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In de literatuur wordt doorgaans gesuggereerd dat irreguliere migranten vrijwel
geen recreatieve activiteiten ondernemen en bovendien een zeer beperkte sociale
leefwereld hebben. Enkele onderzoekers verhalen echter juist over de rijke sociale
levens van hun respondenten. Dit artikel laat zien dat er meer variatie bestaat dan
deze eenzijdige beelden doen vermoeden, en door de aspiraties van irreguliere
migranten in de analyse te betrekken wordt bovendien duidelijk gemaakt hoe de
verschillende patronen kunnen worden begrepen.

Inleiding

Kenmerkend voor onderzoek naar irreguliere migranten is dat er doorgaans wei-
nig aandacht wordt besteed aan de sociale activiteiten die zij ondernemen in hun
vrije tijd.1 Als de manier waarop zij hun vrije tijd doorbrengen wel aan bod komt,
wordt bovendien vaak gesuggereerd dat ze geen recreatieve activiteiten onderne-
men. Volgens Staring (2001: 165) investeren irreguliere migranten bijvoorbeeld
in ‘sociale zin (…) niet of nauwelijks in hun verblijf in Nederland’ en onderhouden
zij een ‘sobere levensstijl’. Anderson (1999: 67) beweert bovendien dat irreguliere
migranten weinig vrije tijd hebben en deze tijd thuis doorbrengen met het weer
op krachten komen na hun zware werk, en Iosifides et al. (2007: 1351) schetsen
een vergelijkbaar beeld van irreguliere migranten die vrijwel geen vrije tijd hebben
en niet recreëren maar vooral thuisblijven om uit te rusten. Schuster (2005) stelt
bovendien dat irreguliere migranten niet uit winkelen gaan en dat ze geen cafés of
bioscopen bezoeken, en volgens Engbersen (1999: 236) zijn veel irreguliere
migranten ‘voortdurend op hun hoede’ waardoor zij veel binnenshuis blijven en
weinig sociale contacten onderhouden.
Daarmee wordt in zulk soort onderzoek niet alleen gesuggereerd dat irreguliere
migranten nauwelijks recreatieve activiteiten ondernemen, maar ook dat hun
sociale leefwereld zeer beperkt is door een gebrek aan geografische mobiliteit.
Ahmad (2008: 311) beweert bijvoorbeeld dat irreguliere migranten gevangenzit-
ten in een eindeloze cyclus van werk waardoor hun leefwereld wordt beperkt tot
een paar vierkante meter op hun werk en thuis. Engbersen (1999: 236) stelt daar-
naast dat irreguliere migranten leven in een ‘geografisch ingeperkte leefwereld’,

1 Irreguliere migranten worden ook wel ‘ongedocumenteerde’ of ‘illegale’ migranten genoemd. Er
bestaat onder onderzoekers geen consensus over wat de meest geschikte terminologie is om deze
categorie mensen te duiden (zie ook Paspalanova, 2006; Uehling, 2004). Ik definieer irreguliere
migranten als mensen die zonder toestemming in de Lage Landen verblijven, ongeacht of zij het
land legaal of illegaal zijn binnengekomen en ongeacht of zij economisch actief zijn.
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dat zij ‘immobiel gedrag’ vertonen, dat velen ‘aan huis gekluisterd’ zijn en dat ze
‘niet of nauwelijks reizen binnen Nederland’, en ook Iosifides en King (1999: 226)
rapporteren ‘high levels of socio-spatial exclusion’. Volgens Devillé (2006: 140)
wordt ‘hun leven [bovendien] beheerst door angst om uitgewezen te worden’ en
gaan velen daarom zo ‘weinig mogelijk de straat op’. In haar boek Schuilen in de
schaduw beweert Devillé (2008: 126) dat ‘bijna alle [irreguliere migranten] het
principe [huldigen] van binnenblijven’ en dat zij zich ‘zo weinig mogelijk in het
openbaar’ vertonen.
Het beeld dat van het sociale leven van irreguliere migranten wordt geschetst is
dus zeer beperkt: zij lijken in hun vrije tijd nauwelijks te recreëren, en worden
geacht een zeer beperkte sociale leefwereld te hebben. Volgens Mahler (1995)
leven irreguliere migranten zelfs in een parallelle samenleving die naast de regu-
liere samenleving bestaat, en zijn deze twee samenlevingen onderling nauwelijks
met elkaar verbonden. Het beeld dat irreguliere migranten gevangenzitten in een
soort ‘cocon’ (Hondagneu-Sotelo, 1994: 173), gescheiden van de reguliere samen-
leving, wordt nog versterkt door het frequent gebruik van metaforen als ‘schuilen
in de schaduw’ (Devillé, 2008), leven ‘in the shadows’ (Psimmenos & Kassimati,
2006: 153) of ‘in a shadow’ (Grzymala-Kazlowska, 2005: 680).
Tegelijkertijd zijn er enkele onderzoekers die beweren dat zulke metaforen onjuist
zijn. Hondagneu-Sotelo (1994: 173) brengt dit minderheidsstandpunt naar voren:

‘the cocoon image is misleading because it suggests that undocumented
immigrants, especially women, live in suspended isolation, in a domestic cap-
sule void of community. I began my fieldwork with some of these preconcep-
tions, but they were quickly dispelled. Instead of socially inactive lives, I wit-
nessed a good amount of informal sociability, participation in formal groups
and organizations, and contact with various institutions and agencies.
Instead of anonymity, I observed and experienced an environment where the
intensive scrutiny of personal life from kin, friends, and acquaintances at
times reached stifling levels.’

Leman (1997: 35) vindt in zijn onderzoek bovendien irreguliere migranten die
hun vrije tijd doorbrengen met het bezoeken van dansfeesten, discotheken en
voetbalclubs, en Hagan (1994) rapporteert hoe de irreguliere migranten die zij
onderzocht sociaal zeer actief zijn, binnen organisaties, kerken en op voetbal-
clubs.
Samenvattend kan gesteld worden dat hoewel er onder onderzoekers weinig aan-
dacht is voor sociale activiteiten van irreguliere migranten, er in de meeste stu-
dies een beeld wordt geschetst van summiere vrijetijdsbesteding en zeer beperkte
geografische mobiliteit. Tegenover dit dominante beeld staat een groep onderzoe-
kers die hamert op het rijke sociale leven van hun respondenten. De vraag die
deze discussie oproept is hoe de verschillende beelden die in de literatuur worden
geschetst kunnen worden begrepen. Waarom vinden sommige onderzoekers
levens vol sociale activiteit terwijl de meesten vooral de inactiviteit van irreguliere
migranten benadrukken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet eerst
gekeken worden naar de dominante onderzoekspraktijk van studies naar irregu-
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liere migranten, omdat inzicht hierin helpt te begrijpen hoe het dominante beeld
van de sociale levens van irreguliere migranten is ontstaan en hoe een mogelijke
uitweg kan worden gevonden.

Hulpeloze slachtoffers die worstelen om te overleven?

Een impliciete aanname in veel onderzoek naar irreguliere migranten is dat irre-
guliere migranten weinig controle hebben over hun leven en moeten worstelen
om te overleven. Mahler (1995: 7) stelt bijvoorbeeld dat de bewegingsvrijheid van
migranten grotendeels wordt bepaald door macrostructurele krachten waar indi-
viduen weinig tot geen invloed op hebben. Devillé (2006: 133) betoogt daarom
dat de meeste onderzoekers irreguliere migranten bekijken vanuit een slachtof-
ferperspectief, dat wil zeggen ‘als “slachtoffers” van (…) wetgeving,’ en ‘als hulpe-
lozen die niet veel kunnen ondernemen om hun situatie te verbeteren’.
Doordat veel onderzoekers expliciet of impliciet dit slachtofferperspectief hante-
ren stellen zij niet de vraag hoe irreguliere migranten in ontvangende samenle-
vingen leven, maar hoe zij daar ‘overleven’. Talloze onderzoekers gebruiken deze
term dan ook expliciet (zie bijvoorbeeld Adam et al., 2002; Chavez, [1992] 1998;
Cvajner & Sciortino, 2009; Datta et al., 2007; Devillé, 2008; Düvell, 2004; Düvell
& Jordan, 2006; Engbersen, 1996; Jordan, 2006; Jordan & Düvell, 2002; King &
Mai, 2004; Kosic & Triandafyllidou, 2004; Psimmenos & Kassimati, 2006; Trian-
dafyllidou & Kosic, 2006; Van Nieuwenhuyze, 2009) en bovendien richten onder-
zoeksvragen zich soms al dan niet expliciet op de overlevingsstrategieën van irre-
guliere migranten (zie bijvoorbeeld Chavez, [1992] 1998; Devillé, 2008: 127;
Triandafyllidou & Kosic, 2006: 106; Van Nieuwenyhuyze, 2007: 327). Volgens
Datta et al. (2007: 405) is de notie van overlevingsstrategieën zelfs nog te sterk,
omdat deze geen recht doet aan de ‘machteloosheid’ die irreguliere migranten
ondervinden. Zij spreken daarom liever van de ‘tactieken’ die migranten inzetten
om te ‘overleven’.
Opvallend genoeg gebruikt ook Paspalanova (2006: 293) de term overleven, ter-
wijl ze zelf opmerkt dat de Poolse irreguliere migranten die ze interviewde over
het algemeen hun inkomen als voldoende beschouwen voor een comfortabele
levensstandaard. Dit laat zien dat de notie van overleven een conventie is gewor-
den: het woord wordt zelfs gebruikt als de empirische bevindingen een andere
kant op wijzen.2 Misschien nog wel de belangrijkste aanwijzing dat het analyseren
van overlevingsstrategieën gemeengoed is geworden is dat op het internationale
congres dat onlangs werd georganiseerd door de International Sociological Asso-
ciation de enige sessie rond het thema irreguliere migratie getiteld was ‘Survival
strategies of irregular migrants: survey and ethnographic evidence’.3

