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Summary 

Strange Neighbors 
Politics of ‘living together’ in Antwerp 

!
This thesis offers an ethnographic inquiry into the impact of the culturalist and 
secularist formations of difference that are now dominant in Europe on the everyday 
lives and interactions of denizens in diverse urban neighborhoods. It does so from a 
specific conceptual angle. In the analysis of most authors, culturalism revolves around 
a reified and primordial notion of ‘culture’, which is understood to result in an 
exclusionary discourse that projects an imagined national Self threatened by the 
presence of non-white (post)migrants who are construed as culturally ‘strange’ Others. 
I contend in this thesis, however, that culturalism also results in what I call a politics of 
‘living together’ [samenleven in Dutch]. With this term, I denote the hegemonic 
emergence of the notion that there exists a deeply problematic deficit of proper fellow 
feeling and proper everyday relationships between what are construed as ‘culturally 
different’ denizens. Although I believe that the emergence of a political notion of ‘living 
together’ characterizes European politics more broadly, I understand it to have gained 
a particularly acute force in Belgium. Especially in Flanders, ‘living together’ constitutes 
a new political project and prism through which Flanders has come to understand itself 
and this has led to an intensive political and societal investment in ‘healing’ the social 
fabric of multi-ethnic urban neighborhoods.  

I understand culturalism thus to simultaneously consists of an anxious fixation 
on safeguarding the national and ‘autochthonous’ ‘we’ from what are produced as 
cultural ‘strangers’ and of a new ethical injunction for denizens to ‘live together’ with 
their culturally ‘strange’ neighbors. Conceptualizing the politics of ‘living together’ as 
an inherent aspect of culturalism opens up new questions and new theoretical 
understandings of how culturalism is ‘lived’. Most importantly, it leads us to ask how 
we can understand what happens between urban denizens – how they perceive, feel, 
act, and explain themselves towards each other – when these mutual everyday 
engagements have become the object of a political and governance project. 

The fieldwork for this book has taken place in two adjacent neighborhoods in 
Antwerp (Belgium) – Oud-Borgerhout and the ‘Jewish Neighborhood’ - and has 
focused on their white Belgian, Moroccan-Belgian, and Jewish Belgian denizens. The 
two neighborhoods are both widely known in Flanders and Belgium, and have come to 
play a symbolic role in the Flemish public debate about ‘integration’ and multicultural 
society, albeit in very different ways.  
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In Part I, I trace the emergence of the politics of ‘living together’ via the myth of 
Borgerhout, and its moniker ‘Borgerokko’. Borgerhout/Borgerokko has come to 
symbolize in the Flemish public imagination the so-called “migrant problem” (due to 
its relatively large population of ‘Moroccan’ background) and Flemish feelings of 
“alienation” in multicultural neighborhoods, as well as the “black danger” of the rise of 
the extreme-right party Flemish Block/Interest. Borgerhout has, in short, been made 
to function as the mythical screen onto which has crystallized a discussion and a 
cleavage within the Flemish ‘we’ around competing claims of access to the ‘truth’ of the 
everyday lives of ‘ordinary’ denizens in multi-ethnic neighborhoods and around 
different imaginations of the discontents and possibilities of multicultural ‘living 
together’. 

Borgerhout has also become a laboratory for the (integration, deprivation, and 
urban) policies that were developed and that resulted in what I call an intensive 
neighborhood governmentality. This neighborhood governmentality turns domains of 
social life that previously laid mostly outside the interest and purview of governance 
into the object of state monitoring and academic investigation: 1) denizens’ everyday 
perceptions and experiences of their neighborhood and of each other as ‘strangers’ in 
neighborhood public space; 2) the way in which culturally different denizens interact 
with, and affectively relate to, one another as ‘neighbors’ and in relation to an ideal of 
‘neighborhood life’. In this governmentality, the neighborhood perceptions and 
practices of some categories of denizen have become problematized (the ‘deprived, 
Flemish Block-voting autochthon’, the ‘unintegrated allochthon/Muslim’), while others 
are celebrated (the ‘new urban middle class’).  

