hier. Nu wanneer je hier uiteraard zit, dan zijt ge ook 

niet thuis he, want sowieso, je hoeft nog maar je familienaam uit te spreken en je merkt de 

blikken ook al. Dus dat is zoiets tussenin hé. Waar hoor je nu wel thuis? [lange pauze] Dat is 

een moeilijke vraag, want uiteindelijk: Waar is uw thuis he? Want thuis is iets dat knus is he. 

Thuis is iets waar je graag komt, waar je het gevoel ook hebt van thuis te hebben. Maar wat 

kan je eigenlijk thuis noemen? Niet daar, niet hier, nergens niet. Op den duur, ja, ge zit 

eigenlijk in dat gebeuren tussenin hé. Dus dat is iets dat inderdaad wel zeer gevoelig ligt. 

(Artjom, Kazachstan, 24 jaar, 14 jaar in België)  

 

Als reactie op het ‘eeuwig buitenstaander zijn’ nemen de leden van de jongerengroep 

langzaamaan afstand van hun wens om voor de volle honderd procent deel uit te maken 

van een van beide gemeenschappen. Märtsin & Mahmoud (2012: 731) beschouwen 

migratie “as a painful, yet possibly exhilarating experience that makes us lose our center 

of security and familiarity, yet also opens up opportunities for transformation and 

reinvention”. Aangezien deze participanten zich noch met het geboorteland, noch met het 

gastland kunnen identificeren, zien zij zich genoodzaakt om gebruik te maken van 

bovenvermelde mogelijkheden en hun identiteit van andere invulling te voorzien.   

 

6.2.1  “Having ‘roots’ and ‘wings’ at the same time”: de wereldburgeridentiteit 

 

De leden van de jongerengroep brachten hun kindertijd door in de voormalige Sovjet-Unie 

en verbleven tijdens hun tienerjaren in België. Aangezien de beelden uit hun kindertijd 

naar eigen zeggen nog steeds op hun netvlies gebrand staan en vermits hun identiteit 

anderzijds voornamelijk in een Belgische context tot stand kwam, bestaat de mogelijkheid 

dat de participanten met beide plaatsen (en bevolkingsgroepen) een emotionele band 

onderhouden. Voor de ondervraagden blijkt dit echter niet het geval te zijn. Tijdens de 

interviews lieten de participanten - met uitzondering van degenen die reeds kinderen 

hebben - immers duidelijk blijken dat het gastland de plaats van het ‘verloren vaderland’ 

niet heeft kunnen innemen en dat België dan ook niet per definitie de plaats wordt waar 

men zich voorgoed zal vestigen.
23

  
 

                                                           
23

 De participanten die reeds kinderen hebben gaan er zoals gezegd van uit dat hun toekomst, net als die van 

hun kinderen en toekomstige kleinkinderen, in België ligt (zie 6.1.1). 
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Ik: En naar gevoel? Voel je je nog meer Rus of Belg? 

Igor: Ik heb geen partijdige dinges [lacht]. Rus of Belg, als het hier slechter is, dan ben ik 

weg, dan ga ik naar Zweden. Ik heb geen speciale behoefte om bij iets bij te horen. 

(Igor, Rusland, 21 jaar, 12 jaar in België) 

 

Dit voorbeeld roept een citaat in herinnering dat reeds eerder in deze onderzoekspaper 

verscheen. In het hoofdstuk over intergenerationele conflicten lazen we reeds dat bepaalde 

sociologen van mening zijn dat het globaliseringsproces begrippen als ‘roots’ en ‘traditie’ 

overbodig maakt. De wetenschappers die achter deze theorie staan, beweren dat de 

migrant, als een gevolg van de transnationale context waarin hij zich bevindt, “gains 

independence from the bounds of ‘his culture’ or ‘his ethnicity’, freely floating in a 

(post)modern world of his fellow transnationals.” (Kopnina 2005: 158-159).  

Deze beschrijving van migranten die niet langer geven om hun culturele of etnische 

achtergrond beantwoordt echter niet aan mijn persoonlijke invulling van het concept 

‘wereldburgeridentiteit’. Mijn data tonen per slot van rekening aan dat het “homeless in the 

mind”-gevoel, hetgeen de stimulans voor de ‘wereldburgeridentiteit’ vormt, evenzeer - en 

zelfs heviger - aanwezig is bij leden van de jongerengroep die blijk geven van een sterke 

etnische identiteit. In feite spreekt dit voor zichzelf. Wanneer men zich met één van beide 

groepen (of plaatsen) identificeert (of alleszins tracht te identificeren), komt de afwijzing 

door de leden van de bevolkingsgroep in kwestie extra hard aan.  

De invulling die volgens mij beter past, leunt eerder aan bij het concept “rooted 

cosmopolitanism”. Deze term werd in 1922 voor het eerst aangewend door de politicoloog 

Mitchell Cohen en wordt door Tarrow (2005: 8) als volgt verklaard:  

 

What is “rooted” in the concept of rooted cosmopolitanism is that, as individuals move 

cognitively and physically outside their spatial origins, they continue to be linked to place, 

to the social networks that inhabit that space, and to the resources, experiences and 

opportunities that place provides them with. 

 

De fysieke afwezigheid van de migrant in het land van herkomst sluit met andere woorden 

niet alle banden met het geboorteland uit. Hoewel deze term pas in de 20
e
 eeuw voor het 

eerst in de wetenschappelijke literatuur opdook, werd de basis voor dit idee reeds op het 

einde van de 18
e
 eeuw gelegd, toen de filosoof Immanuel Kant zijn opvatting over 

kosmopolitisme publiceerde.  

 

Kant defined cosmopolitanism as a way of combining the universal and the particular, 

Nation und Weltbürger – nation and world citizenship. As regards the concept of ‘globality’, 

cosmopolitanism signifies ‘rooted cosmopolitanism’, having ‘roots’ and ‘wings’ at the same 

time. (Beck 2003: 17)  

 

Bovenstaand citaat ondersteunt mijn observatie dat de concepten ‘roots’ en 

‘kosmopolitisme’ elkaar niet per se hoeven uit te sluiten. De verzoening van een (al dan 
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niet sterk ontwikkelde) etnische identiteit en een ‘wereldburgeridentiteit’ blijkt niet 

uitgesloten. 

Bovendien toont mijn onderzoek aan dat de ‘wereldburgeridentiteit’ eerder uit 

noodzaak ontstaat dan dat zij het gevolg is van een bewuste keuze. Wanneer de jongeren 

tot de conclusie komen dat zij zowel in het geboorteland als in het gastland voor eeuwig 

als ‘de andere’ bestempeld zullen worden, ontstaat er als het ware een ‘identiteitsvacuüm’. 

