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V A N O N Z E R E D A C T R I C E

MAXIE ECKERT
BRUSSEL | ‘Volgende week

vertrek ik naar Turkije om er te
werken. Het is mijn eerste baan
sinds ik deze zomer aan de uni
versiteit ben afgestudeerd.’ De
23jarige Betul Yagcioglu heeft
haar hele leven in Brussel ge
woond. Nu gaat ze haar geluk
zoeken in Istanbul.
Ze is niet alleen. Heel wat twinti
gers en dertigers met Turkse
roots dromen van een leven in
het land dat eigenlijk niet het
hunne is. Terwijl hun ouders
tientallen jaren geleden uit hun
thuisland Turkije vertrokken,
willen de jongeren er weer naar
toe.
Maar wat zit er achter die droom?
Zeynep Balci en Joris Michielsen
van het Steunpunt Inburgering
en Integratie van de Universiteit
Antwerpen onderzochten het. Zij
deden 27 diepteinterviews met
twintigers en dertigers die naar
Turkije willen vertrekken, en met
een groep die al in Turkije woont.
‘Maar er waren véél meer jonge

Turken bereid om met ons te pra
ten. Het gaat dus niet om enkele
individuele gevallen.’
De onderzoekers spreken van een
braindrain van Turkse jongeren.
‘Degenen die vertrekken zijn niet
de dropouts, de verliezers. Het
zijn voornamelijk de hoogopge
leiden die naar Turkije willen. De
meesten vertellen over discrimi
natie in Vlaanderen, die hen uit
ons land duwt.’
Zo zegt een 28jarige man, die in
het bezit is van een Vlaams diplo
ma hoger onderwijs, dat hij ver
trekt omdat hij in ons land geen
baan vond. ‘Toen ik zei dat ik Se
lim heette, zei de persoon aan de
telefoon dat ik niet meer op een
antwoord op mijn sollicitatie
brief hoefde te wachten. Ik ben
geëmigreerd vanwege de discri
minatie in België.’
Wanneer ze in Turkije zijn, blijkt
de realiteit overigens minder
rooskleurig dan wat de jonge Bel
gische Turken van hun nieuwe le
ven verwacht hadden.
BLZ. 8 berichtgeving.
BLZ. 37 opinie.
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Jonge Turken
trekken weer
naar thuisland
Vlaamse jongeren met Turkse roots
dromen van een leven in het
thuisland van hun ouders. ‘Vooral de
hoogopgeleiden willen weg omdat ze
gediscrimineerd worden.’

Na drie jaar
slaap is de vulkaan
Sinabung op het
Indonesische ei
land Sumatra weer
volop actief. Giste
ren stootte hij een
drie kilometer ho
ge aswolk uit. Hete
gaswolken hebben
al tot de evacuatie
van 15.000 mensen
geleid.
© Mafa Yuli Ramadhani/ap
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BRUSSEL | Morgen gaat de
commerciële zender VTM van
start met ‘Ontspoord’. Dat is een
nieuwe fictiereeks waarvan de af
leveringen gebaseerd zijn op erg
recente en geruchtmakende mis
daadzaken, onder meer die rond
Ronald Janssen, Hans Van Them
sche en Kim De Gelder. Het zijn
geen reconstructies van de reali
teit, zegt producer Johan Sme
tryns, maar ‘verzonnen verhalen’.
VTM verheelt echter niet waar de

inspiratie voor die verhalen van
daan kwam. Productiehuis Menu
et en VTM beseffen dat de reeks
aanleiding kan geven tot contro
verse, maar zeggen dat ze niet
mikken op sensatie.
De nabestaanden en de slachtof
fers van de verfilmde misdaden
werd geen toestemming gevraagd.
Dat was niet nodig, omdat de
reeks geen reconstructie van de
werkelijkheid is, luidt het. (cdk)
BLZ. D5 berichtgeving.

De Gelder & Co: na de gruwel, de fictieNationaal
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