While the politics of ‘living together’ have been brought to bear on Oud-
Borgerhout with full-force, this is not so for the ‘Jewish Neighborhood’. While 
Antwerp’s Jews were mainly perceived as poor, undesirable ‘strangers’ in the first half 
of the 20th century, this position shifted after World War II to one in which Antwerp 
Jews were imagined as exotic but historically belonging, and were governed as 
‘autochthons of a special kind’. This position (which was in Antwerp very much related 
to the diamond sector) has meant that Antwerp Jews have for a long time not been 
discussed in the culturalist discursive frameworks of ‘integration’ or ‘living together’. 
Recently, Antwerp’s Jews are gradually being drawn into the culturalist politics of 
difference, however, and to some extent their position, especially that of strictly 
orthodox Jews, has become more akin to and paired with that of ‘allochtonen’. This is the 
result, on the one hand, of the decline of the diamond sector. On the other hand, it is 
related to a liberal-secularist shift within European culturalist discourse and integration 
policies towards the notion of civilizational ‘values’ and a problematization of Islam and 
religion in general. As a side-effect of this shift, Antwerp’s strictly orthodox Jews are 
now simultaneously claimed by some as ‘fully integrated’ and akin to autochtonen, while 
at other moments and by other actors they are described as akin to ‘allochthonen’ or 
even accused of being the ‘least integrated’. In contrast to Borgerhout, then, the 
culturalist politics of ‘integration’/‘living together’ has been brought to bear on the 
Jewish neighborhood in a very ambiguous, fragmented, and incoherent way. 
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In Parts II and III, I describe how denizens in Borgerhout and the ‘Jewish 
neighborhood’ relate to culturalist and secularist discourses and the notion of ‘living 
together’ in the course of everyday neighborhood life, and how this shapes their mutual 
perceptions and interactions. ‘Belgian/Fleming/autochthon’ and ‘stranger/Moroccan/ 
allochthon’ have become the dominant labels in the vernacular neighborhood 
categorizations of my interlocutors. So much so, that even those to whom these terms 
were not directly applied in political debates – i.e. orthodox Jews and their non-Jewish 
neighbors – became sucked into this binary logic. My interlocutors’ sense of Self, and 
their everyday neighborhood practices and experiences were, however, much more 
complex and ambiguous than the apparent dominance of this dichotomy suggests. I 
argue that, due to the politics of ‘living together’ and the political investment of and 
contestation over ‘everyday multicultural life’, lived culturalism means for my 
interlocutors that their everyday neighborhood life and interactions with fellow 
denizens have become fraught with questions to which secure or comfortable answers 
were never found. How do I appear when I see myself through other eyes and what 
does that say about me? How do I know if what I see about neighborhood life is ‘right’ 
and ‘just'? What is true ‘living together’ and how can sociability be achieved when 
cultural difference appears to result in insurmountably different ‘subjecthoods’? As my 
interlocutors engaged with and sought to position themselves in relation to these 
questions, the familiar and the strange turned out to not be securely tied to the cultural 
categorical Self and the cultural categorical Other, respectively. Alienation was not 
something that my interlocutors only sensed between ‘culturally strange’ categories, but 
also experienced vis-à-vis their ‘own’ ethno-cultural category, and even, crucially, within 
the Self. 

The effect of the politics of ‘living together’, moreover, is not just that lived 
culturalism means struggling with certain questions; it means having to do so under the 
weight of an imputed dominant political gaze that evaluates and scrutinizes denizens’ 
neighborhood perceptions and intercultural neighborliness. As a result, my 
interlocutors sense that, in this imputed dominant gaze (and also coming to view 
themselves and others through this gaze), how they perceive their neighborhood and how 
they interact with their culturally other neighbors has gained a political meaning: it has 
become a sign of ‘who’ they are and a token of their moral worth. In this sense, the 
neighborhood, especially in Borgerhout, has become a stage, on which the way in which 
denizens ‘do’ everyday multicultural life attains a performative and reflexive layer. My 
interlocutors’ experiences of the neighborhood or their relations with their culturally 
Other neighbors are never just that; they are also performances of certain modes of 
perception, and certain styles of neighborliness and enactments of neighborhood life, 
through which they (critically) position themselves vis-à-vis other neighborhood 
denizens and this imputed dominant gaze.  

I argue that these performances can be understood as taking the form of implicit 
‘discussions’ and contestations. In Borgerhout, performed neighbourhood perceptions 
revolve around the nature and ethics of perception itself, with some denizens claiming 
that distanced reflexivity forms the only ground for a truthful and ‘just’ neighborhood 
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perception, while others try to defend their moral worth and claim access to an objective 
reality by foregrounding their embodied immediacy and eye witnessing.  