Om deze leegte op te vullen, hanteren de jongeren verschillende strategieën. In de meeste 

gevallen verschuift men de focus van de groep naar zichzelf. De jongeren staken hun 

pogingen om ‘net als de Belgen te zijn’, minimaliseren eveneens het belang van dit 

groepslidmaatschap en zetten de twijfels uit hun puberteit om in een nieuwe, 

zelfverzekerde en onafhankelijke houding:  

 

De twijfels van toen, die zijn weggegaan. Weetwel, wanneer da je begint te twijfelen aan 

uzelf. Zeker als ge geïntegreerd zijt, dan is dat eigenlijk euh..Ge maakt u zorgen om alles hé: 

Kleed ik mij goed? Gedraag ik mij goed? Hoe kijken de mensen naar mij? Nu dat is totaal 

weg. Bij mij is het juist het tegenovergestelde nu geworden, dat ik eigenlijk meer uit de 

hoogte mij gedraag. Nu, nog altijd op een beleefde manier uiteraard. Maar dat ik niet over 

mij laat stappen.  

(Artjom, Kazachstan, 24 jaar, 14 jaar in België) 

 

Het feit dat men de blik op zichzelf richt, vertaalt zich bij sommige participanten in een 

torenhoge ambitie. Tijdens de interviews legden de ondervraagden sterk de nadruk op hun 

job of studiekeuze. Igor verklaarde zelfs dat het criterium “geneeskundestudent” het 

belangrijkste aspect van zijn identiteit uitmaakt. Onderstaand citaat verduidelijkt 

bovendien dat deze ambitie opnieuw in verband kan gebracht worden met het reeds 

vermelde ‘identiteitsvacuüm’. Via professionele wegen trachten de jongeren hun 

‘migrantenstatus’ te overstijgen. Aangezien de meeste participanten van de jongerengroep 

zoals gezegd geen emotionele band met het gastland vertonen, beschouwen zij de ‘wereld’ 

als hun potentieel werkterrein:  

 

Ik wil gewoon in de toekomst naar Engeland trekken, omdat daar bijvoorbeeld meer 

geboden wordt naar professioneel vlak toe. Ge hebt daar meer mogelijkheden om u op te 

werken. Ge krijgt gelijke kansen. Dus als je daar een CV samenstelt, dan zet ge uw naam 

daar niet op, niet uw geslacht daar op, ge zet daar dus niets op wat discriminerend kan 

werken. Ge krijgt daar eerlijke kansen en wie werkt, die zal hoog komen en wie niet werkt, 

die zal gewoon in de grond geboord worden.  

(Artjom, Kazachstan, 24 jaar, 14 jaar in België) 

 

Naar mijn mening ligt de transnationale context dan ook niet aan de basis van de 

‘wereldburgeridentiteit’, maar biedt zij net een oplossing voor migranten die worstelen met 

het concept ‘roots’ en die na enkele mislukte identificatiepogingen hun identiteit opnieuw 

vorm trachten te geven.  
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6.3  Perceptie van de groep: Russen versus Belgen  

 

Ten slotte is ook de manier waarop de leden van de etnische groep gepercipieerd worden 

aan verandering onderhevig na het migratieproces. Wanneer men - al dan niet vrijwillig - 

de keuze maakt om te emigreren sluit men een hoofdstuk af in het land van herkomst. 

Alles wat tot dan toe vertrouwd was, wordt op dat moment ingeruild voor een sprong in 

het onbekende. In het gastland komt men onvermijdelijk in aanraking met een nieuwe 

cultuur, nieuwe tradities en nieuwe omgangsvormen. Vanzelfsprekend begint men zichzelf 

en de reeds gekende cultuur onmiddellijk met de inwoners van het gastland en de pas 

ontdekte cultuur te vergelijken. Schumann (1986: 382), die als een van de eerste 

taalwetenschappers de sociale en psychologische factoren trachtte te achterhalen die een 

invloed uitoefenen op de tweedetaalverwerving, constateerde dat “congruence or 

similarity between the culture of the TL group and that of the 2LL group affects the degree 

of contact between the two groups. If the two cultures are similar then social contact is 

potentially more likely and second-language learning may be facilitated.”
24

 Congruentie of 

overeenkomst tussen culturen reduceert dus het risico op een cultuurshock. Niet 

onbelangrijk wanneer men weet dat een migrant die zo’n cultuurshock ervaart “may reject 

himself, his own culture, the organisation for which he is working and the people of the 

host country” (Schumann 1986: 383).  

Tijdens de interviews gaf geen enkele participant aan een cultuurshock of iets 

dergelijks ervaren te hebben bij zijn of haar aankomst in België. Integendeel, de meeste 

ondervraagden wezen mij eerder op de gelijkenissen tussen de Belgische en de Russische 

(Wit-Russische, Oekraïense) cultuur dan op de verschillen:  
 

Wit-Russische mensen en Belgische mensen hebben dezelfde cultuur. Ja, we hebben wel een 

beetje andere dingen, maar zeventig procent is hetzelfde. 

(Galina, Wit-Rusland, 37 jaar, 2 jaar in België)  

 

Wanneer de participanten de Belgische en Russische (Wit-Russische, Oekraïense) cultuur 

met elkaar vergelijken, leggen zij in vele gevallen onmiddellijk de link tussen de 

gemeenschappelijke religieuze achtergrond van beide landen. Terwijl men het contrast 

tussen de rooms-katholieke en orthodoxe stroming binnen het christendom eerder als klein 

ervaart, ziet men in het antagonisme tussen de christelijke cultuur en de moslimcultuur de 

grootste antithese. Op basis van deze redenering besloot het Oekraïens-Kazachs koppel, 

dat laatstgenoemde tegenstelling in feite belichaamt, om hun zoon te laten dopen volgens 

de orthodoxe traditie: 

 

Ik: En op vlak van cultuur? […] Proberen jullie hier nog Russische tradities in stand te 

houden? Of Oekraïense of Kazachse? 

                                                           
24

 ‘2LL ’ staat voor Second-Language Learning en ‘TL’ voor Target Language. 
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Boris: Mmmja, tis te..qua dopen enzo en qua geloof hebben wij ook zelfs problemen, omdat 

zij is van moslimse afkomst, want Kazachstan is eigenlijk een moslimland en wij zijn 

christelijk. En onze zoon woont in Europa. Dat is ook een beet..klein beetje anders, maar dat 

ligt eigenlijk dichter bij mij.  

(Boris, Oekraïne, 26 jaar, 16 jaar in België) 

 

Opvallend genoeg lieten sommige participanten wel degelijk uitschijnen dat ze een 

cultuurschok ondervonden hadden. Dit had echter geen betrekking op hun eerste 

confrontatie met de Belgische cultuur, maar vond plaats wanneer zij opnieuw in aanraking 

kwamen met de in sommige gevallen sterk veranderde cultuur en levenswijze in het land 

van herkomst. Naar dit verschijnsel verwijst men doorgaans met de term ‘reverse culture 

shock’. Wanneer Artjom in 2010 voor de eerste maal naar Kazachstan terugkeerde, kwam 

hij daar tot de ontdekking dat de impressies uit zijn jeugdjaren, beelden die inmiddels een 

sterke idealisering hadden ondergaan en die dienst deden als een van de belangrijkste 

draagvlakken van zijn identiteit, niet bleken te stroken met de werkelijkheid.  