Toen het onderzoeksveld rond irreguliere migranten vanaf het begin van de jaren
negentig in ontwikkeling kwam, lag het voor de hand dat onderzoekers zich bezig-

2 In dit verband is het ook opmerkelijk dat Devillé (2006) signaleert dat er in het onderzoeksveld
sprake is van een slachtofferperspectief, terwijl zij zich bij het analyseren van het leven van irre-
guliere migranten zelf ook concentreert op hun overlevingsstrategieën.

3 Zie http://www.isa-sociology.org/congress2010/rc/rc31.htm [geraadpleegd op 08-04-2010].
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hielden met vragen die te maken hebben met overlevingsstrategieën. Irreguliere
migranten onderscheiden zich immers doordat zij minder rechten hebben dan
andere inwoners, uitgesloten zijn van allerlei sociale voorzieningen en geen toe-
gang hebben tot de formele arbeidsmarkt. De eerste onderzoekers vroegen zich
dan ook terecht af hoe irreguliere migranten desondanks een inkomen en huis-
vesting verwierven en hoe zij bijvoorbeeld in hun medische behoeften konden
voorzien. Nu er inmiddels antwoorden zijn gekomen op dergelijke vragen is het
nodig om het perspectief waarin belemmeringen centraal staan los te laten. Door
alleen de vraag naar het overleven van irreguliere migranten te stellen vernauwt
het slachtofferperspectief namelijk de agency van irreguliere migranten tot het
omgaan met en het reageren op structurele belemmeringen. Hierdoor blijven
belangrijke aspecten van het leven van irreguliere migranten buiten beschouwing,
waaronder de sociale activiteiten die ze mogelijkerwijs ontplooien in hun vrije
tijd.
Deze nadruk op structurele belemmeringen en een beperkte visie op agency die
ook door anderen is gesignaleerd (zie bijvoorbeeld Black, 2003) zorgen ervoor dat
het niet goed mogelijk is om te begrijpen hoe irreguliere migranten hun leven
inrichten in ontvangende samenlevingen. Dit is een algemeen probleem dat ook
geldt voor andere aspecten van hun leven (vgl. Van Meeteren, 2010; Van Meet-
eren et al., 2009), maar het zorgt er in dit specifieke geval voor dat de sociale acti-
viteiten van irreguliere migranten niet worden onderzocht of van secundair
belang worden beschouwd. Om de sociale activiteiten van irreguliere migranten
te bestuderen is het daarom nodig niet de vernauwde visie op agency over te
nemen, maar een breder perspectief te hanteren waarin irreguliere migranten
worden beschouwd als individuen die hun leven zelf ook vormgeven, die dromen
hebben en doelen nastreven.
Een dergelijk perspectief stelt de individuele aspiraties van irreguliere migranten
centraal. Onder aspiraties worden de doelen die irreguliere migranten nastreven
verstaan (MacLeod, 2009). Niet de aanvankelijke migratiemotieven zijn hierbij
van belang, maar hetgeen irreguliere migranten willen bereiken tijdens hun ver-
blijf in het bestemmingsland. Deze aspiraties zijn niet per se rationeel en moeten
dus worden onderscheiden van doelen binnen het rationelekeuzeperspectief.
Aspiraties komen voort uit culturele ideeën – zoals het idee van een beter leven –,
maar ze zijn geen één op één weergave van onbereikbare dromen. Aspiraties wor-
den namelijk ook gevoed door percepties van structurele kansen en belemmerin-
gen. Ze worden gevormd in de habitus van het individu waar zij geïnformeerd
worden door socialisatie in bredere culturele contexten én door de gepercipieerde
kansenstructuur (MacLeod, 2009: 15). Hiermee biedt een perspectief dat de indi-
viduele aspiraties van irreguliere migranten centraal stelt een bredere visie op de
agency van migranten terwijl structurele kansen en belemmeringen niet worden
genegeerd. Daardoor wordt het mogelijk om te begrijpen hoe irreguliere migran-
ten hun leven inrichten (Van Meeteren, 2010; Van Meeteren et al., 2009, 2007).
In de analyse die in dit artikel wordt gepresenteerd staan de aspiraties van irregu-
liere migranten centraal. Hiermee wordt duidelijk dat er meer diversiteit in de
sociale levens van irreguliere migranten bestaat dan wordt gesuggereerd door de
twee posities in de literatuur, en het wordt mogelijk om deze verschillen te begrij-
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pen in plaats van alleen in kaart te brengen. In de volgende twee paragrafen wor-
den eerst de data en methoden en relevante achtergrondinformatie over de irre-
guliere migratie en de Lage Landen besproken voordat wordt overgegaan tot de
empirische analyse.