In the ‘Jewish neighborhood’, in contrast, residents are engaged in an implicit 
discussion about what I called the diagnostics of strangeness. What emerges from this 
discussion is that the notion of ‘the neighborhood’ as a somehow naturally important 
social domain as well as the notion of ‘living together’ as something that is logically 
desirable, have become new frames through which ‘strangeness’ is diagnosed. If the 
location of strangeness has changed from what is viewed as an ‘improper’ engagement 
with the nation to an ‘improper’ engagement with the neighborhood, then the 
diagnostics of strangeness (from which place and by whom the ‘truth’ about strangeness 
is spoken) seems to have shifted from the political elite to the ordinary man on the 
street.  

In both neighborhoods, denizens attempt to define and negotiate what 
constitutes ‘true’ ‘living together’ and what is ‘good’ neighbourliness. While some argue 
that true ‘living together’ can only be realized when cultural Otherness is dissolved in 
‘cozy’, organic and personal intimacy, others contend that it can just as much be 
grounded in impersonal virtues of formality, distance, or in neighborliness as a ‘positive 
ethical’ obligation. These performances and contestations of the ideal of ‘living 
together’ constitute, so I argue, vernacular negotiations of the culturalist and secularist 
shaping of what is understood to be the nature of fulfilling and ethical subjecthood, and 
the nature of ‘true’ sociability.  

These polarized performative discussions touch on the question of who ‘we’ and 
‘they’ are, but in ways that cross-cut and complicate the allochthon-autochthon divide. 
In fact, these discussions revolve predominantly around the positions claimed, and 
misrecognitions felt, within ethno-cultural categories: between ‘old’ and ‘new Belgians’, 
between ‘modern’ and ‘pious’ Jews, and between ‘Moroccans’ aspiring to middle-
classness in their distinction from ‘traditional’ or ‘indecent’ ‘Moroccans’.  

The conceptualization of culturalism as containing both an anxious political 
construction of cultural ‘strangers’ threatening the nation and a political imperative to 
‘live together’, helps us to understand the deeply paradoxical character of the impact of 
culturalism on everyday life in diverse neighborhoods. The paradox is that even though 
the culturalist allochthon-allochthon divide has become hegemonic in denizens’ 
understandings of themselves and others, this divide is lived (it gains its compelling 
affective structure and becomes implicated in denizens’ sense of Self) through the 
internal performative distinctions and contestations of what is the ‘proper’ and ‘ethical’ 
way of doing everyday multicultural neighborhood life. In my analysis, the alienation 
that denizens in super-diverse neighborhoods have come to have to deal with in the 
New Europe is not so much that of the presence of non-white, postcolonial ‘strangers’. 
As the politics of ‘living together’ have turned the most basic assumptions about human 
interconnection – that you can know what you see, that you can know what it is to do 
‘good’ –  into a performative and contested political domain, they are confronted with 
a more fundamental alienation: of everyday urban neighborhood life itself.  
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Samenvatting 

Vreemde Buren 
De politiek van ‘samenleven’ in Antwerpen 
 
Dit proefschrift biedt een etnografische verkenning van de impact die de culturalistische 
en secularistische politiek van verschil, die nu dominant is in Europa, heeft op het 
alledaagse leven en de interacties van bewoners in multi-etnische grootstedelijke 
buurten. Ik hanteer daarbij een specifiek conceptueel perspectief. In de analyse van de 
meeste auteurs over dit onderwerp, is de kern van culturalisme een essentialistisch en 
primordiaal begrip van ‘cultuur’. Het gevolg van dit cultuurbegrip is een 
uitsluitingsvertoog, waarin een verbeeld nationaal Zelf wordt geprojecteerd dat 
bedreigd zou worden door de aanwezigheid van niet-witte (post-)migranten die worden 
geconstrueerd als cultureel ‘vreemde’ Anderen. Ik argumenteer in dit proefschrift, 
echter, dat culturalisme ook resulteert in wat ik een politiek van ‘samenleven’ noem. 
Met deze term duid ik de opkomst en toenemende dominantie aan van de notie dat er 
een zeer problematisch gebrek zou bestaan aan de juiste vorm van wederzijds 
medegevoel en de juiste soort alledaagse relaties tussen burgers van ‘verschillende 
culturen’. Hoewel ik geloof dat de opkomst van de politieke notie van ‘samenleven’ de 
politiek in Europa in algemenere zin kenmerkt, laat ik zien dat deze notie in België een 
uitzonderlijk groot gewicht heeft gekregen. Met name in Vlaanderen is ‘samenleven’ 
een nieuw politiek project geworden en een lens waardoor men zichzelf is gaan zien en 
begrijpen. Dit heeft geleid tot een zeer intensieve politieke en maatschappelijke 
investering in de poging om het sociale weefsel van multi-etnische grootstedelijke 
buurten te ‘helen’.  