 

De dingen in mijn gedachten ook die ik van jongs af aan, toen ik dan daar vertrok, 

meegepakt heb en altijd bijgehouden heb, dat heeft ook mijn kijk veranderd he. Omdat ik dat 

[de Kazachse cultuur en mentaliteit] hier niet terugzag. Maar ondertussen spreken we over 

veertien jaar terug, waarbij dat ik dus in 2010 naar daar [= Kazachstan] ben geweest, en 

eigenlijk zag dat gans mijn beeld dat ik gecreëerd had, dat dat in één keer … [maakt een 

neerwaarts gebaar met de hand en doelt hiermee op de ineenstorting van dit beeld] 

(Artjom, Kazachstan, 24 jaar, 14 jaar in België) 

 

Uiteraard speelt in dit geval ook het contrast tussen een West-Europese en een meer 

oosters georiënteerde cultuur een belangrijke rol. Toch maakt ook Ljudmila, die afkomstig 

is uit Moskou, melding van een lichte ‘cultuurschok’:  

 

I sometimes feel like…not exactly cultural shock, but that I…don’t belong there anymore. 

I need time to get familiar again to the place. The rhythm of life is completely different, 

faster.            

           (Ljudmila, Rusland, 29 jaar, 4 jaar in België) 

 

Hoewel uit de data blijkt dat men de culturele verschillen tussen België en het land van 

herkomst doorgaans niet als schokkend beschouwd, wil dit uiteraard niet zeggen dat men 

geen verschillen tussen beide bevolkingsgroepen waarneemt. De vraag is nu welke 

eigenschappen de participanten zowel aan de leden van hun etnische groep als aan hun 

Belgische medeburgers toeschrijven. Wanneer men aan de ene groep hoofdzakelijk 

positieve kenmerken toeschrijft in het nadeel van de andere groep, leert dit ons immers iets 

over de voorkeuren en wensen van de migrant. In Knops (1987: 111), die een analyse 

maakt van Tajfels “ingroup favouritism”-concept, lezen we dat dit universele verschijnsel 

ervoor zorgt dat een persoon, die zichzelf tot een of meer sociale groepen rekent (groepen 

die van andere onderscheiden kunnen worden), de werkelijkheid altijd in het voordeel van 
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de eigen groep (d.w.z. de groep waartoe men het liefst wil behoren) ombuigt. De zoektocht 

naar een positieve zelfperceptie ligt aan de basis van dit fenomeen. Wanneer een persoon 

deel uitmaakt van een positief gewaardeerde groep, komt dit begrijpelijkerwijze ook zijn 

zelfbeeld ten goede. Bijgevolg zal men trachten om bij een vergelijking tussen 

verschillende groepen de eigenschappen die als positief worden ervaren aan de eigen groep 

toe te schrijven. Met de vraag ‘Wat beschouwt u als de meest frappante verschillen tussen 

Russen en Belgen?’/‘Что вы считаете наиболее очевидных различий между 

русскими и бельгийцами?’ wilde ik deze hypothese van Tajfel toetsen.  

Net als in het onderzoek van Kopnina (2005: 171) kwamen verschillende “cultural 

stereotypes” als antwoord uit de bus. Hoewel sommige stereotypes een kern van waarheid 

bevatten (en hoewel degene die het stereotype uit meestal van diens echtheid overtuigd is), 

vermeldt Kopnina (2004: 171) terecht dat de oorsprong van zulke vastgeroeste beelden 

vaak in filosofische en literaire tradities ligt. Deze bewering, die Kopnina ontleend heeft 

aan McDonald, mag men vrij letterlijk nemen. In de loop van de interviews kwam ik tot de 

ontdekking dat de tegenstellingen die de westerlingen en de slavofielen in hun discussies 

aanvoerden, nog steeds in het hedendaags discours aanwezig zijn. Terwijl laatstgenoemden 

Peter de Grote veroordeelden “for having undermined traditional Russian life, for having 

humbled the Orthodox Church and for having imposed an alien Western culture on the 

upper classes”, prezen de westerlingen hem voor zijn pogingen om Rusland naar westers 

model te moderniseren. “The Westernisers lauded the rationalism, individualism and legal 

formalism of the West, whereas the Slavophiles extolled the mystic inner truth of the 

Russian people and the Orthodox religion.” (Sakwa 1998: 10). In onderstaande tabel vindt 

u ter vergelijking een overzicht van de verschillen tussen Belgen en Russischtaligen die de 

participanten tijdens de interviews aanhaalden. Zoals u kunt zien keren de tegenstellingen 

uit de 19
e
 eeuw vandaag de dag nog steeds in onveranderde vorm terug.  

 

België/West-Europa Rusland/GOS-landen 

Materialistisch Minder gefocust op 

materiële zaken 

Wegwerpmaatschappij (ook 

wat de relaties tussen mensen 

betreft)  

Sterke familiebanden, 

warm volk, mensen kunnen 

niet overleven zonder 

elkaar 

Individualistisch, gesloten  Sociaal, open 

Rationeel Bijgelovig (spiritueel) 

Beleefd Onbeleefd 

 

We moeten ons echter hoeden om overhaaste conclusies te trekken. Op basis van 

bovenstaande tabel kunnen we immers niet beoordelen naar welke groep de voorkeur van 
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de participanten uitgaat. Door de overgrote meerderheid van de ondervraagden werd 

bijvoorbeeld de tegenstelling ‘beleefd’ (Belgen) – ‘onbeleefd’ (Russischtalige bevolking) 

aangehaald. Op het eerste zicht kunnen we daaruit afleiden dat de karaktereigenschap van 

de Belgische medeburgers het positiefst gewaardeerd wordt. Diepere bevraging bracht 

echter onderliggende nuances aan de oppervlakte. Een aantal participanten vulden de 

eigenschap ‘beleefd’ bijvoorbeeld aan met eerder negatief gepercipieerde kenmerken zoals 

‘heel voorzichtig’, ‘gesloten’ en ‘gereserveerd’, terwijl het negatieve aspect van de 

eigenschap ‘onbeleefd’ daartegenover afgezwakt werd door eerder positief gewaardeerde 

kenmerken als ‘rechtstreeks’ en ‘open’ aan dit begrip toe te voegen. Enkel en alleen op 

basis van de tegenstelling ‘beleefd-onbeleefd’ kan men met andere woorden niet met 

zekerheid bepalen welke etnische groep de participant het meest toegenegen is. De 

beleefdheid en ingetogenheid van de Belgen worden enerzijds wel degelijk geapprecieerd 

door de Russischtalige participanten, anderzijds blijkt het voor diezelfde Russischtaligen 

een uiterst lastige opgave om voorbij het stadium van beleefdheidsconversaties te 

evolueren en een ware vriendschap met de inwoners van het gastland uit te bouwen. In die 

zin meen ik te mogen besluiten dat Tajfels hypothese niet makkelijk te toetsen valt.  

Aangezien “the attitudes of members of the larger society towards immigrants is 

likely to be reflected in the feelings of immigrants about the [host] society” (Phinney et al. 

