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In het theaterstuk ‘Hoge Weg’ van MartHa!tentatief & Toneelhuis leert een jonge witte 

vrouw en activiste, een generatie-Vlaming, in vaak korte en vluchtige gesprekken via de 

parlofoon en in de inkomhal van een appartementsblok de complexiteit van de stedelijke 

samenleving kennen. Ze wil buren mobiliseren voor de aanleg van een nieuw park, maar 

stoot keer op keer op de vaststelling dat de diversiteit aan levenstrajecten en de sociale en 

culturele bagage van stadsbewoners ook tot andere dromen voor de stad leidt. 

(Stads)sociologen Dirk Geldof (UA & Odisee) en Stijn Oosterlynck (UA) reflecteren in deze 

tekst over het toneelstuk en kijken door een sociologische bril naar het samenleven in de 

superdiverse stad van vandaag, naar het potentieel en de beperkingen van convivialiteit in 

tijden van polarisering en naar de rol van theater in tijden van superdiversiteit. 

 

Leven onder ‘vertrouwde vreemden’ 

Het appartementsgebouw en de parlofoon, veel dichter kan je niet komen bij de conditie van 

het samenleven in laatmoderne, verstedelijkte samenlevingen. We leven fysiek zo dicht naast, 

boven en onder elkaar, maar slagen er tegelijkertijd wonderwel in om voldoende sociale 

afstand in te bouwen. De parlofoon, het beleefde maar gereserveerde knikje naar elkaar in de 

gang, het strategisch negeren van ruzie of dronkenschap bij de buren: het zijn evenzoveel 

manieren die ons toelaten om dicht opeen te wonen met anderen waarvoor we meestal niet 

gekozen hebben en toch enige privacy te behouden. We blijven meestal vreemden voor 

elkaar, maar tegelijkertijd ook net voldoende vertrouwd met elkaar en elkaars gewoonten om 

een basis te hebben om in vertrouwen samen te leven. 



Van in de vroege stadssociologie hangt er rond de anonimiteit van het stedelijk samenleven 

behoorlijk wat ambiguïteit. Vaak werd die anonimiteit als een pluspunt voor het leven in de 

stad gezien. ‘Stadslucht maakt vrij’, luidde het adagium. De geringere sociale controle in 

steden maakt het mensen mogelijk te ontsnappen aan dwingende maatschappelijke normen 

en hun eigen levenspad uit te stippelen. Maar tegelijk speelde altijd ook een bezorgdheid. Hoe 

kunnen zoveel verschillende mensen samenleven en hoe blijft de samenleving leefbaar in de 

meer anonieme stad? Het antwoord van vroege stadsociologen in de Verenigde Staten als 

Simmel daarop was ‘sociatie’. In tegenstelling tot de Europese sociologen, die de zwaardere 

term ‘solidariteit’ ontwikkelden om uit te leggen hoe een samenleving samengehouden kan 

worden in de sociaal en politieke woelige tijden van de opgang van het industriële kapitalisme, 

verwachtte Simmel veel van alledaagse, informele contacten tussen vreemden. We noemen 

het vandaag ‘convivialiteit’. De stad als kruispunt tussen allerlei sociale werelden, waar vele 

kleine, losse ontmoetingen lichte vormen van sociale cohesie creëren. Dat lukt in de stedelijke 

(semi-)publieke ruimte (pleinen, cafés, binnenkoeren, straathoeken), maar appartementen 

lijken er vaak net op ontworpen ontmoeting te bemoeilijken en vreemden op afstand te 

houden. Niets is zo gemakkelijk als iemand afwimpelen via de parlofoon, zoals het 

hoofdpersonage keer op keer vaststelt.   

 

De superdiverse stad: hoe vertrouwd zijn ‘vreemden’ nog? 