Data en methoden

In mijn onderzoek heb ik gebruikgemaakt van zogenoemde grounded theory-bena-
dering (Glaser & Strauss, [1967] 2006), waarbij respondenten worden beschouwd
als ‘active agents in their lives and in their worlds rather than passive recipients
of larger social forces’ (Charmaz, 2006: 7). Grounded theory methods bestaan uit
systematische maar flexibele richtlijnen om kwalitatieve data te verzamelen en te
onderzoeken. Het doel is om inductief theorie te vormen die ‘gegrond’ is in de
data. Het vormen van analytische categorieën – typologieën – staat hierbij cen-
traal. Een van de centrale principes van de grounded theory-benadering is dat de
dataverzameling en de analyse geen gescheiden fasen zijn in het onderzoekspro-
ces, maar dat zij elkaar wederzijds informeren. Dit betekent dat de centrale con-
cepten in dit artikel – aspiraties en sociale activiteiten – niet van tevoren gecon-
ceptualiseerd werden om ze te toetsen aan de data, maar dat deze inductief vorm
hebben gekregen gedurende het onderzoek.
Vier verschillende databronnen zijn gebruikt in dit onderzoek: veldnotities op
basis van observaties van irreguliere migranten, 45 open interviews met irregu-
liere migranten, 120 semigestructureerde interviews met irreguliere migranten
en 61 diepte-interviews met organisaties die in hun dagelijkse praktijk te maken
hebben met irreguliere migranten in de Lage landen.
De semigestructureerde interviews werden eind 2004 en begin 2005 door onder-
zoeksassistenten afgenomen in België. De onderzoeksassistenten zijn geselec-
teerd op basis van hun specifieke etnische achtergrond, hun ervaring met de
onderzoeksgroep en hun interviewvaardigheden. Zij hebben respondenten bena-
derd in cafés, theehuizen of kerken of via organisaties. Daarnaast vroegen zij aan
respondenten of die nog andere irreguliere migranten kenden die hen te woord
zouden willen staan. Deze sneeuwbalmethode is al vaker succesvol toegepast in
studies over irreguliere migranten (e.g. Burgers & Engbersen, 1999; Chavez,
[1992] 1998; Kosic & Triandafyllidou, 2004; Paspalanova, 2006; Van Nieuwen-
huyze, 2009) en helpt om het vertrouwen van respondenten te winnen omdat het
contact wordt gelegd via een bekende persoon. De sneeuwbalmethode wordt
tegenwoordig bijna als een voorwaarde beschouwd voor succesvolle interviews
onder irreguliere migranten (Black, 2003).
Naast de interviews die onderzoeksassistenten hebben gehouden, heb ik in 2006
en 2007 in Antwerpen en Den Haag gewoond om irreguliere migranten te obser-
veren en te interviewen. Ik heb respondenten geworven op straat en in kerken,
met behulp van organisaties en met de sneeuwbalmethode. Gedurende mijn veld-
werk had ik dagelijks omgang met irreguliere migranten. Zij nodigden mij uit om
bij hen te komen eten of drinken en voor feesten en verjaardagsfeesten. Sommi-
gen heb ik zelf te eten of drinken gevraagd in mijn veldwerkappartement. Boven-
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dien heb ik met respondenten talloze wandelingen gemaakt door de stad, en ver-
gezelde ik sommigen naar de kerk. Op basis van al deze verschillende contacten
heb ik veldnotities verzameld (voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van
mijn veldwerk zie Van Meeteren, 2010: 37-50).
Naast de observaties die ik gedurende mijn veldwerk heb gedaan heb ik in
dezelfde periode 45 open interviews gehouden met irreguliere migranten. Het
kortste interview duurde ongeveer een uur en het langste meer dan negen uur (in
drie sessies). Op twee interviews na zijn alle interviews op band opgenomen. De
meeste interviews duurden tussen de twee en drie uur en werden in het Neder-
lands, Engels, Frans of Spaans gehouden.
De onderzoeksassistenten hebben vier migrantengroepen geïnterviewd: Bulgaren,
Congolezen, Marokkanen en Turken. De Bulgaren zijn van Turkse afkomst en de
Congolese groep bestaat nagenoeg geheel uit voormalig asielzoekers. Omdat de
irreguliere migranten die door de onderzoeksassistenten zijn geïnterviewd
behoorden tot grote etnische gemeenschappen heb ik ervoor gezorgd dat ik zelf
ook irreguliere migranten heb geïnterviewd die tot kleinere gemeenschappen
behoorden. Mijn respondenten zijn afkomstig uit 26 verschillende herkomstlan-
den. Deze diversiteit onderscheidt mijn onderzoek van veel ander onderzoek naar
irreguliere migranten, dat meestal is gericht op één of slechts een paar herkomst-
landen (zie bijvoorbeeld Engbersen et al., 2006, 1999; Grzymala-Kazlowska, 2005;
Leman, 1997; Mahler, 1995; Hagan, 1994; Hondagneu-Sotelo, 1994, Jordan &
Düvell, 2002; Kosic & Triandafyllidou, 2004; Lazaridis & Romaniszyn, 1998; Leer-
kes et al., 2004; Leman et al., 1994; Paspalanova, 2006; Portes & Bach, 1985;
Roer-Strier & Olshtain-Mann, 1999; Staring, 2001; Van Nieuwenhuyze, 2009).
De respondenten voor de 45 open interviews die ik zelf heb gehouden zijn niet
alleen op basis van het herkomstland geselecteerd. Ik heb theoretische selectie
toegepast. Dat wil zeggen dat respondenten werden gekozen omdat hun verhaal
kon bijdragen aan het ontwikkelen van de centrale theoretische categorieën. Het
doel was daarmee dus niet het vormen van een statistisch representatieve weer-
gave van irreguliere migranten, maar het verduidelijken van concepten, analyti-
sche categorieën en uiteindelijk de ideaaltypen die werden geconstrueerd.
Naast de interviews met irreguliere migranten zelf heb ik in 2006 en 2007 diepte-
interviews gehouden met medewerkers van organisaties die zich bezighouden
met irreguliere migranten. Deze interviews zijn met name gebruikt ter validatie
van mijn bevindingen en om een idee te krijgen van de context waarin het leven
van irreguliere migranten gestalte krijgt.

Irreguliere immigratie in de Lage Landen

De Lage Landen behoorden na de Tweede wereldoorlog tot de Europese landen
met de meeste arbeidsimmigratie (Düvell, 2006; Moch, [1992] 2003). Daarnaast
hebben België en Nederland grote aantallen asielzoekers opgevangen (Koser &
Lutz, 1998), en kennen zij immigratie in verband met hun koloniale verleden.
Door de geografische ligging hebben de Lage Landen bovendien niet te maken
met specifieke migratie uit buurlanden. Hierdoor is er waarschijnlijk een gevari-
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eerde groep irreguliere migranten aanwezig, wat goed uitkomt aangezien ik diver-
siteit nastreef.
De laatste jaren hebben er in België en Nederland soortgelijke beleidsverschuivin-
gen plaatsgevonden. Waar het beleid traditioneel gezien met name gericht was op
het bewaken van de externe grenzen zijn Nederland en België – net als veel
andere Europese landen – zich steeds meer gaan richten op interne controle
(Brochmann, 1999; Broeders, 2009; Van Meeteren, 2010) en het afsluiten van de
toegang tot de verzorgingsstaat (Broeders & Engbersen, 2007; Van der Leun,
2003).
In beide landen zijn er bovendien door de jaren heen voor irreguliere migranten
diverse manieren geweest om hun verblijf te legaliseren (Benseddik & Bijl, 2004;
Van Meeteren, 2010; Van Meeteren et al., 2008). Ook vandaag de dag slagen som-
mige irreguliere migranten erin een verblijfsvergunning te bemachtigen, al heb-
ben de overheden het wel steeds moeilijker gemaakt. Om hun verblijf te legalise-
ren kunnen irreguliere migranten bijvoorbeeld trouwen met een Nederlander of
een Belg of met een migrant met voldoende verblijfsrecht, of kunnen zij regulari-
satie aanvragen. Er bestaan geen officiële criteria op basis waarvan regularisatie
kan worden aangevraagd, maar irreguliere migranten die regularisatie aanvragen
proberen vaak te bewijzen dat zij goed ‘geïntegreerd’ zijn. In België worden elk
jaar ongeveer vijftienduizend regularisatieaanvragen ingediend – deels omdat de
politie de aanwezigheid van irreguliere migranten met lopende regularisatieaan-
vragen tolereert. In Nederland was dit ook lange tijd gebruikelijk, maar het aantal
aanvragen is recentelijk gedaald omdat de IND irreguliere migranten onmiddellijk
vastzet wanneer er aan de geldigheid van hun aanvraag wordt getwijfeld (Van
Meeteren, 2010).
Het geschetste overheidsbeleid speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de
levenskansen van irreguliere migranten in de Lage Landen (Baganha et al., 2006;
Burgers, 1998; Engbersen et al., 2007; Menjivar, 2006; Samers, 2003). Overheden
creëren mogelijkheden en barrières voor irreguliere migranten en bepalen zo
deels hun bewegingsruimte. Bovendien beïnvloedt het beleid de keuzes die irregu-
liere migranten binnen deze beperkte ruimte maken (Cyrus & Vogel, 2006; Holi-
field, 2004). Tegelijkertijd worden de activiteiten die irreguliere migranten onder-
nemen niet gedetermineerd door het overheidbeleid (Triandafyllidou & Kosic,
2006). Daarom probeer ik niet te bepalen of en hoe specifieke beleidsmaatregelen
effecten hebben op de levens van irreguliere migranten, maar richt ik me op de
aspiraties en de sociale activiteiten van irreguliere migranten gegeven deze con-
text. Hun aspiraties zijn tenslotte gevormd binnen en in reactie op deze context.

Investerings-, verblijfs- en legalisatieaspiraties

Uit mijn analyse blijkt dat er onder irreguliere migranten drie typen aspiraties
kunnen worden onderscheiden, die ik hieronder kort bespreek (zie Van Meeteren,
2010: 71-87 voor een meer gedetailleerde uiteenzetting). Het eerste type is inves-
teringsaspiraties. Irreguliere migranten met investeringsaspiraties willen gedu-
rende hun verblijf in de Lage Landen zo veel mogelijk geld verdienen, waarmee ze
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willen terugkeren naar het land van herkomst om daar investeringen te plegen.
Ze zijn vaak ‘target earners’ (Massey et al., 1987): ze sparen voor specifieke pro-
jecten, variërend van het beginnen van een eigen zaak tot het financieren van een
huwelijk in het land van herkomst. Musa uit Turkije zegt bijvoorbeeld: ‘Ik ben
hier maar met één doel gekomen en dat is geld sparen en teruggaan om te trou-
wen en een eigen zaak te beginnen.’ En Dimitar zegt:

‘In Bulgarije heb ik grootse plannen. Om te beginnen zal ik met mijn vriendin
trouwen bij mijn terugkeer in [Bulgarije]. (…) Verder ben ik van plan een
eigen onderneming te starten. De opleiding die ik zelf niet heb gehad, wil ik
op zijn minst mijn toekomstige kinderen niet ontnemen. (…) Mijn enige wil is
zo snel mogelijk te keren naar [Bulgarije]. Hierbij heb ik echter wel een aan-
zienlijk bedrag aan euro’s nodig. Dat is dan ook wat ik hier in Gent probeer te
bereiken.