In mijn analyse bestaat culturalisme dus zowel uit een angstige fixatie op het 
beschermen van het nationale en ‘autochtone’ ‘wij’ tegen vermeende culturele 
‘vreemden’, als uit een nieuwe ethisch gebod aan burgers om ‘samen te leven’ met hun 
cultureel ‘andere’ buren. Deze conceptualisatie van een politiek van ‘samenleven’ als 
een inherent element van culturalisme maakt het mogelijk nieuwe vragen te stellen en 
tot een nieuw theoretisch begrip te komen van hoe culturalisme wordt ‘geleefd’. Vooral 
roept het de vraag op hoe we kunnen begrijpen wat er plaatsvindt tussen stadsbewoners 
– hoe ze elkaar bezien, hoe ze voelen, handelen, en trachten zichzelf begrijpelijk te 
maken naar elkaar – wanneer deze alledaagse wederzijdse relaties het object zijn 
geworden van een politiek en bestuurlijk project.  

 Het veldwerk voor dit boek heeft plaatsgevonden tussen 2008 en 2011 in twee 
aangrenzende wijken in Antwerpen – Oud-Borgerhout en de ‘Joodse buurt’ – waarin ik 
vooral heb gefocust op witte Belgische, Marokkaans-Belgische en joods Belgische 
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bewoners. Beide buurten zijn zeer bekend (en/of berucht) in Vlaanderen en België, en 
beide spelen, hoewel op zeer verschillende manieren, een symbolische rol in het 
Vlaamse publieke debat over ‘integratie’ en de multiculturele samenleving.  

In Deel I beschrijf ik de opkomst van de politiek van ‘samenleven’ via het 
mythische beeld dat is ontstaan over Borgerhout, of ‘Borgerokko’, zoals de iconische 
bijnaam van de buurt luidt. In de Vlaamse publieke verbeelding is 
Borgerhout/Borgerokko het symbool bij uitstek geworden van het zogenaamde 
‘migrantenprobleem’ (vanwege het relatief grote aandeel van de bevolking met een 
Marokkaanse achtergrond) en van Vlaamse gevoelens van vervreemding in 
multiculturele buurten. Het is echter ook gemaakt tot hét symbool van het “zwarte 
gevaar” in Vlaanderen, dat wil zeggen: van de opkomst van de extreem-rechtse partij 
het Vlaams Blok, later Vlaams Belang. Ik betoog dat Borgerhout is gaan fungeren als 
het mythische scherm waarop een kloof binnen het Vlaamse ‘wij’ zich uitkristalliseerde, 
die draait rond concurrerende claims van toegang tot de ‘waarheid’ van het alledaagse 
leven van ‘gewone’ mensen in multi-etnische buurten en rond een discussie over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van multicultureel ‘samenleven’.  

Borgerhout is een laboratorium geworden voor de ontwikkeling van het federale, 
Vlaamse en lokale beleid op het gebied van integratie, kansarmoede en stedenbeleid. 
Deze beleidsdomeinen en –ontwikkelingen overlappen en hebben samen geleid tot wat 
ik een intensieve buurt-governmentality noem. Ik toon dat deze buurt-governmentality de 
volgende domeinen van het sociale leven die eerder buiten de interesse en het bereik 
van (overheids)bestuur lagen maakt tot een nieuw object van monitoring, management, 
en wetenschappelijk onderzoek: 1) de dagelijkse percepties en ervaringen die bewoners 
hebben van hun buurt en van elkaar als ‘vreemden’ in de publieke ruimte; 2) de manier 
waarop cultureel verschillende buurtbewoners met elkaar omgaan en zich gevoelsmatig 
tot elkaar verhouden, zowel als ‘buren’ als in relatie tot een ideaal van ‘buurtleven’. In 
deze governmentality worden bepaalde categorieën burgers in het leven geroepen op basis 
van hun vermeende buurtpercepties en –praktijken. Sommige van die geconstrueerde 
typische buurtbewoners en hun buurtengagement worden bovendien sterk 
geproblematiseerd (de ‘kansarme, Vlaams Blok-stemmende autochtoon’, de 
‘ongeïntegreerde Marokkaan’), terwijl die van andere categorieën geïdealiseerd en tot 
model gemaakt worden (de ‘nieuwe stedelijke middenklasse’). 