Vandaag is de stad overal in Vlaanderen, en al zeker het appartement en de parlofoon. Leven 

met ‘vertrouwde vreemden’ is al lang geen exclusief kenmerk meer van de grootstad, maar 

lijkt een algemeen kenmerk geworden te zijn van het leven in een door en door verstedelijkte 

regio als Vlaanderen. Wat echter de problematiek van het samenleven in steden de voorbije 

decennia extra uitdaagt, en vooralsnog voornamelijk een grootstedelijk gegeven is (alhoewel 

ook hier verandering in komt), is de toegenomen etnisch-culturele diversiteit. Het is deze 

samenlevingsproblematiek die in het fictieve appartementsgebouw van de Hoge Weg in het 

toneelstuk gethematiseerd wordt.  

Steden worden superdiverse steden. Er leven steeds meer mensen met een migratie-

achtergrond. Antwerpen werd de voorbije maanden, of misschien zelfs de voorbije weken of 

dagen, een majority-minority stad: een stad waar de meerderheid van de inwoners wortels 



heeft in migratie (waarbij we ook de migratie-achtergrond van de ouders meerekenen). Maar 

superdiversiteit gaat vooral over een groeiende diversiteit in de diversiteit: steeds meer 

landen van herkomst, talen, levensbeschouwingen, migratiemotieven, verblijfsstatuten, … De 

verschillen zijn er niet alleen tussen gemeenschappen of landen van herkomst, maar de 

verschillen groeien steeds meer tussen mensen en binnen groepen van mensen van eenzelfde 

origine (zie Vertovec, 2007; Geldof, 2018).  

De ‘vreemden’ waarmee ieder van ons samen leeft zijn, zeker in de perceptie, minder 

vertrouwd geworden. We delen veel minder dan tevoren eenzelfde geschiedenis (of althans 

de beleving ervan), eenzelfde taal, eenzelfde godsdienst, dus de ‘verbeelding’ van het bestaan 

van een onderliggende gedeelde gemeenschap is aangetast. Wat meer is, er zijn in de 

samenleving sterke politieke krachten aan het werk die de verschillen uitvergroten en 

opkloppen en aldus de samenleving polariseren.  

Met de superdiversiteit groeit dus ook de complexiteit van de stad, iets wat het 

hoofdpersonage in ‘Hoge Weg’ belletje na belletje ontdekt. Haar droom voor een nieuw park 

blijkt niet algemeen gedeeld te worden. Zoveel verschillende levensverhalen en -trajecten, 

zoveel verschillende dromen voor de stad. Het leidt bij het hoofdpersonage wel tot begrip, 

zelfs in de overtreffende trap, maar niet tot reflectie over de eigen droom. Ze blijft volhardend 

via de parlofoon haar eigen droom slijten. Veel begrip voor elkaar, maar nauwelijks 

ontwikkeling van een gedeelde droom, zou het theaterstuk hierin een afspiegeling zijn van 

wat convivialiteit wel en niet vermag? We gaan er later verder op in. 

 

Gewoon samenleven in de stad, ook in tijden van superdiversiteit 

Waar de term multiculturalisme verwijst naar bewuste pogingen om met etnisch-culturele 

diversiteit om te gaan en etnisch-culturele minderheden bepaalde rechten te geven, wordt 

superdiversiteit vaak gelinkt aan het langzame, soms moeizame maar gestaag 

voortschrijdende proces van normalisering van diversiteit en verschil. In steeds meer 

contexten zijn etnisch-culturele of taalverschillen ‘gewoon’ geworden. Dat wil uiteraard niet 

zeggen dat ze niet tot wrijvingen, spanningen of conflicten kunnen leiden, maar het 

superdiversiteitsparadigma kiest niet voor een problematiserende, maar voor een meer 

beschrijvende en analyserende positie, met oog voor het minder zichtbare proces van het 



langzame wennen van de samenleving aan diversiteit. Zowel de dagelijkse realiteit als 

stadssociologisch onderzoek tonen aan dat samenleven in de stad inderdaad gewoner loopt 

dan velen denken. 