Deze migranten beschouwen hun verblijf in de Lage Landen kortom als een mid-
del om een doel te bereiken in het land van herkomst. Zoals Göksel het ver-
woordt: ‘Dit is een tussenstap die ik maak om mijn droom te verwezenlijken. Ik
verdien hier genoeg om voldoende te sparen voordat ik terugga naar Turkije.’
In tegenstelling tot de tijdelijke ambities van migranten met investeringaspiraties
is de tweede categorie aspiraties georiënteerd op een langdurig verblijf in de Lage
Landen. Terwijl migranten met investeringaspiraties hun verblijf zien als een
middel om een doel te bereiken is voor migranten met verblijfsaspiraties het ver-
blijf zelf het doel. Migranten met verblijfsaspiraties streven ernaar een nieuw
leven op te bouwen in de ontvangende samenleving en hebben niet de intentie
om terug te keren. Mounir vertelt:

‘Ik ben naar België gekomen om te werken. Het werk dat ik in Marokko deed,
was niet leuk. Ik had periodes dat ik niets verdiende, omdat ik bijna niets ver-
kocht. (…) De financiële situatie in Marokko is voor de meeste mensen slecht.
Iedereen in Marokko wil graag naar Europa komen, omdat het leven in
Europa veel beter is. Marokkanen zijn corrupt, je kan alleen maar iets voor
elkaar krijgen wanneer je daar geld voor betaalt. Ik wilde naar Europa om een
beter leven te krijgen.’

Net als bij Mounir is het streven naar een min of meer permanent verblijf vaak
geïnspireerd door de economische positie die zij denken te kunnen verwerven.
Andrei uit Moldavië zegt:

‘Geloof me met vijftien euro, cash, ah vijftien euro, dat is de prijs waarmee ik
gedurende de laatste drie jaar heb geleefd. Masja, vijftien euro per uur is
genoeg, honderdtwintig, honderdvijftig euro elke dag, is dat niet genoeg om
te leven? Geen belastingen of andere dingen. Het is perfect, een perfect
leven.’
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Verblijfsaspiraties gaan niet altijd alleen maar over een beter leven in economi-
sche zin. Sommige migranten willen bijvoorbeeld blijven omdat zij als irreguliere
migrant in de Lage landen medische zorg kunnen ontvangen die ze in hun her-
komstland niet zouden kunnen betalen. Kees, een sociaal werker in Antwerpen,
legt uit:

‘Er is een man (…) die man heeft heel het medisch woordenboek, alle kwaal-
tjes heeft hij. Het is voor hem veel interessanter om hier [in België] te blijven.
Wat hij hier krijgt dat gaat hij nooit daar [in Zuid-Amerika]krijgen. En hij zal
niet het geld hebben.’

Ook al hebben irreguliere migranten minder rechten in de Lage Landen dan
andere inwoners, de rechten die ze kunnen claimen vormen soms reden genoeg
om te blijven aangezien zij dezelfde rechten vaak niet hebben in hun herkomst-
land. De mogelijkheden op het gebied van onderwijs voor hun kinderen stimule-
ren op vergelijkbare wijze verblijfsaspiraties (vgl. Fozdar en Torezani, 2008).
Migranten met verblijfsaspiraties streven ernaar een min of meer permanent
bestaan op te bouwen in de Lage Landen en hoeven hiervoor niet per se gelegali-
seerd te worden. Dit wil niet zeggen dat zij de mogelijkheid niet zouden aangrij-
pen mocht deze zich aandienen, maar in hun dagelijks leven zijn zij niet actief
bezig met legalisatie. Ze zijn voornamelijk bezig met het opbouwen van een
bestaan dat zij beter achten of waarvan zij hopen dat het beter wordt dan het
leven dat ze hebben achtergelaten. Zij zijn ervan overtuigd dat ze niet noodzake-
lijkerwijs gelegaliseerd hoeven te worden om een goed leven te leiden in het
bestemmingsland, zoals Chavdar uit Bulgarije vertelt: ‘Ik heb hier een beter leven
dan mensen met een verblijfsvergunning. Ik verdien zelfs meer dan zij.’
Irreguliere migranten met legalisatieaspiraties streven het bemachtigen van een
verblijfsvergunning daarentegen wel actief na. Voor hen is een beter leven onlos-
makelijk verbonden met een legale verblijfsstatus. Mehdi uit Marokko zegt:

‘Ik ben van plan hier in België mijn toekomst op te bouwen. (…) Ik zal er veel
voor doen om een Belgische verblijfsvergunning te bemachtigen. Ik weet dat
dat heel veel moeite zal kosten. Toch zal ik er alles aan doen om een volwaar-
dige burger van België te worden.’

En Jamal zegt dat hij ‘niet naar Marokko terug kan gaan (…) zonder papieren te
hebben geregeld. Al die moeite en dat geld zou dan voor niets zijn geweest’. Voor
migranten met legalisatieaspiraties betekent legalisatie een nieuwe start, in
tegenstelling tot verblijfsmigranten die vinden dat ze al een nieuw leven kunnen
opbouwen zonder papieren. Illiass uit Marokko zegt: ‘Ik hoop dat ik iemand
tegenkom met wie ik kan trouwen, zodat ik hier legaal kan verblijven. Want dan
kan ik pas echt aan mijn toekomst werken.’ Migranten met legalisatieaspiraties
beschouwen een leven in illegaliteit niet als een goed leven maar als een tussenpe-
riode die zij zo kort mogelijk willen houden. Tarek uit Algerije zegt bijvoorbeeld:
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‘Als ik gelegaliseerd word kan ik een route uitstippelen, een plan maken, mijn
leven organiseren en dat kan ik niet zonder papieren. (…) Het is erg vervelend
dat ik op deze manier tijd verlies.’

Omdat migranten met legalisatieaspiraties legalisatie als een noodzakelijke voor-
waarde beschouwen om een goed leven te leven in de Lange Landen, willen zij
terugkeren naar het land van herkomst als zij zeker zouden weten dat zij nooit
gelegaliseerd zullen worden. Dnari uit Sierra Leone vertelt:

‘daar [in Afrika] weet je dat je in een rotsituatie zit, maar hier is het geen rot-
situatie maar er komt niks uit. (…) Nee voor mij, zonder papieren ik ga terug.
Zonder papieren heb ik geen reden om hier te wonen. Dan ga ik terug. Ik ben
niet naar Europa gegaan om hier te stoppen om illegaal werk te doen. Dat
heeft geen zin.’

Deze respondent legt duidelijk uit dat hij niet naar de Lage Landen is gekomen
om ‘illegaal werk’ te doen. Migranten met legalisatieaspiraties zien hun migratie
als een soort project waarin ze ernaar streven om verder te komen in hun leven
op een manier waarvoor legalisatie noodzakelijk is. Daarom zeggen migranten als
Illiass en Mehdi dat zij papieren nodig hebben voor hun ‘toekomst’.
In het kort blijkt uit mijn analyse dat er onder irreguliere migranten in de Lage
Landen drie typen aspiraties voorkomen: investerings-, verblijfs- en legalisatieas-
piraties. Migranten met investeringsaspiraties streven ernaar om terug te keren
naar het land van herkomst om daar investeringen te plegen met het verdiende
geld. Migranten met verblijfsaspiraties willen een nieuw leven opbouwen in het
bestemmingsland, ongeacht of zij ooit gelegaliseerd zullen worden, en migranten
met legalisatieaspiraties streven naar het bemachtigen van een verblijfsvergun-
ning.
Omdat aspiraties gevoed worden door structurele mogelijkheden en belemmerin-
gen is er een relatie tussen structurele kenmerken van herkomstlanden en aspira-
ties. Met andere woorden, sommige herkomstlanden genereren meer irreguliere
migranten van het ene type en uit andere landen komen meer migranten van
andere typen (zie Van Meeteren, 2010: 78-84 voor een gedetailleerde bespre-
king). Zo komen er uit een land als Congo weinig migranten met investeringsaspi-
raties omdat er gezien de economische en politieke situatie daar weinig investe-
ringspotentieel is, terwijl deze aspiratie voor migranten uit Turkije of Oost-
Europa een goede mogelijkheid is. Er is echter geen sprake van een één-op-
éénrelatie tussen herkomstlanden en aspiraties. Uit de meeste herkomstlanden
zijn irreguliere migranten met verschillende typen aspiraties afkomstig. Boven-
dien kunnen aspiraties gedurende het verblijf in het bestemmingsland verande-
ren. Aan deze verschuivingen in aspiraties wordt na de empirische analyse van de
vrijetijdsbesteding en geografische mobiliteit uitvoerig aandacht besteed.
Voordat overgegaan wordt naar de paragrafen waarin wordt besproken hoe aspi-
raties de sociale activiteiten van irreguliere migranten beïnvloeden, moet opge-
merkt worden dat ik omwille van de leesbaarheid van dit artikel vanaf nu de ter-
men investeringsmigranten, verblijfsmigranten en legalisatiemigranten gebruik
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in plaats van het langere ‘migranten met investerings- verblijfs- of legalisatie-
aspiraties’ dat ik tot dusver heb gebruikt.