Waar de politiek van ‘samenleven’ in al zijn aspecten op Oud-Borgerhout is 
toegepast en een duidelijke stempel heeft gedrukt op hoe de wijk verbeeld wordt, is dit 
niet het geval voor de ‘Joodse buurt’. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd het 
overgrote deel van de joodse bevolking in Antwerpen vooral gezien als arme, 
ongewenste ‘vreemdelingen’. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof deze politieke 
verbeelding en maatschappelijke positie naar een verbeelding van Antwerpse joden als 
tegelijkertijd exotisch én historisch thuis in Antwerpen, en werden zij bestuurd als ‘een 
speciaal soort autochtonen’. Deze nieuwe positie (waarvan de totstandkoming in 
Antwerpen in grote mate verbonden was met de diamantsector) uitte zich erin dat 
Antwerpse joden geen object van debat en discussie waren binnen het opkomende 
culturalistische discursieve raamwerk rond ‘integratie’ of ‘samenleven’. Er is recent 
echter een ontwikkeling gaande waarbij Antwerpse joden langzaam expliciet in de 
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culturalistische politiek van verschil verwikkeld raken. Tot op zeker hoogte is hun 
positie, vooral die van orthodoxe joden, aan het verschuiven naar een positie die meer 
dan vroeger lijkt op die van, en waarbij zij ook vergeleken worden met, 
‘allochtonen/moslims’. Enerzijds is dit het gevolg van de afname van (de joodse positie 
binnen) de Antwerpse diamantsector. Anderzijds is dit verbonden met een bredere 
liberaal-secularistische verschuiving binnen Europese vertogen en beleid rond 
‘integratie’ en ‘migranten’. Deze verschuiving houdt in dat de idee van het beschermen 
van de (seculiere) ‘waarden’ van een specifieke (i.e. de Europese) beschaving of 
nationale cultuur centraal is komen te staan en de islam, en religie in het algemeen, sterk 
geproblematiseerd wordt. Een onbedoeld bijeffect van deze verschuiving is dat 
ultraorthodoxe Antwerpse joden nu door sommige actoren in het publieke debat gezien 
en geclaimd worden als ‘volledig geïntegreerd’ en niet anders dan autochtonen, terwijl 
ze op andere moment of door andere actoren impliciet worden gelijkgesteld aan de 
categorie van allochtonen of zelfs beschreven worden als ‘de minst geïntegreerde’ 
minderheidsgroep van Vlaanderen. In tegenstelling tot Borgerhout is de impact van de 
culturalistische politiek van ‘samenleven’ op de ‘Joodse buurt’ dus heel ambigu, 
gefragmenteerd en incoherent.  

In Deel II en III beschrijf ik hoe bewoners van Borgerhout en de ‘Joodse buurt’ 
zich verhouden tot culturalistische en secularistische vertogen en tot de notie van 
‘samenleven’ in de context van hun alledaagse leven in de buurt, en hoe dit hun 
wederzijdse percepties en interacties vormt. Ik laat zien dat 
‘Belgisch/Vlaams/autochtoon’ en ‘vreemd/Marokkaans/allochtoon’ de dominante 
labels zijn geworden die buurtbewoners tijdens mijn veldwerk gebruikten om hun 
mede-buurtbewoners te categoriseren en benoemen. Zelfs diegenen op wie deze termen 
in het Vlaamse politieke en publieke debat niet expliciet worden toegepast – namelijk: 
orthodoxe joden en hun niet-joodse buren – kunnen in de context van de buurt niet 
ontkomen aan deze binaire logica. Het gevoel en begrip dat mijn gesprekspartners van 
zichzelf hadden (sense of Self) alsook hun alledaagse buurtpercepties en –praktijken zijn 
echter veel complexer en ambivalenter dan de schijnbare dominantie van deze 
dichotomie doet voorkomen. Ik laat zien dat door de politiek van ‘samenleven’ en de 
buurt-governmentality die ontwikkeld is het ‘alledaags multicultureel buurtleven’ een 
politiek gewicht en betekenis heeft gekregen die bovendien inzet is van voortdurende 
politieke strijd en discussie. Ik beargumenteer dat als gevolg daarvan ‘geleefd 
culturalisme’ voor mijn respondenten betekent dat ze tijdens hun alledaagse buurtleven 
en interacties met mede-buurtbewoners geconfronteerd worden met allerlei existentiële 
en filosofische vragen waar nooit duidelijke of makkelijke antwoorden op gevonden 
worden. Wie ben ik in de ogen van anderen, en wat zegt dat over mij? Hoe kan ik weten 
of wat ik zie en ervaar aan het leven in mijn buurt ‘waar’ en ‘juist’ is? Wat is echt 
samenleven en hoe kun je waarlijke sociale relaties aangaan als culturele verschillen als 
zeer problematisch of zelfs onoverbrugbaar gevoeld worden? In mijn analyse van de 
wijze waarop mijn respondenten zich trachten te positioneren tot, en te leven met, deze 
vragen, toon ik dat het bekende en het vreemde (the familiar and the strange) niet eenduidig 
verbonden zijn met, respectievelijk, de culturele categorie van het Zelf en de culturele 
categorische Ander. Gevoelens van vervreemding en miskenning voelen mijn 
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respondenten niet alleen ten aanzien van cultureel ‘vreemde’ categorieën, maar ervaren 
zij juist ook ten aanzien van leden van hun ‘eigen’ etno-culturele categorie, en zelfs, 
binnen hun eigen gevoel van Zelf.  