2006: 82), informeerde ik bij de participanten of zij in hun dagelijkse leven al dan niet 

geregeld in contact komen met discriminatie, vooroordelen en/of stereotypes. Volgens 

Phinney et al. (2006: 83) leidt “the perception of discrimination” immers tot een 

versterking van de etnische identiteit, terwijl het de banden tussen de immigrant en “the 

national group” eerder dreigt te verzwakken. De meerderheid van de participanten gaf aan 

dat ze reeds met discriminatie in aanraking kwamen. Dit ging van ‘een negatieve reactie 

uitgelokt door mijn beperkte kennis van het Nederlands’ over ‘uitsluiting door mijn 

klasgenoten in de lagere school’ tot ‘pesterijen die uitgingen van mijn Belgische 

schoonfamilie’. Niemand van de participanten projecteert echter (alleszins toch niet in 

mijn bijzijn) de daden van deze enkelingen op de volledige Belgische bevolking. In het 

geval van Ljudmila observeerde ik opmerkelijk genoeg zelfs het tegenovergestelde van 

Phinney’s bovenvermelde theorie. Wanneer ik haar vroeg of zij nog steeds trots was op 

haar Russische afkomst reageerde zij uiterst verbaasd: 

 

Ik: Does it still make you proud to be Russian? 

Ljudmila: It’s kind of strange question for me. Sometimes I…feel embarrassed to be 

Russian, because there are a lot of stereotypes about it and it’s always.. [zucht] you always 

have to prove that your diploma is not bought, that it was real and that you are not drinking 

vodka every day. About being proud, no, I actually never felt like this.  

(Ljudmila, Rusland, 29 jaar, 4 jaar in België)  

 

De confrontatie met deze stereotype denkbeelden heeft in het geval van Ljudmila 

allerminst geleid tot een versterking van de etnische identiteit, maar veroorzaakte 
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integendeel een schaamtegevoel ten opzichte van haar Russische afkomst. Tegelijkertijd 

geeft zij nergens in het interview blijk van een negatieve houding ten opzichte van de 

Belgen. In dat opzicht vormt zij dus de uitzondering op Phinneys regel.  

Conclusie  

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de moedertaal- en identiteitskwestie waar ik mij zoveel 

vragen over stel, vaak de laatste zorg van de Russischtalige migranten zelf is. De al dan 

niet vrijwillige keuze voor emigratie is ook in tijden van goedkope vliegtuigtickets en 

Skype nog steeds een beslissing met een enorme impact: families worden van elkaar 

gescheiden, jobs opgezegd en sociale netwerkstructuren ontbonden. Eens aangekomen in 

het gastland, dient de immigrant van nul opnieuw te beginnen. De houding waarmee de 

Russischtalige participanten tegen deze acculturatieopgave aankijken, heeft mij behoorlijk 

verrast. Wanneer zij mij over hun ‘integratieproces’ vertelden, beschreven zij immers stuk 

voor stuk perfecte voorbeelden van assimilatie. Om opnieuw een volwaardige plaats in de 

samenleving in te nemen, tonen zij zich zelfs bereid om afstand te nemen van hetgeen ik 

als intrinsiek verbonden met de Russischtaligen beschouwde, namelijk hun ‘родной язык’ 

en culturele erfgoed.  

Terwijl de vrouwelijke participanten die het kortst in België verblijven nog steeds 

met emotie en trots over deze twee aspecten van hun etnische identiteit spreken, leert het 

onderzoek ons dat de tijd in staat is om deze gevoelens gedeeltelijk uit te wissen. In de 

loop der jaren vervulden de overige vrouwelijke participanten stap voor stap alle 

voorwaarden die noodzakelijk bleken voor een positief zelfbeeld en die hen toelieten om 

zichzelf steeds meer met de inwoners van het gastland te identificeren. Zij kregen een job 

te pakken, leerden zich (op één persoon na) vlot in het Nederlands uitdrukken en 

bekwamen de nodige verblijfsdocumenten.  

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat hun in België geboren kinderen, die haast in 

niets van hun Belgische leeftijdsgenootjes verschillen, een belangrijke invloed uitoefenen 

op de toekomstperspectieven van deze vrouwelijke participanten. Al deze factoren zorgen 

er ten slotte voor dat het kleverige etiket ‘migrant’ - althans naar de mening van de 

migranten zelf - losser komt te zitten, hetgeen hen toelaat om langzaamaan de overstap te 

maken naar de ‘andere kant’ van de ‘wij’ versus ‘zij’-grens. De culturele gelijkenissen 

tussen Russen en Belgen, die volgens de participanten voornamelijk aan hun 

gemeenschappelijke religieuze achtergrond te wijten zijn, worden beklemtoond en de 

verschillen ten opzichte van de andere migranten (voornamelijk ten opzichte van 

migranten met een moslimachtergrond) zet men vanaf dat moment extra in de verf.  

Toch toont dit onderzoek aan dat deze ‘overstap’ niet volledig voltooid wordt op 

één bepaald terrein, namelijk wat de samenstelling van de vriendenkring betreft. Een 

sterke identificatie met de inwoners van het gastland vertaalt zich in het geval van de 

ondervraagden niet in een exclusief Nederlandstalige vriendenkring. Hoewel de 
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vrouwelijke participanten op hun hoede zijn voor andere Russischtaligen (voornamelijk 

voor immigranten uit de Kaukasus) en vaak enkele ontnuchterende ‘vriendschappen’ 

achter de rug hebben, voelen zij bijna allemaal de noodzaak om zich ondanks alles in 

Russischtalig gezelschap te begeven. De ‘achterstand’ ten opzichte van hun Belgische 

leeftijdsgenoten, die zij als het gevolg van hun emigratie opgelopen hebben, houdt hen dus 

met één been aan de oorspronkelijke zijde van de ‘wij’ versus ‘zij’-grens. Dat zij naast hun 

Russischtalige vriendenkring ook nog over Nederlandstalige ‘vrienden’ beschikken, houdt 

niet zozeer verband met hun veranderde zelfperceptie, maar is hoofdzakelijk het gevolg 

van hun relatie met een Belg.  

Uit de interviews van de jongeren spreekt een heel ander verhaal. Zij droegen, in 

tegenstelling tot hun ouders, uiteraard niet de verantwoordelijkheid voor het slagen van de 

emigratie en werden bijgevolg niet door dezelfde kopzorgen gekweld. Daarenboven is er 

in het geval van de jongeren geen sprake van een ‘achterstand’ ten opzichte van hun 

Belgische leeftijdsgenoten. Van jongs af aan kwamen zij immers in een klasgroep terecht 

die bijna uitsluitend uit Belgen bestond. Op die manier pikten zij de Nederlandse taal snel 

op en wisten zij al vrij vlug een Nederlandstalig sociaal netwerk op te bouwen. Al deze 

factoren doen vermoeden dat de jongeren zich behoorlijk gemakkelijk van het etiket 

‘migrant’ kunnen ontdoen en dat zij zich bijgevolg (nog meer dan hun ouders) met België 

en zijn inwoners zullen identificeren. Uit mijn onderzoek is echter gebleken dat dit een 

foute veronderstelling is.  

Wanneer de puberteit aanbreekt en verschillende vraagstukken in verband met 

identiteit (‘Wie ben ik?’, ‘Waar is mijn thuis?’, ‘Tot welke groep wil ik behoren?’) op de 

voorgrond treden, blijkt immers dat de jongeren, die stuk voor stuk tot de ‘1.5 generatie’ 

behoren, niet in staat zijn om een klaar en duidelijk antwoord op deze vraag te formuleren. 