Vrije tijd: waardering en invulling

Hoe waarderen investeringsmigranten, verblijfsmigranten en legalisatiemigran-
ten hun vrije tijd en hoe vullen ze deze in? Omdat investeringsmigranten in de
Lage Landen zijn om geld te verdienen waarmee ze kunnen terugkeren naar het
land van herkomst proberen zij zo veel mogelijk te werken en hun vrije tijd te
minimaliseren. Zij streven niet naar een actief sociaal leven. Diego uit Chili legt
uit:

‘Ik ga niet (…) Ik ben hier gekomen om te werken. Natuurlijk kan ik uitgaan
en gezelschap opzoeken, maar ik ken mijn plaats, snap je? Ik kan bijvoorbeeld
niet de hele week uit dansen gaan. Ik heb hier een bepaalde plaats en aan zulk
gedrag heb ik niks en ook mijn familie niet.’

Omdat zij gericht zijn op het verdienen van zoveel mogelijk geld hebben investe-
ringsmigranten weinig waardering voor vrije tijd of vakanties. Zij zijn van mening
dat vakantievieren iets is voor in het herkomstland en niet voor hun verblijf in de
Lage Landen. Sofia uit Bolivia legde me bijvoorbeeld uit dat ze om zo veel moge-
lijk geld te verdienen een baan heeft genomen waarbij ze veel uren kan maken.
Hierdoor heeft ze nauwelijks vrije tijd:

‘Ik heb geen vrije tijd, mijn vrije tijd is alleen… nou ja als je [zoals ik] bij
iemand inwoont als huishoudster heb je een halve dag op zaterdag en een
halve dag op zondag dus dan ga ik naar de kerk, internetten, en ik pleeg wat
telefoontjes en dan is de tijd op.’

En Constanza uit Bolivia legt uit wat ze doet als haar werkgevers op vakantie
gaan:

‘Als zij op vakantie gaan dan zoek ik ander werk. Daarom heb ik nooit vakan-
tie. Ze geven me vakantie, ze denken dat ik uitrust maar dat doe ik niet. (…)
Ik vergeet mijn prioriteiten niet (…) als je veel naar de bioscoop gaat of als je
veel kosten maakt gaat je salaris nooit omhoog en is het nooit genoeg. Dus
dat doe ik niet, ik kan het me niet veroorloven om mezelf dit soort dingen te
geven dus doe ik het niet. Ik kan een ijsje gaan eten of wat gaan drinken in
een bar, maar nee dat soort dingen doe ik niet. Ik ga alleen naar de super-
markt en naar mijn werk en naar de kerk.’

Investeringsmigranten beschouwen hun verblijf als een tijdelijke tussenperiode
waarin ze leven voor hun toekomst in het herkomstland en daarom besteden ze
weinig aandacht aan het leven dat ze in de Lage Landen leiden. Diego uit Chili
zegt over zijn leven in België: ‘Het is leven om te leven, ik ben hier om geld bij
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elkaar te krijgen en dat is het. Leven doe je op een andere manier.’ Sofia uit Boli-
via beantwoordde mijn vraag hoe ze haar leven in België beter kon maken met:
‘Mijn leven beter maken, economisch gezien of zo?’ Waarop ik zei: ‘Wat jij vindt
dat een goed leven is.’ Ze antwoordde: ‘De enige manier waarop ik mijn leven
beter kan maken is in economische zin, want kijk ik kwam hier [met investerings-
aspiraties]. Maar sociaal gezien, nee.’ Het is dus niet zo dat investeringsmigranten
weinig vrije tijd hebben omdat zij het slachtoffer zijn van structurele belemmerin-
gen, maar omdat zij dit verkiezen vanwege hun wens om zo snel mogelijk terug te
keren.
Wanneer investeringsmigranten geen werk hebben brengen ze hun tijd niet door
met recreatieve activiteiten maar in theehuizen of op andere plekken waar kop-
pelbazen komen om werknemers te zoeken. Op deze manier hopen zij zo snel
mogelijk werk te vinden. Indien investeringsmigranten wel werken beschikken ze
onvermijdelijk ook over enige vrije tijd. Wat typisch is voor investeringsmigran-
ten is dat zij in die vrije tijd zo min mogelijk geld willen uitgeven. Daarom blijven
zij veel thuis, waar zij kaarten en gezellig praten met hun huisgenoten. Mehmet
zegt bijvoorbeeld:

‘Ik woon samen met [een vriend]en vier andere Turken in die woning. We
kunnen goed met elkaar opschieten.(…) We koken soms samen, we gaan
gewoon met elkaar om in onze vrije tijd. We spelen rummikub.’

In tegenstelling tot investeringsmigranten hechten verblijfsmigranten juist veel
waarde aan vrije tijd. Zij willen niet de hele tijd werken, omdat zij ook graag wat
tijd voor zichzelf willen hebben. Ignacio uit Chili zegt bijvoorbeeld:

‘Ze hebben me werk aangeboden als kok. Ze belden me ongeveer een maand
geleden voor een baan, maar ik heb hem niet geaccepteerd (…) je verdient
geld, maar I want to live [origineel in het Engels i.p.v. Spaans]. Ja, omdat het
erg moeilijk is om wat tijd voor jezelf te hebben, want in een restaurant werk
je praktisch van maandag tot zondag, dus dan heb je nergens meer tijd voor.
Ik moet ook leven.’

Veel verblijfsmigranten vinden het leuk om uit te gaan en voor de jongere genera-
tie komt hier soms ook het experimenteren met alcohol en drugs bij kijken. Javier
uit Colombia bekende bijvoorbeeld dat hij gedurende de eerste jaren in de Lage
Landen veel uitging en daarbij veel cocaïne gebruikte. Pas toen zijn vriendin
zwanger werd en hij een rustiger levensstijl verkoos is hij hiermee op gehouden.
Andere verblijfsmigranten maken ook van de gelegenheid gebruik om te experi-
menteren. Volkan zegt bijvoorbeeld: ‘[ik] blow ook wel vaak. Andere vormen van
drugs heb ik wel af en toe geprobeerd hier in België. Ik houd het echter bij blo-
wen.’ Voor verblijfsmigranten kan dit een aangename manier zijn om hun vrije
tijd door te brengen, terwijl het voor investeringsmigranten ondenkbaar is om
hieraan kostbare tijd en geld te verspillen.
Niet alle verblijfsmigranten hebben de middelen of de wil om uit te gaan, laat
staan om drugs te proberen. Oudere mensen gaan bijvoorbeeld niet naar de disco,
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maar liever naar het park of wandelen door de stad. Florencia uit Ecuador zegt
bijvoorbeeld: ‘We gaan naar allerlei plaatsen. De enige plek waar we niet heen
gaan zijn plekken om te dansen,’ en Gökdeniz zegt:

‘Mijn huisgenoten die al een langere tijd hier in België illegaal aanwezig zijn
hebben mij laten kennismaken met hun eigen vriendenkring. Samen doen we
in de weekenden allerlei leuke dingen, zoals sporten, of het bespelen van
instrumenten.

Ignacio uit Chili zegt over zijn vrijetijdsbesteding bovendien:

‘Ik ga wandelen in het centrum en kijken naar de winkels. Ik weet niet, ik loop
wat rond en zo nu en dan als ik geld heb dan koop ik wat. Ja, ik koop wat. Ik
ben nu aan het sparen voor een computer (…) en ik loop hard om wat af te
vallen en ik speel basketbal met [een vriend].’

De vrijetijdsbesteding van verblijfsmigranten vindt meestal plaats in kleine infor-
mele vriendengroepen, maar soms heeft het ook een meer formeel karakter. Veel
verblijfsmigranten bezoeken de activiteiten die worden georganiseerd door for-
mele of informele sociaal-culturele organisaties. Antonia zegt bijvoorbeeld:

‘Er zijn veel culturele activiteiten die worden georganiseerd door een groep
Ecuadorianen (…) Ik heb veel contacten, omdat ik samen met mijn zussen
eerder voor deze Ecuadoriaanse organisatie heb gewerkt. (…) we zijn ermee
gestopt, maar we helpen nog steeds en we kijken of er activiteiten zijn.’