Maar het effect van de politiek van ‘samenleven’ is niet alleen dat geleefd 
culturalisme inhoudt te moeten worstelen met bepaalde vragen. Ik beargumenteer dat 
het ook inhoudt die vragen te moeten aangaan onder het continue gewicht van een 
verbeelde abstracte dominante blik (gaze) die de buurtpercepties en het intercultureel 
nabuurschap van buurtbewoners onderzoekt en evalueert. Het resultaat is dat het voor 
mijn respondenten voelt alsof, wanneer bezien door deze dominante blik (een blik die 
ze ook zelf opnemen en waardoor ze zichzelf en anderen gaan bezien en begrijpen), de 
manier waarop ze hun buurt zien en ervaren en de manier waarop ze omgaan met hun 
cultureel andere buren een nieuwe en onontkoombare betekenis heeft verkregen: 
namelijk, alsof hun percepties en handelingen niet iets zeggen over de buurt of de 
‘ander’, maar over ‘wie’ ze zelf op een fundamentele manier zijn en wat hun morele 
waarde is. De multiculturele buurt, en vooral Borgerhout, is een soort podium 
geworden (in de zin van een plek waar je je continu bewust bent van een publiek dat 
jou en je handelingen op een specifieke manier ‘leest’ en interpreteert). De manier 
waarop bewoners alledaags multicultureel buurtleven ‘doen’ heeft daardoor een 
performatieve en reflexieve dimensie gekregen. De buurtervaring van mijn 
respondenten en hun relaties met cultureel Andere buren kunnen hierdoor niet meer an 
sich begrepen worden: ze zijn ook altijd performances van bepaalde wijzen om tot perceptie 
te komen, van bepaalde stijlen van nabuurschap en van bepaalde idealen van buurtleven. 
Het is via deze performances dat bewoners zich (kritisch) proberen te positioneren, en 
een gevoel van Zelf en morele waarde cultiveren ten aanzien van andere buurtbewoners 
en ten aanzien van die verbeelde dominante oordelende blik.  

Ik betoog dat deze performances tezamen de vorm aannemen van impliciete 
‘discussies’ en onderhandelingen. In mijn analyse gaan de verschillende buurtpercepties 
die bewoners in Borgerhout uitdragen ten diepste over de aard en ethiek van perceptie 
zelf. Sommige bewoners verhouden zich tot de buurt vanuit de idee dat reflexieve 
afstand tot je directe, subjectieve ervaring en emotie de enige juiste basis is om tot een 
waarachtige en ‘goede’ perceptie van je buurt en anderen te komen. Anderen proberen 
hun morele status en een claim van toegang tot een objectief bestaande realiteit te 
verdedigen door juist hun belichaamde ‘er zijn’ in de buurt te benadrukken en zich te 
profileren als ‘ooggetuigen’.  