Hoewel deze participanten na hun aankomst in het gastland wel degelijk op hetzelfde ritme 

als hun Belgische leeftijdsgenoten evolueren, nemen ook zij bepaalde verschillen tussen 

zichzelf en hun ‘peers’ waar. Het onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat de jongeren die in 

een islamitische en sjamanistische context opgroeiden, hun tweeledige kijk op het leven, 

die zij aan hun intens contact met beide culturen te danken hebben, als een belangrijk 

aspect van hun persoonlijkheid beschouwen en dit tevens in contrast plaatsen met de 

respectloosheid en wegwerpmentaliteit die zij bij hun Belgische leeftijdsgenoten 

observeren. Bovendien verhindert de (soms sterk geïdealiseerde) herinnering aan hun 

kindertijd, een periode die volgens de participanten niet met de jonge jaren van hun 

Belgische vrienden te vergelijken valt, ook de andere jongeren om zichzelf als ‘echte 

Belgen’ te percipiëren en het gastland als hun thuis te beschouwen.  

Ten slotte blijkt ook identificatie met het geboorteland of –dorp niet tot de 

mogelijkheden te behoren. Wanneer de jongeren na verloop van tijd tot de ontdekking 

komen dat het land van herkomst helemaal niet meer aan hun herinneringen beantwoordt, 

stort hun ideaalbeeld als een kaartenhuisje in elkaar. Bovendien voelen deze participanten 
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zich zowel in het geboorteland als in het gastland met de vinger gewezen. De taal - zowel 

in het Russisch als in het Nederlands maken de participanten immers nog steeds fouten - 

speelt doorgaans de rol van klikspaan en de veroordelende blik van de gesprekspartner (al 

dan niet ingebeeld) doet de rest. Uiteindelijk belanden de jongeren in de schemerzone 

tussen twee werelden, met een identiteitsvacuüm tot gevolg. Om het hoofd te bieden aan 

deze verwarrende toestand, trekken de jongeren de transnationale kaart. Zij maken gebruik 

van bovenvermeld vacuüm om voor zichzelf een nieuw identiteitsconcept uit te dokteren, 

namelijk de wereldburgeridentiteit.  

Tot slot wens ik nog een derde en laatste groep onder de aandacht te brengen, 

namelijk de grootouders (die meestal achterbleven in het land van herkomst). Uit dit 

onderzoek blijkt dat zij degenen zijn die het zwaarst tillen aan de vraag “What do you lose 

when you lose your language?”. Zij veroordelen de assimilatiewens van hun kinderen en 

vormen zo vaak als enigen een tegengewicht voor het verdwijnen van de Russische taal en 

cultuur bij hun nageslacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Bibliografie 

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt  

2009 De immigratie in België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt. Jaarverslag 2009. 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Online. Geraadpleegd op 21 

maart 2013. Beschikbaar via 

http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_rapport_2009_immigratie.jsp 

 

Anoniem (enkel de initialen T.Y. worden vermeld) 

2008 Migratiestop 1974 was fictie. De Standaard, 11 april 2008.  

 

Baker, Colin  

2000 The Care and Education of Young Bilinguals. An Introduction for Professionals. 

Clevedon: Cambrian Printers Ltd.  

 

Beck, Ulrich 

2003 Rooted Cosmopolitanism: Emerging from a Rivalry of Distinctions. In: U. Beck, N. 

Sznaider & R. Winter (eds.), Global America? The Cultural Consequences of 

Globalization: 15-29. Liverpool: Liverpool University Press.  

 

Berry, John W.  

1997 Immigration, Acculturation, and Adaptiation. Applied Psychology: An 

International Review 46/1: 5-68. 

 

Berry, John W., et al. (eds.)  

2006 Immigrant Youth in Cultural Transition. Acculturation, Identity, and Adaptation 

Across National Contexts. Mahwah/New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Bralo, Zrinka & John Morrison 

2005 Immigrants, Refugees and Racism. Europeans and Their Denial. In: E. Guild & J. 

van Selm (eds.), Internal Migration and Security: 113-128. London: Routledge. 

 

Carducci, Bernardo J. 

2009 The Psychology of Personality. Second Edition. West Sussex: John Wiley & Sons 

Ltd. 

 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 

2009 Jaarverslag Migratie 2009. Migrati. Online. Geraadpleegd op 21 maart 2013. 

Beschikbaar via 

http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/Doc/CGKRB/Jaarverslag/2009-

in2010/MIGRATIE2009-NL.pdf 

2010 Jaarverslag Migratie 2010. Migrati. Online. Geraadpleegd op 21 maart 2013. 

Beschikbaar via 

http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=131&thema=2 

 

http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_rapport_2009_immigratie.jsp
http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/Doc/CGKRB/Jaarverslag/2009-in2010/MIGRATIE2009-NL.pdf
http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/Doc/CGKRB/Jaarverslag/2009-in2010/MIGRATIE2009-NL.pdf
http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=131&thema=2


67 
 

Dees, David M.  

2006 “How Do I Deal With These New Ideas?”: The Psychological Acculturation of 

Rural Students. Journal of Research in Rural Education 21/6: 1-11. 

 

De Schutter, Helder 

2005 Moedertaal en taalpolitiek bij Herder. Over de taalfilosofische grond van Herders 

taalnationalisme. Rotterdam: uitgeverij onbekend. Paper geschreven in het kader 

van de Filosofiedag – Uitdagingen voor de Filosofie in de 21
e
 eeuw.  

 

Fishman, Joshua Aaron   

1977 Language and Ethnicity. In: H. Giles (ed.), Language, Ethnicity and Intergroup 

Relations: 15-57. London/New York/San Francisco: Academic Press.   

1985 Whorfianism of the Third Kind: Ethnolinguistic Diversity as a Worldwide Societal 

Asset. In: J. A. Fishman, et al. (eds.), The Rise and Fall of the Ethnic Revival: 

Perspectives on Language and Ethnicity (Contributions to the Sociology of 

Language: vol. 37): 473-487. Berlin: Mouton Publishers.  

1992 Sociology of English as an Additional Language. In: B. B. Kachru (ed.), The Other 

Tongue. English Across Cultures: 19-26. Urbana: University of Illinois Press. 

1994  What do you lose when you lose your language?  

(This paper is adapted from the speech given by Dr. Fishman at the first Stabilizing 

Indigenous Languages Symposium on November 16, 1994) 

2001 Why is it so Hard to Save a Threatened Language? (A Perspective on the Cases that 

Follow). In: J. A. Fishman (ed.), Can Threatened Languages be Saved? 

(Multilingual Matters: vol. 116): 1-22. Clevedon/Tonawanda: Multilingual Matters 

Ltd.  

 

Furnham, Adrian & Stephen Bochner  

1986 Culture Shock. Psychological Reactions to Unfamiliar Environments.  London: 

Methuen & Co, Ltd.  

 

García, Ofelia, et al. (eds.) 

2006 Language Loyalty, Continuity and Change. Joshua A. Fishman’s Contributions to 

International Sociolinguistics. Clevedon/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters 

Ltd.  