Veel onderzoek rond superdiversiteit focust zich op interacties in superdiverse micro-

omgevingen (Phillimore 2016). Wessendorf (2014) spreekt in haar onderzoek van Hackney in 

London over het ontstaan van een ‘commonplace diversity’, diversiteit als alledaags gegeven. 

Mensen kijken niet meer op van verschil, wanneer ze andere talen horen spreken, wanneer 

ze met andere ouders van heel verschillende origine aan de schoolpoort wachten, of wanneer 

ze mensen met religieuze symbolen of kledij ontmoeten. Ook de meertaligheid is het 

uitgangspunt, inbegrepen het aftasten van welke taal de communicatietaal is bij een eerste 

contact. Gelijkaardige gewenning vinden we bij Hall (2013) wanneer ze op straatniveau 

exploreert hoe superdiversiteit ontwikkelt in de omgeving van Rye Lane in London, zowel 

ruimtelijk als in tijd. Of in wijkstudies van Bradford/Manningham (UK) (Husband et al, 2016).  

In België verkenden Maly, Blommaert en Ben Yakoub (2014) superdiverse buurten in Brussel, 

Antwerpen, Gent en Oostende, met bijzondere aandacht voor de rol van taal in de context 

van de groeiende superdiversiteit. En het lijkt contra-intuïtief, maar superdiversiteit en de 

ermee verbonden meertaligheid leidt in Vlaanderen juist tot een grotere rol voor het 

Nederlands, omdat dit de enige taal is die iedereen deelt. Het gaat dan wel over de taal als 

pragmatisch instrument om elkaar te begrijpen, niet over het kunnen communiceren in 

grammaticaal correct en juiste gespelde of uitgesproken zinnen.  

 

Convivialiteit in superdiversiteit, ondanks polarisering 

Een concept dat in die context opgang maakt, is de notie van convivialiteit, die taal lijkt te 

geven aan de normaliseringsprocessen op wijkniveau. Het is net als ‘sociatie’ vroeger een veel 

‘lichtere’ term dan solidariteit om de sociale cohesie en bronnen ervan in de samenleving te 

vatten. Gilroy (2004: xi) gebruikte de term vijftien jaar geleden al om te verwijzen naar ‘het 

samenleven en de interactie die multiculturaliteit een gewoon kenmerk van het sociale leven 

maakte’.   



Convivialiteit vergt van burgers dat ze wie vreemd en anders is met een zekere openheid 

benaderen, maar tegelijkertijd voldoende afstand bewaren om de andere niet te schenden in 

zijn of haar eigenheid en privacy. Wel eens een praatje maken met de uitbater van de 

buurtwinkel, een pakketje ontvangen voor de buren, een handje toesteken bij het dragen van 

zware boodschappen, maar de buren niet vragen wat er scheelt na een lawaaierige nacht, niet 

weten dat de moeder van de onderbuur onlangs overleed of niet doorvragen naar iemands 

religieuze overtuiging. 

In sociologisch onderzoek verwijzen vormen van convivialiteit naar de capaciteit om samen 

te leven. Convivialiteit is dan geen geromantiseerd of naïef beeld van samenleven, maar één 

dat oog heeft voor de ambivalentie, spanningen en conflicten in dense en meertalige 

omgevingen erkent, maar ook ziet hoe mensen er in het dagelijkse leven mee omgaan. Het 

gaat om ‘lived negotiation & belonging as practice’ (Wise & Noble, 2016).  

Maar is dit voldoende om het samenleven in diversiteit vorm te geven? Schuilt onder 

convivialiteit geen doorgedreven individualistische kijk op het samen leven? Kunnen we wel 

samenleven als we grotendeels ‘vreemden’ voor elkaar blijven en lastige kwesties uit de weg 

gaan? Vergt samen leven dan geen expliciet doorgesproken politiek of maatschappelijk 

project? Of is leven in de stad per definitie leven met vaak onbekende anderen?  