Verblijfsmigranten spelen een grote rol in de ontwikkeling en voortzetting van
deze culturele bijeenkomsten (vgl. Hondagneu-Sotelo, 1994).
Legalisatiemigranten waarderen hun vrije tijd anders dan de andere twee catego-
rieën irreguliere migranten. Zij werken meestal niet of niet zo veel omdat zij zich
realiseren dat hun kansen op legalisatie kleiner worden indien ze opgepakt wor-
den in verband met illegale arbeid. Dat betekent dat het niet zo is dat zij niet wer-
ken omdat ze geen werk kunnen vinden, maar omdat ze er bewust voor kiezen.
Vanwege hun aspiraties werken zij uit strategisch oogpunt zo min mogelijk, waar-
door zij veel vrije tijd hebben. Vrije tijd is voor hen daarom minder nastrevens-
waardig dan voor verblijfsmigranten. Dnari uit Sierra Leone zegt over zijn vrije-
tijdsbesteding bijvoorbeeld:

‘Niks bijzonders. Elke dag hetzelfde. Ja. Daarom kan je niet zeggen vrije tijd,
want vrije tijd is als je bijvoorbeeld iets doet en wanneer je gaat dat niet doen
dan heb je vrije tijd, maar ik heb altijd vrije tijd, altijd elke dag.

Dit betekent dat hoewel zowel legalisatiemigranten als verblijfsmigranten meer
vrije tijd hebben dan investeringsmigranten, zij hun vrije tijd verschillend waarde-
ren. Bovendien besteden legalisatiemigranten hun vrije tijd heel anders dan ver-
blijfsmigranten.
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Wanneer de strategieën die worden ingezet om aspiraties te realiseren in ogen-
schouw worden genomen, kan de categorie legalisatiemigranten ingedeeld wor-
den in twee subcategorieën. Deze subcategorieën van legalisatiemigranten geven
een andere invulling aan hun vrije tijd. Legalisatiemigranten die gelegaliseerd pro-
beren te worden middels procedures brengen een groot deel van hun vrije tijd
door rond organisaties, waar zij komen voor sociale steun in bijvoorbeeld de vorm
van een voedselpakket, voor een babbeltje, om vrijwilligerswerk te doen of om
deel te nemen aan activiteiten. Omdat zij zo min mogelijk werken hebben ze
meestal weinig geld en moeten ze opletten waar ze wel en niet heen gaan. Önder
uit Bulgarije zegt bijvoorbeeld:

‘Ik breng mijn tijd meestal dagelijks rond in koffiehuizen, bars en zo. Ook ga
ik vaak naar een VZW [vereniging zonder winstoogmerk]hier in de buurt. Hier
blijf ik dan de hele dag zitten en krijg ik de mogelijkheid om tv te kijken, gra-
tis thee te drinken.’

En Rasja uit Syrië zegt:

‘Ik bezoek ook groepen van vrouwen die geen werk hebben. Vrouwen gaan
naar daar, en zij hebben geen papieren, daar mag je leren en ook leren naaien
en ook babysitten. En dat is een hele goede plaats. En nu in de zomervakantie
hebben wij veel uitstapjes. Naar het park, over twee weken gaan wij naar de
bergen met mijn dochter, dat is heel goed. En gratis, alles is gratis als mensen
geen papieren hebben. En soms wij gaan naar de zee, naar het strand. Dat is
leuk, dat is heel leuk. Ik heb veel vriendinnen. Maar we gaan niet bij elkaar op
bezoek, we zien elkaar alleen op de school [van hun kinderen], we praten en
bellen.’

Legalisatiemigranten die proberen gelegaliseerd te worden door middel van pro-
cedures hangen kortom veel rond bij organisaties omdat deze allerlei gratis activi-
teiten aanbieden en omdat ze er sociale steun ontvangen. Bovendien doen ze er
soms vrijwilligerswerk. Dit houdt hen bezig en stelt hen in staat wat terug te
doen. Maar er is nog een reden waarom legalisatiemigranten die procedures heb-
ben lopen graag bij organisaties komen. Dakarai uit Mauritanië legt uit:

‘Ik werk ook voor [een organisatie] omdat als ik hier kom en ik niets doe, dan
zou dat niet goed zijn voor mijn [regularisatie] aanvraag, en ik zou niets te
doen hebben. Als ik geen werk heb en niet naar school ga, ook al betalen ze
me weinig of helemaal niet, ik heb iets te doen in mijn leven. [Dus ik doe het
om] iets te doen [te]hebben, mensen om me heen hebben, en misschien is het
goed voor mijn integratie.’

Dit maakt duidelijk dat legalisatiemigranten die gelegaliseerd proberen te worden
middels procedures dingen voor en met organisaties doen omdat ze denken dat
dit goed is voor hun ‘integratie’ en daarmee voor hun legalisatieaanvraag. Bewijs
van ‘integratie’ is wat zij nodig hebben voor hun regularisatieaanvraag en dus om
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hun aspiraties te realiseren. Al met al leiden legalisatiemigranten met procedures
een beperkter sociaal leven vergeleken met verblijfsmigranten die hun vrije tijd
op uiteenlopende wijze besteden en niet primair rond organisaties.
De andere subcategorie legalisatiemigranten bestaat uit migranten die een ver-
blijfsvergunning proberen te bemachtigen door met iemand te trouwen. Bij orga-
nisaties zijn zij veel minder welkom omdat zij geen ‘perspectief’ hebben op legaal
verblijf, wat wil zeggen dat zij geen procedure hebben lopen (zie Van Meeteren et
al., 2008: 77-79 voor een toelichting). Maar het is ook niet in het belang van deze
categorie migranten om organisaties te bezoeken, omdat dat geen plekken zijn
om huwelijkskandidaten te vinden. In plaats daarvan gaan zij veel uit met de
bedoeling om een partner te ontmoeten. Marouane uit Marokko legt uit hoe hij
probeert om een vrouw te vinden om mee te trouwen:

‘Je moet veel uitgaan, je moet mensen ontmoeten. Je moet flirten met vrou-
wen. (…) Het leven van een persoon zonder papieren draait niet alleen maar
om werk. Je moet ook uitgaan.’

Volgens Marouane heb je minimaal 60 euro per weekend nodig om uit te gaan.
Indien legalisatiemigranten geen geld hebben om naar disco’s en cafés te gaan,
hangen ze op straat en voor de deur van cafés om te flirten met vrouwen die voor-
bij komen. Voordat ik mijn veldwerk begon negeerde ik doorgaans zulke versier-
pogingen. Tijdens mijn veldwerk heb ik de gewoonte ontwikkeld om een praatje te
maken met deze mannen. Zonder uitzondering bleken zij irreguliere migranten te
zijn die gelegaliseerd wilden worden.
Concluderend kan gesteld worden dat irreguliere migranten met verschillende
aspiraties hun vrije tijd anders waarderen en invullen. Terwijl investeringsmi-
granten een leven gekenmerkt door sociale isolatie prefereren, waarderen ver-
blijfs- en legalisatiemigranten hun vrije tijd meer en besteden zij deze actiever, zij
het op verschillende manieren. Aspiraties beïnvloeden niet alleen patronen in
vrije tijdswaardering en -besteding, maar zij liggen ook ten grondslag aan ver-
schillende patronen van geografische mobiliteit.

Geografische mobiliteit

Investeringsmigranten komen behalve voor werk weinig buitenshuis. In tegen-
stelling tot wat er in de literatuur wordt gesuggereerd (e.g. Diouck, 2000; Engber-
sen, 1999; Psimmenos & Kassimati, 2006) komt dit echter niet doordat zij bang
zijn voor de politie: ze kiezen voor een beperkte leefwereld vanwege hun aspira-
ties. Constanza legt bijvoorbeeld uit dat ze de stad waar ze woont nooit uitgaat
vanwege haar investeringsaspiraties:

‘Ik ken geen andere plaatsen dan Brussel, ik ben niet in andere plaatsen
geweest (…) ze zeggen dat er in andere plaatsen hele mooie stukken zijn,
maar ik ken ze niet. (…) en het is niet omdat ik bang ben voor de politie. Ik
wil er gewoon niet heen.’
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Omdat investeringsmigranten in de Lage Landen zijn met het doel snel geld te
verdienen en terug te keren willen ze geen tijd en geld verspillen aan het afleggen
van toeristische bezoekjes.
Verblijfsmigranten hebben daarentegen meestal wel andere steden bezocht, soms
zelfs buiten Nederland of België. Tot mijn verbazing vertelden enkele verblijfsmi-
granten in België vol trots dat ze Nederland hadden bezocht.4 Zo vertelde Fer-
nando uit Chili me over de plaatsen de hij heeft bezocht:

‘Amsterdam, Rotterdam, Breda, Roosendaal, Vlissingen, Den Bosch (…) Ik
ben in meer plaatsen in Nederland geweest dan in België. (…) In België Leu-
ven, de Ardennen, Rouen (…) Brussel (…) Brugge.’