 

Gerson, Judith M. & Diane L. Wolf  

2007 Why the Holocaust? Why Sociology? Why Now? In: J. M. Gerson & D. L. Wolf 

(eds.), Sociology confronts the Holocaust. Memories and Identities in Jewish 

Diasporas: 3-10. Durham: Duke University Press.  

 

Heyse, Petra  

2011 A Life Course Perspective in the Analysis of Self-Experiences of Female Migrants 

in Belgium: the Case of Ukrainian and Russian Women in Belgium. Migracijske i 

etničke teme 27/2: 199–225. 

 



68 
 

Heyse, Petra et al. (eds.) 

2007 Liefde kent geen grenzen. Een Kwantitatieve en Kwalitatieve Analyse van 

Huwelijksmigratie vanuit Marokko, Turkije, Oost Europa en Zuid Oost Azië.  

(Rapport in opdracht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding) 

 

Howard, Michael C.  

2011 Transnationalism and Society. An Introduction. North Carolina: McFarland & 

Company, Inc., Publishers. 

  

Howard, Russel D. & Colleen M. Traughber 

2008 The “New Silk Road” of Terrorism and Organized Crime: The Key to Countering 

the Terror-Crime Nexus. In: J.H. Norwitz (ed.), Armed Groups: Studies in National 

Security, Counterterrorism, and Counterinsurgency. United States: Naval War 

College Press.   

 

Günthner, Susanne 

1997 The Contextualization of Affect in Reported Dialogues. In: S. Niemeier & R. 

Driven (eds.), The Language of Emotions: Amsterdam: 247-275. John Benjamins 

Publishing Company.   

 

Kağitçibaşı, Çiğdem 

2007 Family, Self, and Human Development Across Cultures. Theory and Applications 

(Second Edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.  

 

Kibria, Nazli  

2002 Of Blood, Belonging, and Homeland Trips: Transnationalism and Identity among 

Second-Generation Chinese and Korean-Americans. In: P. Levitt, M. C. Waters 

(eds.), The Changing Face of Home: The Transnational Lives of the Second 

Generation: 295-311. New York: Russel Sage Foundation. 

 

Knops, Uus 

1987 Andermans en eigen taal: een inleiding in de sociale psychology van taal. 

Groningen: Wolters-Noordhoff. 

 

Kopnina, Helen 

2005 East to West migration: Russian Immigrants in Western Europe. Gateshead: 

Athenaeum Press Ltd. 

 

Kostjak, Natalija & Aleksej Judin 

2007 Koncept “rodnoj” v ukrainskom i russkom jazykax i kul’turax: materialy k 

jetnolingvističeskoj definicii. Slavia Gandensia 34: 111-141. 

 

 

 



69 
 

Labov, William 

1972 Language in the inner city. Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia: 

Philadelphia University Press.  

 

Martiniello, Marco, et al. (eds.) 

2010 Nouvelles Migrations et Nouveaux Migrants en Belgique/Nieuwe Migraties en 

Nieuwe Migranten in België. (NOMIBE) In : Société et Avenir/Samenleving en 

toekomst. Gent: Academia Press.  

 

Märtsin, Mariann & Hala W. Mahmoud 

2012 Never “at-Home”?: Migrants Between Societies. In: J. Vaalsiner (ed.), The Oxford 

Handbook of Culture and Psychology: 730-743. New York: Oxford University 

Press, Inc.  

 

Milroy, Lesley  

1980 Language and Social Networks. In: P. Trudgill (ed.), Lanuage in Society 2. Oxford: 

Basil Blackwell Publisher.  

 

Milroy, James & Lesley Milroy 

1997 Varieties and Variation. In: F. Coulmas (ed.), The Handbook of sociolinguistics. 

Blackwell Publishers Ltd.  

 

Nicklett, Emily & Sarah Burgard 

2009 Downward Social Mobility and Major Depressive Episodes among Latino and 

Asian American Immigrants to the United States. (Population Studies Centre 

University of Michigan Institute for Social Research) – Rapport 09-668/January 

2009) 

 

Peters, Bernhard 

1998 Identity Questions. Institut für Interkulturelle und Internationale Studien. InIIS-

Arbeitspapier nr. 10/98.   

 

Phinney et al. (eds.) 

2006 The Acculturation Experience: Attitudes, Identities and Behaviors of Immigrant 

Youth. In: Berry et al. (eds): 71-116.  

 

Phinney, Jean S. & Paul Vedder 

2006 Family Relationship Values of Adolescents and Parents: Intergenerational 

Discrepancies and Adaptation. In: Berry et al. (eds.): 167-184. 

 

Provincie Oost-Vlaanderen.  

2012 Sociale Situatieschets Lokeren. Provincie Oost-Vlaanderen. (Via vzw de Moazoart 

ter beschikking gekregen) 

 

 



70 
 

Redfield, Robert, Ralpf Linton & Melville J. Herskovits 

1936 Memorandum for the study of acculturation. American Anthropologist 38: 194-152. 

 

Rumbaut, Rubén G. & Kenji Ima 

1988 The Adaptation of Southeast Asian Refugee Youth: A Comparative Study. Final 

Report to the Office of Refugee Resettlement. (Prepared for the U.S. Department of 

Health and Human Services, Family Support Administration)  

 

Sackmann et al., (eds.) 

2003 Identity and Integration: Migrants in Western Europe. Aldershot: Ashgate 

Publishing Ltd.  

 

Sakwa, Richard 

1998 Soviet Politics in Perspective. Second Edition. London: Routledge.  

 

Samovar, Larry A., Richard E. Porter & Edwin R. McDaniel 

2010 Communication between Cultures. Seventh Edition. Boston: Wadsworth.  

 

Scheidegger, Lara Phasook  

2007 Parenting Style, Assimilation and Social Competence in Children of Southeast 

Asian Immigrant Families. (Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree Doctor of Philosophy). 

 

Siegel, Jeff  

2003 Social Context. In: C. J. Doughty & M. H. Long (eds.), The Handbook of Second 

Language Acquisition: 178-223. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.  

 

Skutnabb-Kangas, Tove 

1981 Bilingualism or Not. The Education of Minorities. Bodmin/Cornwall: Robert 

Hartnoll Ltd. 

 

Stedelijke Integratiedienst Lokeren 

2010 Minderhedenbeleidsplan 2010-2013. Lokeren, Fel Naturel. Online. Geraadpleegd 

op 5 december 2012. Beschikbaar via 

http://www.lokeren.be/fb111fgmd246nujb1hlf229.aspx 

 

Tarrow, Sidney 

2005 Rooted Cosmopolitanism and Transnational Activists. Prepared for a special issue 

of Rassegna Italiana di Sociologica (overige informatie onbekend). 

 

Trotskaja, Irina 

2009 De Russischtalige migranten in Brussel. Brussel: Regionaal Integratiecentrum 

Foyer Brussel vzw. 

 

Tsunoda, Tasaku 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1881903
http://www.lokeren.be/fb111fgmd246nujb1hlf229.aspx


71 
 

2006 Language Endangerment and Language Revitalization. An Introduction. Berlin: 

Walter de Gruyter GmbH & Co.  