In de ‘Joodse buurt’, daarentegen, zijn buurtbewoners verwikkeld in een 
impliciete discussie over wat ik de diagnostiek van vreemdheid/vreemdelingschap 
(strangeness) noem. Wat deze discussie laat zien is dat de notie van ‘de buurt’ als een 
vanzelfsprekend belangrijk sociaal domein en de idee van ‘samenleven’ als een 
logischerwijs wenselijk ideaal een nieuw raamwerk zijn gaan vormen waarmee 
vreemdheid wordt gediagnosticeerd. Terwijl het vermeende symptoom van vreemdheid 
is veranderd van een ‘onvoldoende’ affectieve betrokkenheid met de natie naar een 
zogenaamd onvoldoende affectieve betrokkenheid met de buurt, lijkt ook de 
diagnostiek van vreemdheid (wie, en vanaf welke plek, gedacht wordt de waarheid over 
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vreemdelingschap te kunnen spreken) verschoven van de politieke elite naar de ‘gewone 
man in de straat’.  

In beide buurten proberen bewoners tot een begrip te komen en met elkaar te 
onderhandelen over wat ‘echt’ ‘samenleven’ en ‘goed nabuurschap’ is of zou moeten 
zijn. Sommige bewoners hebben het gevoel dat echt ‘samenleven’ pas ontstaat wanneer 
culturele Andersheid overbrugd wordt door ‘gezellig’, organisch samenzijn, waarin de 
Ander op een intieme en persoonlijke manier gekend kan worden voorbij cultureel 
verschil. Anderen benadrukken dat ‘samenleven’ juist ook gebaseerd kan zijn op 
formaliteit, distantie, of nabuurschap als een ‘positief ethische’ verplichting, dat wil 
zeggen: op onpersoonlijke sociale principes en deugden. Ik betoog dat deze 
uiteenlopende performances en discussies rond het ideaal van ‘samenleven’ begrepen 
kunnen worden als het onderhandelen, door buurtbewoners in hun alledaagse leven, 
van de impact die culturalistische en secularistische vertogen hebben op wat wordt 
beschouwd en erkend als de aard van ethisch mens-zijn en als de essentie van ‘echte’ 
sociale relaties.  

Deze gepolariseerde performatieve discussies raken ook aan de vraag wie ‘wij’ en 
‘zij’ zijn, maar ze doen dat op een manier die dwars door het onderscheid autochtoon-
allochtoon heen snijdt en die deze tweedeling compliceert. Deze discussies draaien 
namelijk vooral om posities die geclaimd worden, en miskenningen die gevoeld worden, 
binnen etno-culturele categorieën: tussen wat in Borgerhout ‘oude’ en ‘nieuwe Belgen’ 
genoemd worden, tussen ‘moderne’ en ‘vrome’ joden, en tussen ‘Marokkanen’ die 
streven naar een middenklasse leven en de zogenaamd ‘traditionele’ of ‘slechte’ 
‘Marokkanen’ waarvan ze zich proberen te distantiëren. 

Mijn conceptualisering van culturalisme als bestaande uit een angstige politieke 
verbeelding van culturele ‘vreemden’ die de natie bedreigen en een politiek gebod tot 
‘samenleven’ helpt om het paradoxale karakter van het effect van culturalisme op het 
alledaagse leven in diverse buurten beter te begrijpen. De paradox is dat, hoewel de 
culturalistische tweedeling tussen allochtoon en autochtoon hegemonisch is geworden 
in de wijze waarop bewoners elkaar en zichzelf zien en begrijpen, dit onderscheid geleefd 
wordt (het verkrijgt zijn dwingende affectieve structuur en raakt ingebed in het gevoel 
van Zelf) via deze interne performatieve distincties en discussies over wat de ‘juiste’ en 
‘ethische’ manier is om het dagelijks leven in een multiculturele buurt vorm te geven. 
Volgens mijn analyse is de vervreemding waarmee bewoners in diverse buurten te 
maken hebben gekregen in het naoorlogse Nieuwe Europa niet zozeer het gevolg van 
de aanwezigheid van zogenaamd niet-witte, postkoloniale ‘vreemden’. Omdat de 
politiek van ‘samenleven’ allerlei basale aannames over menselijke onderlinge 
verhoudingen – dat je kunt weten wat je ziet, dat je kunt weten wat het is om ‘goed’ te 
doen, dat je de ander kunt kennen – heeft veranderd in een performatief en betwist 
politiek domein, worden bewoners geconfronteerd met een meer fundamentele 
vervreemding: die van hun alledaagse stedelijke buurtleven zelf. 
'  