En Martina uit Bolivia zegt: ‘Ik heb Antwerpen leren kennen. We zijn naar
Oostende gegaan, Gent, Brugge. We zijn ook naar Parijs gegaan.’ Omdat verblijfs-
migranten min of meer permanent willen blijven, willen ze het land waar ze
wonen ook leren kennen. Vaak zijn ze bovendien erg geïnteresseerd in West-
Europa en bezoeken ze graag beroemde steden in de omliggende landen. Ignacio
uit Chili zegt bijvoorbeeld: ‘Ik zou graag Amsterdam bezoeken, ze zeggen dat het
daar erg mooi is.’ Omdat de interne grenzen van de Europese Unie niet zwaar
worden bewaakt zijn deze migranten niet bijzonder bang om ze over te steken.
Maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan de reizen die ze kunnen en durven te
maken. Zo legt Isidora uit Ecuador uit:

‘Mijn dochter zegt: “We zijn hier in deze prachtige kooi, maar we kunnen de
kooi niet uit,” en dat is waar want je kunt heel veel leuke dingen doen hier
maar we zijn hier in deze kooi. (…) Mijn dochter is nu verliefd op een jongen
uit China en ze zou met zijn familie mee kunnen naar China om China te
leren kennen, maar ze zei: “Ik zou dat graag willen maar het kan niet omdat ik
geen papieren heb.”‘

Naast de barrières die door de autoriteiten worden opgelegd kennen verblijfsmi-
granten obstakels die te maken hebben met hun status die het moeilijk kunnen
maken om te reizen. Lucas uit Chili zegt bijvoorbeeld:

‘[we gaan naar] Sint Niklaas, naar het zwembad, maar niet naar andere plaat-
sen. (…) we hebben hier geen auto dus we kunnen niet zomaar overal naar-
toe. Met een auto is dat anders, want we zouden wel willen gaan omdat mijn
dochter graag naar een pretpark wil in de buurt van Brussel. Maar er zijn geen
bussen die daar naartoe gaan snap je, dus zonder auto gaat het niet. Ooit zou
ik graag ergens gaan kamperen, of vissen. Maar je kunt niet gaan snap je, er
zijn dingen die je zou willen doen maar die niet gaan zonder auto. (…) het

4 Aangezien de auteur Nederlands is waren respondenten trots wanneer zij Nederland hadden
bezocht. Ze spraken vaak spontaan over hun uitstapjes naar Nederland zodra ze hoorden dat de
onderzoekster een Nederlandse was.
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goede van hier is dat er veel parken zijn. We hebben een mooi park hier in
[een buitenwijk], en een zwembad.’

Hoewel verblijfsmigranten duidelijk belemmerd kunnen worden in hun geografi-
sche mobiliteit betekent dit niet dat ze opgesloten zitten in immigrantenwijken.
Ze trekken er graag op uit, zij het binnen bepaalde grenzen, en zijn hier soms ook
toe in staat.
Legalisatiemigranten die gelegaliseerd proberen te worden middels procedures
reizen ook als ze hiertoe de financiële mogelijkheid hebben, maar zij steken
meestal niet de landsgrens over. Zij doen dit liever niet omdat zij vrezen dat wan-
neer zij aangehouden worden in een ander land dit niet goed is voor hun proce-
dure. Nawang uit Nepal legt uit waarom hij het eng vond om naar Nederland te
reizen (wat hij uiteindelijk toch deed): ‘Omdat ik hier [in België] mijn [regularisa-
tieaanvraag] kan laten zien, en daar had ik helemaal niks. Ik had helemaal niks. Ik
was volledig illegaal.’ Dat Nawang aangeeft dat hij ‘volledig illegaal’ is in Neder-
land geeft aan dat hij zich op de een of andere manier deels legaal voelt in België.
Door zijn regularisatieaanvraag heeft hij een soort semi-officiële vorm van identi-
ficatie die alleen geldig is in het land waar hij de aanvraag deed. Hij is niet alleen
bang dat het reizen naar een ander land de uitkomst van zijn procedure negatief
beïnvloedt, maar ook dat hij gevangen wordt genomen en wordt uitgezet.
Maar dit zijn niet de enige redenen waarom legalisatiemigranten zich in het ene
land veiliger voelen om te reizen dan in het andere. Mijn respondenten hebben
het idee dat de uitvoeringspraktijken van de politie een groot verschil kunnen
maken tussen landen. Rakesh uit India zegt bijvoorbeeld:

‘Soms als de politie hier [in België] je controleert, dan zeggen ze: “Je hebt
geen goed papier.” Dan zeggen ze: “Geen probleem.” (…) in Nederland doen
ze het niet zo, daar sturen ze je direct naar de gevangenis. (…) Ik ken veel
mensen in Nederland, soms komen ze (…) ze komen naar mijn huis (…) Ik ga
niet daar heen (…) Ik ben bang.’

Zulke ideeën beïnvloeden de keuzes die irreguliere migranten maken en zorgen
ervoor dat legalisatiemigranten liever niet de grens overgaan.
Net als verblijfsmigranten maken legalisatiemigranten die proberen om iemand
te vinden om mee te trouwen zich minder druk om politiecontroles, omdat zij
vaak hun identiteit kunnen verbergen. Marouane vertelt:

‘Als de politie je aanhoudt op straat en je hebt een bewijs bij je dat je een
Marokkaan bent met een [Marokkaans] paspoort, [dan zetten ze je] direct
[het land uit]. Maar als je geen bewijs bij je hebt laten ze je met rust. (…) Ze
vroegen om mijn identiteitskaart, ik zei dat ik illegaal was, ze zeiden tegen
mij: “Kom met ons mee naar het politiebureau,” en ik was daar bijna twee uur
en toen lieten ze me gaan.

In tegenstelling tot migranten die ooit asiel hebben aangevraagd waardoor hun
vingerafdrukken in een database zijn geregistreerd, hebben legalisatiemigranten
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die iemand proberen te vinden om mee te trouwen zich vaak nog niet ‘legible’
(Scott, 1998) gemaakt voor de overheid, waardoor zij minder bang zijn om te wor-
den aangehouden. Deze legalisatiemigranten brengen doorgaans geen bezoek aan
andere steden, omdat ze liever hun tijd besteden aan het vinden van een trouw-
partner om zo hun aspiraties te realiseren.

Tabel 1 Aspiraties en sociale activiteiten van irreguliere migranten

Investerings-
migranten

Verblijfs-
migranten

Legalisatie-
migranten

Procedures Huwelijk

Sociale activitei-
ten

Waardering vrije
tijd

Zo min mogelijk Zeer gewaardeerd Niets speciaals Instrumen-
teel

Besteding vrije
tijd

Binnenshuis Recreatieve activitei-
ten

Bij organisaties Op straat,
uitgaan

Geografische
mobiliteit

Immobiel Mobiel (grensover-
schrijdend)

Mobiel (binnen lands-
grenzen)

Immobiel

Uit bovenstaande analyse is al met al niet alleen gebleken dat irreguliere migran-
ten met verschillende aspiraties hun vrije tijd anders waarderen en invullen, maar
ook dat die aspiraties ten grondslag liggen aan verschillende patonen van geogra-
fische mobiliteit.

Verandering in aspiraties

Uit de analyse blijkt dat irreguliere migranten met verschillende aspiraties hun
vrije tijd anders waarderen en invullen. Terwijl investeringsmigranten hun vrije
tijd nauwelijks waarderen, doen verblijfs- en legalisatiemigranten dit wel, maar op
verschillende manieren. Verblijfsmigranten ondernemen graag allerlei recreatieve
activiteiten, en legalisatiemigranten die op zoek zijn naar iemand om mee te trou-
wen besteden bewust veel van hun vrije tijd aan deze zoektocht. Legalisatiemi-
granten die gelegaliseerd proberen te worden middels procedures brengen hun
dagen door rond organisaties waar ze werken aan hun ‘integratie’ en waar ze deel-
nemen aan allerlei gratis recreatieve activiteiten.
Daarnaast verschilt de omvang van hun sociale leefwereld. Investeringsmigranten
zijn geografisch niet mobiel omdat zij liever dicht bij hun huis en hun werk blij-
ven, terwijl verblijfs- en legalisatiemigranten soms andere plaatsen in het land of
zelfs daarbuiten bezoeken. De resultaten zijn weergegeven in tabel 1.
Deze tabel schetst een ideaaltypisch beeld van de sociale activiteiten die irregu-
liere migranten ondernemen. Soms bevonden respondenten zich tussen posities
in of beantwoordden ze slechts gedeeltelijk aan het ideaaltypische plaatje. Dit
komt deels door het karakter van dit type kwalitatief onderzoek, maar ook door-
dat aspiraties van irreguliere migranten kunnen veranderen. Bij respondenten die
geïnterviewd werden door de onderzoeksassistenten kon ik meestal alleen hun
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huidige aspiraties onderscheiden, maar bij mijn eigen veldwerk kon ik soms een
serie aspiraties achterhalen die respondenten hadden doorgemaakt. Uit deze
gegevens blijkt dat wanneer irreguliere migranten van aspiratie veranderen, hun
sociale activiteiten op den duur ook veranderen. Toen Nawang uit Nepal bijvoor-
beeld nog een verblijfsmigrant was ging hij veel uit en gaf hij hier ook veel geld
aan uit: ‘Ik dronk veel, ik gaf vijftig, zestig, soms honderd euro per dag uit.’ Maar
sinds hij legalisatieaspiraties heeft besteedt hij zijn tijd en geld anders:

‘Nu [geef ik] in een hele maand tweehonderd euro [uit] en drink ik niets. (…)
Twee keer per week ga ik naar [Nederlandse] les. En de rest van de tijd, ja je
weet wel (…) ik ga naar [een organisatie], ik ga naar het Nepalese café, naar
een demonstratie, en internet. Het grootste deel van mijn tijd breng ik door
met internetten. Tegenwoordig is dat gratis bij [een organisatie], dus blijf ik
daar drie uur, zelfs vier uur soms. Dus dat is mijn dag.