 

Vishnevsky, Anatoli & Zhanna Zayonchkovskaya 

1994 Emigration from the Former Soviet Union: The Fourth Wave. In: H. Fassman & R. 

Münz (eds.), European Migration in the Late Twentieth Century. Historical 

Patterns, Actual Trends and Social implications: 239-260. Aldershot/Brookfield: 

Edward Elgar Publishing Company.  

 

Wegren, Stephen & A. Cooper Drury 

2001 Patterns of Internal Migration During the Russian Transition. Journal of 

Communist Studies & Transition Politics: 17/4: 15-42.  

 

Whorf, Benjamin Lee 

1952 Language, Mind, and Reality. In: A Review of General Semantics, vol. 9: 167-188. 

(plaats van uitgave en uitgeverij onbekend) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Appendix 

Bijlage 1: Interviewgeraamte 

1) Naam + vadersnaam + voornaam? 

(Имя + очество + фамилия) 

2) Leeftijd? 

(Вам сколько лет?) 

3) Huidige gezinssituatie?  

(Нынешний состав семьи?) 

4) Huidige studie of beroep?  

(Нынешняя учёба или профессия?) 

5) Studie of beroep voor emigratie?  

(Образование/специальность до емиграции?) 

6) Vroegere woonplaats(en) (in Rusland en/of België)? 

(Бывшее место жительства в России или Бельгии?) 

7) Hoeveel jaar verblijft u reeds in België?  

(Как долго вы уже живёте в Бельгии?) 

8) Informeren naar huidig ‘statuut’ (volledig Belg of nog niet?) 

(Нынешний статус в стране пребывания?) 

9) Wat was de reden van uw emigratie? (Wie emigreerde mee?) 

(По какой причине вы емигрировали?) 

10) Spreekt u nog op het zelfde niveau Russisch als op het moment dat u in België 

aankwam?  

 JA: Op welke manier onderhoudt u de Russische taal? 

 NEE: Hoe komt dit?  

(Говорите ли вы на том же уровне с тех пор как вы приехали в Бельгии?) 

11) In welke mate heeft u moeite om uw taal ‘zuiver’ te houden? (Daarmee bedoel ik: 

In welke mate sluipen er Nederlandse kenmerken in uw Russisch en omgekeerd?)  

(В какой степени нидерландский язык просачивается ваш русский и 

наоборот?) 

12) Is er sprake van een mengtaal? (Lokers dialect?)  

(Речь идёт о смешении языков?) 

13) Wat is/zijn de gangbare taal/talen binnen het gezin? (ouder-kind, kind-kind, man-

vrouw) 

(На каком языке вы говорите дома?) 

14) In geval van kinderen: Voedt u uw kind tweetalig op? (Waarom is dit belangrijk 

voor u?) 

(На каком языке вы воспитываете ваших детей/вашего ребёнка?) 

15) Welke van de twee talen (Nederlands/Russisch) gebruikt u het meest? (Gekozen 

taal: Gebruikt u deze ook het liefst? Ziet u er tegenop om de andere taal te 

gebruiken?)  

(Какой из этих двух языков изпользуeте больше. Какой любите больше 

изпользовать? Чувствуете ли вы неохоту говорить на одном из двух 

языках?) 
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16) Wanneer iemand beide talen gebruikt: In welke situaties gebruikt u het Nederlands 

en wanneer spreekt u Russisch? 

(В каких ситуациах вы изпользуете голланский язык/русский язык?) 

17) Hoelang heeft het geduurd voor u de Nederlandse taal min of meer onder de knie 

had / voor u uw plan kon trekken in het Nederlands?  

(Сколько времени вы приблизительно потребовал(а), чтобы .... на 

голландском языке?) 

18) Kan u uzelf een score op 10 geven wat de beheersing van het Nederlands betreft?  

 In geval van lage score: Vormt de taal (de beperkte kennis van het Nederlands) 

vaak een belemmering voor u (en in welke situaties)? Kreeg u al negatieve 

reacties in verband met uw Nederlands?  

 In geval van hoge score: (Vragen over integratie)  

(Какую оценку вы бы дали себе по владению нидерланского языка? 

 В какой степени контакт с фламандскими говорящами непреодоли 

из-за вашего знания языка? Получали ли Вы негативные реакции в 

связи с Вашим знанием нидерландского языка?) 

19) Hoe vertrouwd klinkt het Nederlands u in de oren? (even vertrouwd als de 

Russische moedertaal?)  

(Голландский звучит для вас так знакомо, как ваш родной язык?) 

20) Wat betekent het begrip ‘moedertaal precies’ voor u? (emotionele connotatie of 

enkel sober, pragmatisch) 

(Что означает "родной язык" для вас?) 

21) Hoe definieert u zichzelf? (Rus of Belg of tussenvorm?) Peilen naar concept 

‘dubbele identiteit’! U kent twee talen? Heeft dit een gevolg voor u 

identiteitsgevoel?  

(Как вы определяете себя? Повлияет ли это на ваше чувство 

идентичности?) 

22) Komt u (vaak) in contact met andere Russischtaligen?  

 JA: Gaat dit om familie, vrienden, kennissen? Kende u deze mensen reeds voor 

u emigreerde of heeft u hen leren kennen toen u reeds in België was 

aangekomen? (Zijn dit voornamelijk mannen of vrouwen?) Op welke manier 

heeft u deze mensen dan leren kennen? (Bewust contact gezocht?) Gaat u soms 

naar bijeenkomsten voor Russischtaligen in België? (Bent u op de hoogte van 

zulke initiatieven voor Russischtaligen?) 

 NEE: Vermijd u bewust contact met andere Russischtaligen?  

(Вы часто имеете контакт с другими русско говорящими? 

 Кого это касается? Знали ли вы этих людей уже до емиграции или вы 

познакомились с ними уже живя в Бельгии? Как вы познакомились? 

Вы искали их целеустремлённо (и через какие пути?)) 

23) Heeft u nog contact met vrienden of familie in Rusland?  

 JA: Hoe onderhoudt u dit contact? Heeft u hen al bezocht sinds u in België 

aangekomen bent? Sinds de komst van de moderne media: Skype, chat: Kunt u 

contact houden met mensen in Rusland bij wie dat voordien onmogelijk was?  

(У вас ещё есть контакт с семьёй или с друзьями в России? 
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 Как вы поддерживаете этот контакт?  

24) Heeft u veel Belgische kennissen/vrienden?  

(У вас есть (много) белгийские товарищи/знакомые?) 

25) Neemt u deel aan het verenigingsleven in Lokeren en/of omstreken? 

(Вы участвуете в фламандской общественной жизни?) 

26) In geval van Russischtalige en Nederlandstalige vrienden: Voelt het 

gesprek/contact met uw Russischtalige vrienden natuurlijker aan dan met de 

Nederlandstalige? 

(Чувствуете ли разговор/контакт на фламандском более или менее 

естественно чем на русском?) 

27) Wat zijn voor u de meest frappante verschillen tussen Rusland/de Russen en 

België/de Belgen?  

(Что вы считаете наиболее очевидных различий между русскими и 

бельгийцами?) 