Het wedervaren van de jonge, witte activiste in de appartementshal geeft alvast aan dat die 

vragen niet uit de lucht gegrepen zijn. De vele afwijzingen leiden niet tot negativiteit, maar 

een gedeeld project of verantwoordelijkheid voor de woonomgeving ontstaat er ook niet uit, 

al wordt het samenleven in het appartement - of de chaos van het met en naast elkaar leven 

- op het einde van het theaterstuk wel opeens uitbundig gevierd. Je moet het de activiste ook 

nageven dat ze haar verlangen naar ontmoeting in een superdiverse stad probeert na te jagen 

in wat daar wellicht één van de moeilijkste omgevingen toe is, de hal van een 

appartementsblok en de kille afstandelijkheid van communicatie via de parlofoon. 

 

  



Ruimte doet ertoe 

De mate van convivialiteit kan echter sterk verschillen tussen superdiverse wijken, of in een 

wijk tussen straten met rijwoningen en appartementsblokken, waar de inkomhal en de 

parlefoon fysieke drempels vormen voor interactie tussen de woning en de straat.  

De verschillen tussen meer en minder conviviale wijken en straten roepen niet alleen de vraag 

op naar de oorzaken van deze verschillen. Ze confronteren ons ook met de vraag hoe  je het 

samenleven in diversiteit moet en kan managen met het oog op het faciliteren van vormen 

van convivialiteit. Voorwaardenscheppende factoren gaan van ruimte voor ontmoeting én 

vermijding in de publieke ruimte over perspectieven tot sociale mobiliteit tot veiligheid en 

onderhoud van gebouwen en in de publieke ruimte. Maar het kan ook gaan om vormen van 

sociale controle,  en mensen die dit formeel of informeel uitoefenen, zoals de conciërge in het 

stuk ook doet. 

Burgers en Zuijderwijk (2016) wijzen daarbij ook op beperkingen. Hun onderzoek in Rotterdam 

toont dat er limieten zijn aan het overbruggen van sociale verschillen en dus ook aan de 

mogelijkheden om iedereen zich thuis te laten voelen in de publieke ruimte in superdiverse 

buurten. 

Het streven naar een grotere convivialiteit in steden met een groeiende superdiversiteit kan 

dan ook niet zonder grotere aandacht voor de publieke en semi-publieke ruimte. Tasan-Kok 

et al (2017) pleiten voor ontwerp dat ontmoetingen faciliteert. Sleutelwoorden hiervoor zijn 

“multifunctionality, connectedness, comfort & sociability”. (Semi-)publieke ruimte moet niet 

voor één functie ontworpen worden, maar kan verschillende functies voor verschillende 

groepen of mensen hebben, al of niet op dezelfde tijdstippen. Ze moeten uitnodigen tot 

ontmoeting of verbinding, zoals de waterpartij in Park Spoor-Noord niet alleen de kinderen 

samenbrengt, maar ook de volwassenen errond. Verblijfscomfort nodigt uit om de ruimte niet 

als doorgangsruimte te zien, maar als plek van sociabiliteit. Inzicht in de diversiteit is daarbij 

cruciaal: “successful spaces of encounter encourage planned as well as spontaneous meetings 

by integrating the routes and routines of different groups” (Tasan-Kok et al, 2017, p. 45). 

Eenzelfde nadruk op ontwerp dat in de (semi-)publieke ruimte ontmoeting faciliteert, vonden 

we ook eerder al bij Wood & Landry (2006, 2008) in hun werk over de ‘Intercultural city’. Ook 

het eerder Nederlands onderzoek ‘Ruimte voor toekomst. Zicht op duurzame interetnische 



ontmoetingen’ (Engelen, Marinelli, & Rutten, 2010) stelde het belang van ontmoeting centraal 

in ruimtelijk ontwerp.  