Het relaas van Nawang is een goed voorbeeld van hoe de sociale activiteiten die
irreguliere migranten ondernemen veranderen wanneer hun aspiraties verande-
ren. Uit mijn analyse blijkt dat dit vrijwel altijd gebeurt, zij het niet altijd direct.
Soms duurt het even voordat de sociale activiteiten ook veranderen, waardoor
respondenten in een tussenpositie kunnen zitten.
Bovendien komt het ongekeerde ook voor: soms veranderen sociale activiteiten
eerst en pas later de aspiraties. De relatie tussen aspiraties en sociale activiteiten
werkt dus ook de andere kant op. Dit betekent dat aspiraties niet alleen ten
grondslag liggen aan patronen in sociale activiteiten, maar dat de sociale omge-
ving ook hun aspiraties kan beïnvloeden. Hoewel ik de precieze achtergrond van
zulke veranderingen niet systematisch heb onderzocht, heb ik wel enkele observa-
ties kunnen doen van gebeurtenissen in het sociale leven van respondenten die
verandering in hun aspiraties in gang hebben gezet. Daarnaast biedt de klassieke
migratieliteratuur relevante inzichten.
Tezamen suggereren deze inzichten dat sociale aspecten veranderingen in aspira-
ties teweeg kunnen brengen, met name voor investeringsmigranten. Hoewel zij er
gedurende een korte periode een spartaanse levensstijl op kunnen nahouden lukt
het ze meestal niet om die erg lang vol te houden. Diego uit Chili leeft bijvoor-
beeld al meer dan twee jaar het leven van een investeringsmigrant en begint zich
hier steeds ongemakkelijker bij te voelen:

‘Net als jij vertrek ik van mijn huis, ik neem de tram, en ik ga een ander huis
binnen [om te werken], het is net alsof ik in een grot leef. De tram stopt bij je
huis en bij dit [andere] huis en dit is het systeem van leven. En bijvoorbeeld
het weinige wat ik hier heb moet ik met een andere persoon delen. Ik kan niet
iemand opbellen en zeggen: “Hé, kom naar mijn huis, ik ben alleen dan kun-
nen we wat praten.” Dat is heel moeilijk snap je?

Hij voelt zich niet meer goed in staat om dit leven nog langer vol te houden, ter-
wijl hij eigenlijk nog niet genoeg geld heeft verdiend om terug te gaan. Hij mist
zijn vrouw en kind verschrikkelijk en denk erover om ze naar België te halen,
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maar tegelijkertijd wil hij ze niet daarheen brengen omdat hij vindt dat het er
gevaarlijk voor ze is. Hieruit blijkt dat hoewel investeringsmigranten soms duide-
lijke plannen voor ogen hebben het moeilijk kan zijn deze te realiseren omdat hier
een levensstijl bij komt kijken die moeilijk is om langdurig vol te houden.
Het verhaal van Diego is in overeenstemming met de literatuur over tijdelijke
migranten. Volgens Piore (1979: 62) is de manier waarop tijdelijke migranten
leven ‘essentially not a human condition’, waardoor deze niet lang kan worden
volgehouden. Wanneer tijdelijke migranten meer tijd doorbrengen in het ontvan-
gende land gaan zij een overgangsfase in (Massey, 1986: 671) waarin het onder-
scheid tussen tijdelijk en permanent verblijf steeds moeilijker wordt. Ze beginnen
zich te realiseren dat het moeilijk is om het ascetische leven dat zij hadden
gepland vol te houden en overwegen om hun vrouw en soms hun kinderen over te
laten komen (Piore, 1979).
Maar het is niet alleen zo dat sommige investeringsmigranten na verloop van tijd
verblijfsaspiraties ontwikkelen vanwege een gebrek aan sociale contacten. Die
paar sociale contacten die ze hebben worden soms ook juist reden om te blijven.
Omdat ze hun avonden en weekenden doorbrengen met huisgenoten kunnen
hechte vriendschappen ontstaan. Sommige investeringsmigranten beginnen in
zulke gevallen werk op te offeren voor gezelschap. Ze verdienen vervolgens min-
der, waardoor de realisatie van hun aspiraties langer op zich laat wachten en ze
langer moeten blijven dan gedacht. En hoe langer ze blijven hoe groter de kans
dat ze uiteindelijk blijven (Chavez, 1991).
Irreguliere migranten die recentelijk van aspiratie waren veranderd of die een ver-
andering overwogen bleken soms moeilijk te plaatsen in het bovenstaande
schema. Interviews met respondenten die zulke tussenposities innamen bleken
echter wel heel waardevol omdat ik met ze kon praten over hun overwegingen,
waaronder met betrekking tot hun sociale leven. Zulke interviews valideren daar-
mee de ideaaltypen, terwijl de respondenten zelf soms moeilijk in een categorie te
plaatsen waren.

Conclusie

In dit artikel is gebleken dat er grote verschillen bestaan in de manier waarop irre-
guliere migranten hun vrije tijd waarderen en invullen en dat ook de geografische
omvang van hun sociale leefwereld varieert. Irreguliere migranten vormen dus
duidelijk geen homogene categorie. Mijn analyse heeft bovendien meer diversiteit
laten zien dan de twee posities die in de literatuur worden geschetst. En belangrij-
ker, het is duidelijk geworden dat deze diversiteit in de sociale levens van irregu-
liere migranten kan worden begrepen door hun aspiraties in ogenschouw te
nemen.
Meer specifiek maakt mijn onderzoek duidelijk dat het dominante beeld dat in de
literatuur wordt geschetst van irreguliere migranten die noodgedwongen in een
‘cocon’ leven niet blijkt te kloppen. Hoewel het sociale leven van één specifieke
categorie irreguliere migranten, de investeringsmigranten, hier veel van weg heeft
wordt dit niet – zoals het slachtofferperspectief veronderstelt – veroorzaakt door
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de belemmeringen die zij ondervinden, maar is het een keuze die voortkomt uit
hun aspiraties om met zo veel mogelijk geld terug te keren naar hun land van her-
komst. Bovendien leiden verblijfsmigranten en legalisatiemigranten wel een soci-
aal leven. Zij gaan regelmatig het huis uit om recreatieve activiteiten te onderne-
men, waarbij ze zich niet alleen buiten hun directe woon- en werkomgeving bege-
ven, maar soms ook buiten hun gemeente of zelfs buiten hun land van vestiging.
Dit wil echter niet zeggen dat belemmeringen helemaal geen rol spelen in de soci-
ale activiteiten die irreguliere migranten ondernemen in hun vrije tijd. Zo heb ik
bijvoorbeeld laten zien dat legalisatiemigranten zich in hun geografische mobili-
teit wel degelijk laten beïnvloeden door het overheidsbeleid, en dat dit veel min-
der het geval is bij verblijfsmigranten. Hoewel irreguliere migranten dus wel dege-
lijk structurele belemmeringen ondervinden blijken migranten met verschillende
aspiraties hier verschillend op te reageren.
Mijn centrale bevinding dat irreguliere migranten met verschillende aspiraties
verschillende sociale levens leiden wordt gevalideerd door het gegeven dat wan-
neer irreguliere migranten van aspiratie veranderen, de sociale activiteiten die zij
ondernemen ook veranderen. Bovendien heb ik laten zien dat de relatie tussen
aspiraties en sociale activiteiten ook andersom werkt. Het sociale leven dat ver-
bonden is aan specifieke aspiraties kan er op den duur voor zorgen dat migranten
van aspiraties veranderen.
Al met biedt dit artikel niet alleen inzicht in een star debat over sociale activitei-
ten van irreguliere migranten, maar levert het met het blootleggen van de belang-
rijke rol van aspiraties voor de manier waarop irreguliere migranten dit aspect
van hun leven inrichten ook handvatten voor onderzoek naar andere facetten van
hun leven. Toekomstig onderzoek naar de manier waarop irreguliere migranten
hun leven in ontvangende landen inrichten doet er goed aan om aspiraties in de
analyse te betrekken.
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