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'Ik voel me vrij. Ik word niet meer nagekeken'
Kadir Canatan, cultureel antroploog en remigrant, was de Nederlandse vooroordelen en stereotypen beu
Door BRIGIT KOOIJMAN

“Toen ik besloten had om na zesentwintig jaar terug te keren naar Turkije, heb ik een afscheidsfeest
gegeven. De meeste vrienden en collega's waren verbaasd dat ik wegging, en op dat feest vroegen
veel mensen: 'We kennen jou, je hebt jarenlang gepropageerd dat migranten moesten investeren in
een toekomst in Nederland, waarom ga je terug?' Ik kan het heel moeilijk uitleggen. Als cultureel
antropoloog deed ik onderzoek naar het leven en de behoeften van migranten in Nederland, en mijn
visie was én is dat migranten zich op permanente vestiging in Nederland moeten richten. Maar er
zullen altijd uitzonderingen zijn, mensen die toch teruggaan naar het land van herkomst. Ik ben zo'n
uitzondering, een individueel geval.

Voor mij was de commotie rond de uitspraken van imam El Moumni in 2001 het omslagpunt. In
Nova noemde hij homoseksuelen 'lager dan varkens' en homoseksualiteit was volgens hem een
besmettelijke ziekte. Vanaf dat moment werden moslims als één homogene groep afgeschilderd.
Een achterlijke bevolkingsgroep. De opkomst van Pim Fortuyn hielp daaraan mee. Daarna kwamen
de aanslagen van 11 september, toen ging het helemaal fout in Nederland. Als sociale
wetenschapper zag ik het verbaasd aan. Het kón eigenlijk helemaal niet, de snelheid waarmee de
mentaliteit van de Nederlandse maatschappij zo grondig veranderde. Opeens werden migranten als
een probleem gezien, werd hun geen eigen identiteit meer gegund. De enige verklaring die ik ervoor
heb is dat de Nederlanders, die normaal altijd zo kritisch zijn, tegenover de politiek en de media hun
kritische zin verloren hebben.

Ook persoonlijk voelde ik me niet meer geaccepteerd. Terwijl ik me de jaren daarvoor altijd thuis
waande in Nederland, ik voelde me Nederlander. Maar na zoveel jaren word je opeens als
buitenlander gezien. Opeens zijn er mensen die in de tram niet naast je willen zitten. Opeens word
je in een warenhuis waar het alarm afgaat, door de bewakers eruit gepikt als degene die
waarschijnlijk de dief zal zijn. Bij sollicitaties vroeg men mij naar het waarom van mijn dubbele
nationaliteit. Dat ik behalve Nederlander ook nog Turk was, zag men als een teken van gebrekkige
integratie.
In 1979 was ik, op mijn twintigste, in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen. Ik
was blij uit Turkije weg te zijn, de politieke en maatschappelijke situatie was uitzichtloos in die tijd.
Ik wilde graag studeren, maar de eerste jaren had ik geen inzicht in de Nederlandse samenleving en
in het onderwijssysteem.Turken die al langer in Nederland woonden, zeiden: 'Studeren? Dat kan
helemaal niet.' Toen ben ik gaan werken, in een zeepfabriek, later in een metaalfabriek. Tegelijk
deed ik erg mijn best om de Nederlandse taal te leren. Ik was gemotiveerd, ik zag mijn toekomst in
Nederland. Uiteindelijk lukte het om op de sociale academie te komen in Rotterdam. Daar had je
een speciale afdeling voor migranten, het LEM, 'Leerspoor Etnische Minderheden'. Later ben ik
naar de universtiteit gegaan om culturele antropologie te gaan studeren. In 2001 ben ik
gepromoveerd. Een van de stellingen bij mijn proefschrift ging over El Moumni: 'Hoewel de islam
geen paus kent, wordt El Moumni als paus van de moslims gezien'.