28) Wat mist u het meest in België?  

(Что вам скучает/не хватает больше всего в Бельгии?) 

29) Maakt Rusland nog een belangrijk deel van uw leven uit? Hiermee bedoel ik: 

Welke Russische tradities/gewoontes probeert u hier in België in stand te houden? 

Vb. als u met uw Russische vrienden afspreekt, plannen jullie dan ‘Russische 

activiteiten’?  

(Составляет ли Россия большую часть вашей жизни? И какие русские 

традиции вы пытаетесь сохранить?) 

 Eetgewoontes  

(Вы (ещё) готовите русские блюда?) 

 Feestdagen  

 Vermaak (TV, boeken, films, theater) (Russische schrijvers, regisseurs?) 

(Вы читаете книги от русских писателей? Вы смотрите на филмы 

русских режиссеров?) 

 Godsdienst 

(Какова ваша религия?) 

30) Als de mogelijkheid bestond om definitief terug te keren naar Rusland, zou u dit 

dan doen? 

(Если у вас была бы возможность вернуться в Россию, возпользовались бы 

вы ей?) 

31) Wat vindt u persoonlijk belangrijke integratiefactoren? Wat moet een immigrant 

volgens u ondernemen om zich te integreren?  

(Что имигрант должен предпринять чтобы интегрироваться в стране 

проживания?) 
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Bijlage 2: Verdeling van de buitenlandse bevolking volgens nationaliteit (mannen + 

vrouwen) 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rusland … … … 2.542 2.930 3.343 3.655 4.028 5.469 6.408 7.176 

(Andere GOS-landen werden niet in deze statistiek opgenomen.) 

 

 

 

 

Bijlage 3: Verdeling van de buitenlandse bevolking volgens nationaliteit (vrouwen) 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 

vr. 

Rusland … … … 1.554 1.789 2.071 2.328 2.554 3.342 3.888 4.307 60% 

(Andere GOS-landen werden niet in deze statistiek opgenomen.) 

 

 

 

 

Bijlage 4: In het buitenland geboren bevolking volgens geboorteland 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rusland … … … 14.612 17.594 25.104 29.800 30.776 

Waarvan 

vrouwen 

… … … 9.638 11.411 15.367 18.014 18.935 

(Andere GOS-landen werden niet in deze statistiek opgenomen.) 

 

 

 

 

Bijlage 5: In België ingediende asielaanvragen naar nationaliteit 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rusland 1.156 1.680 1.361 1.438 1.582   1.436 

(Andere GOS-landen werden niet in deze statistiek opgenomen.) 
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Bijlage 6: How many Russians in Belgium? (een onderzoek van de site ‘Русские в Бельгии’) 
 

Опубликовано ср, 10/03/2010 - 20:59 пользователем Administrator 

It is not by occasion that the full name of Russia is Russian Federation. It is comprised of 89 

regions with a varying degree of autonomy. Many of those regions have a strong ethnic bias, e.g. 

Tatarstan, with over 3 mln of tatars. Things were even more complicated in Soviet Union where 

Russian Federation was one of 15 republics. 

For the purpose of this research, we adapt a simplified definition of Russian being 

someone who either have being through the soviet educational system and speaks fluent Russian, 

or someone who speak Russian in family. 

This definition does not fit exactly to the available statistics, so we combine the data 

from Statbel and the results of the polls conducted on Russian-Belgium.be in an attempt to get to a 

realistic approximation. 

We start with the following data at hand: 

1. Belgian residents from the ex-USSR countries that reside in Belgium on January 1, 2008: 

21655.1 

2. Former or current citizens of ex-USSR countries that acquired Belgian citizenship in 2003-

2007: 7510.2 

3. The share of Russian-Belgium.be members that had the right to vote in EU elections by 

June, 7 2009 (poll size: 104): 46%.3 

4. The share of Russian-Belgium.be members that had the right to vote at the local elections 

by June, 10 2007 (poll size: 109): 70%.4 

5. The poll on identity cards and residence permits of the Russian-Belgium.be members (31% 

are Belgian citizens, 41% are registered Belgian residents (poll size: ~1000).5 

Put aside the difference in dates between #3 and #4, 24% of Russian-Belgium.be members 

have the right to participate in local elections, but not in federal or EU elections, that is, they are 

registered Belgian residents, but not yet citizens. Which means that we calculate the total of 

Russians in Belgium as 21655/0.24 or 90229. 

However, #5 is more precise due to the bigger sample size, and it shows that there are 41% 

registered Belgian residents in Belgium that consider themselves Russians. A more precise 

estimation of the Russian population in Belgium is thus 52817 (21655/0.41). 

By linear extrapoliation we may assume that 15020 received Belgian citizenship between 

1999 and 2009. The peak of Russian immigration in Belgium was around 2000, and there were 

little Russian immigrants before 1996, which probably means that we should not look back in time 

any further. Given the percentage of Belgian citizens at Russian-Belgium.be, we may calculate the 

total number of Russians in Belgium as 15020/0.31 or 48451. 

We thus evaluate the number of Russians in Belgium as being at least 50.000 ±2000. 

 

1
 Etrangers ayant obtenu la nationalité belge selon la région de résidence et la nationalité précédente, 2003-

2007. 
2
 Population par nationalité, sexe, groupe et classe d'âges au 1er janvier 2008. 

3
 Опрос «Вы будете голосовать на выборах 7 июня?». 

4
 Опрос «За какую партию вы будете голосовать на выборах 10 июня?».  

5
 Опрос «[обязательное голосование] У вас какие документы? ». 

 

 

 

https://www.russian-belgium.be/user/1
http://statbel.fgov.be/
http://www.russian-belgium.be/
https://www.russian-belgium.be/node/40786#sup1
https://www.russian-belgium.be/node/40786#sup2
https://www.russian-belgium.be/node/40786#sup3
https://www.russian-belgium.be/node/40786#sup4
http://www.russian-belgium.be/
https://www.russian-belgium.be/node/40786#sup5
http://www.russian-belgium.be/
http://www.russian-belgium.be/
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/31162_fr_tcm326-56081.xls
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/31162_fr_tcm326-56081.xls
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/31117115t_fr_tcm326-56012.xls
http://www.russian-belgium.be/node/34341
http://www.russian-belgium.be/node/24004
http://www.russian-belgium.be/node/38566
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Bijlage 7: Verdeling van de eerste verblijfsvergunningen in 2008 naargelang de 

verblijfsgrond en de nationaliteitsgroepen (Rusland = 5
e
 plaats van rechts te beginnen) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bijlage 8: Functional differentiation between subordinate and dominant languages 

(Tasaku Tsunoda) 

 

 Minority language Dominant language 

A Traditional life Modern life 

B Regional National 

C Within the community With the outside world 

D Domestic, private Public 

E Inside the family Outside the family (inside the 

community) 

F Informal Formal 

G Intimate Not intimate 

H  For solidarity For power 

I For secrecy For non-secrecy 

J Religious Secular 
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Bijlage 9: Aantal inwoners dat bij hun geboorte de nationaliteit uit (een land van de) 

voormalige Sovjet-Unie had.  

 

 