> Opeens zijn er mensen die in de tram niet naast je willen zitten <
Het lukte me niet om een vaste baan te krijgen. Sinds mijn afstuderen deed ik steeds onderzoek op
projectbasis en moest ik telkens opnieuw op zoek naar werk. Dat kreeg ik altijd wel, maar als je
boven de veertig bent en een gezin hebt te onderhouden, wil je een wat rustiger leven, met een
gegarandeerde baan. Er zijn niet vaak vacatures voor antropologen, maar voor de weinige banen die
er waren, werd ik afgewezen. Als migrant ben je in een nadelige positie. Je wordt gezien als
iemand die dingen niet weet, die minder is.
Intussen was de situatie in Turkije sterk verbeterd. Er was een stabiele regering, de economie
groeide, er kwamen nieuwe universteiten bij waardoor er veel vraag was naar academici. Ik ging
voorzichtig contacten leggen om te kijken wat mijn mogelijkheden waren. Ik ben bij vijf
universiteiten geweest om te praten en de reacties die ik kreeg waren heel positief. 'Kom terug, je
zult zeker een baan kunnen vinden,' zei men. Een jaar lang heb ik nagedacht, en met mijn vrouw en
kinderen gepraat. Mijn zoon en dochter, toen 13 en 17, waren dol op Turkije en wilden daar graag
gaan wonen. Hetzelfde gold voor mijn vrouw, die ook uit Turkije komt. In de zomer van 2005 zijn
we naar Ankara verhuisd.
Anders dan mij was voorgespiegeld, lukte het de eerste anderhalf jaar niet om een baan te vinden in
Turkije. De universiteitsbestuurders bij wie ik op sollicitatiegesprek kwam, waren voor het grootste
deel aangesteld door de vorige regering, en ik had voor hen niet de juiste politieke kleur. Onder
meer omdat ik veel onderzoek gedaan heb naar islamitische groepen in Nederland, zoals de Milli
Görüş-beweging, plaatste men mij in de hoek van de AK-partij van de huidige premier Erdogan.
Turkije bleek nog altijd een bijzonder gepolitiseerde en gepolariseerde samenleving. Dat was een
moeilijke periode, we waren erg teleurgesteld. De kinderen misten hun vrienden en vriendinnen in
Nederland verschrikkelijk en hadden grote moeite op school. Ze konden niet goed meekomen, en
werden als probleemkinderen gezien. Soms werden ze zelfs door de leerkrachten belachelijk
gemaakt. Betül, mijn dochter, is een keer van huis weggelopen omdat ze niet meer naar school
wilde.

Veel Turkse migranten verlangen naar een bestaan in Turkije. Vooral ook de hoogopgeleiden, ik
denk omdat zij zich meer bewust zijn van de veranderde mentaliteit in de Nederlandse samenleving.
Maar het is niet makkelijk om terug te gaan. Als je werkelijk de daad bij het woord wil voegen,
moet je realistisch zijn en je verwachtingen bijstellen. Ik heb uiteindelijk een baan gevonden hier
aan de universiteit van Balikesir, een provincieplaats tussen Bursa en Izmir, waar net een nieuwe
afdeling sociologie was opgericht.

Het academisch niveau ligt hier stukken lager dan in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek doen
is moeilijk. In Turkije zit men niet te wachten op initiatiefrijke personen, heb ik gemerkt. Als het al
lukt om een onderzoeksopdracht te krijgen – door alle bureaucratie is dat erg lastig – word je niet
geacht om onafhankelijk te werk te gaan. Daarom heb ik het onderzoek doen min of meer
opgegeven. Ik publiceer nog wel, in kranten, en ik schrijf boeken. Zo heb ik een leerboek over
gezinssociologie geschreven, dat bestond nog niet in Turkije, en een concordantie op de
middeleeuwse geleerde Ibn Khaldoun. En verder geef ik colleges sociologie.

> Als je terug wil, moet je realistisch zijn en je verwachtingen bijstellen <

Het is een paradox. Objectief gezien was ik beter af in Nederland. Maar subjectief gezien was ik
niet gelukkig. Ik had geen binding met Balikesir, maar na tweeënhalf jaar lijkt het alsof ik hier al
vijftig jaar woon. Ik word hier niet geassocieerd met een bepaalde etnische groep waar
vooroordelen en stereotiepen over bestaan. Ondanks de hokjesgeest die hier in Turkije sterk heerst,
voel ik me vrij. Ik word niet nagekeken, ik word niet gecontroleerd. Ik kan alles doen wat ik wil.
Bovendien vind ik in deze stad dingen terug uit mijn jeugd. Een prettig soort nostalgie.

Voor mijn vrouw en kinderen is het leven hier niet zo ideaal als voor mij, maar het gaat beter dan in
Ankara. Betül heeft haar middelbare school afgemaakt en gaat komend jaar studeren aan de
universiteit hier. Burak, mijn zoon, interesseert zich alleen voor muziek. Hij is rapper, en daarom
wil hij graag terug naar Nederland. Want rapmuziek is in Turkije niet echt populair. Mijn vrouw
heeft wel haar draai gevonden, al zou ze liever verhuizen naar haar geboortestreek, waar haar
familie woont. Zelf mis ik soms Rotterdam, en mijn vrienden, maar ik wil hier nooit meer weg.
Toen ik vertrok uit Nederland, vonden mensen dat vreemd. Veel van hen zeggen nu: je hebt er goed
aan gedaan.”
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1960 geboren in een dorp in de provincie Nevşehir
1979 naar Nederland in het kader van gezinshereniging
1979-1983 fabriekswerk
1983-1987 sociale academie
1987-1993 studie culturele antropologie
1993-2004 onderzoeksprojecten voor o.a. Universiteit Utrecht, gemeente Rotterdam, de Islamitische
Ouderenbond, adviseur Nederlandse Moslimomroep (NMO)
2001: gepromoveerd op proefschrift over Turkse islam in Nederland
2005: remigratie naar Turkije