De activiste in Hoge Weg wilde een park in de buurt, net om ontmoeting te stimuleren, maar 

wellicht was de kloof tussen het appartementsblok met de kleine inkomhal en parlofoon en 

aan een straat vol auto’s en een park te groot voor de bewoners om zich tot deze sprong in 

verbeelding te laten verleiden. Het roept ook de vraag op hoe een conviviaal ingericht 

appartementsblok er dan zou kunnen uitzien? Vandaag zijn die ingericht op het maximaliseren 

van de mogelijkheden om afstand van elkaar te houden en om ongewenste gesprekken en 

personen op afstand te houden (inkomhal met gesloten binnendeur en parlofoon, in 

recentere gebouwen ook met video-connectie). Ook de inkomhal als doorgangsruimte 

ondersteunt convivialiteit niet écht. Tijdens het theaterstuk vinden er slechts enkele 

ontmoeting en gesprekken plaats, meestal nogal ongemakkelijk van karakter.  

 

De conciërge als mediator of sociaal werker 

Opvallend in het theaterstuk is de rol van de conciërge. Hij lijkt de enige te zijn die in het 

gebouw enige verantwoordelijkheid opneemt voor de plaats die de bewoners met elkaar 

delen. Hij is er dan ook toe aangesteld. Ironisch genoeg schemert er nogal wat racisme door 

in zijn uitspraken, dus van een groot geloof in het samenleven in superdiversiteit kan hij 

wellicht niet verdacht worden. Toch kent hij de bewoners. Hij weet wie wanneer waar is en 

bij wie de jonge vrouw geen antwoord zal krijgen. Het sluit aan bij de bevindingen van het 

DieGem onderzoek (Schuermans et al., 2017). Het overbruggen van etnisch-culturele 

verschillen (net zoals alle andere verschillen) vergt kennis, inzet en ook wat durf. Er zijn 

immers risico’s mee verbonden, risico’s die makkelijker gebufferd kunnen worden door een 

professional. Die kan teleurstelling bij het mislukken van interacties makkelijker van zich 

afschudden, want het behoort tot zijn of haar professionele rol, eerder dan zijn of haar 

persoon. In zekere zin is de activiste ook een professional, iemand die professioneel eerder 

dan persoonlijk met afwijzing omgaat, er de moed niet bij verliest en vriendelijk blijft. Het lijkt 

anders moeilijk te verklaren waarom ze zo sterk uit haar comfortzone komt.  

 



Wiens perspectief zien we? 

Zowel de figuur van de activiste als de conciërge en de bewoners in het theaterstuk 

confronteren ons met de vraag wat we als publiek nu eigenlijk te zien krijgen, en vanuit wiens 

perspectief? Het dominante perspectief is dat van de activiste. Zij toont de verwondering van 

de buitenstaander, die het risico blijft nemen om uit de eigen comfortzone te komen en de 

ontmoeting én confrontatie met de ander aan te gaan. Op die manier krijgt het publiek vanuit 

haar buitenstaandersperspectief zicht op de complexiteit van het stedelijk samenleven in 

superdiversiteit, maar meer dan registreren gebeurt er niet.  

De bewoners zelf komen meestal slechts kort aan het woord en mede daardoor krijgt het 

publiek weinig diepgang in hun verhalen te zien. Op zich weerspiegelt dit het stereotype beeld 

hoe buren in een appartement elkaar kennen: als vertrouwde ‘vreemden’, mensen die we 

tegelijkertijd kennen en niet kennen. Wat hier ontbreekt is wat Noble en Wise ‘geleefde 

onderhandeling’ (2016) noemen, of waar Noble (2013) naar verwijst als ‘gewoonten als een 

pedagogisch proces’. In die alledaagse level in en met superdiversiteit passen mensen zich op 

vaak zeer subtiele manieren aan elkaar aan, in een soort onderhandelingsproces zonder 

woorden. Mensen ontwikkelen gewoontes en routines die het mogelijk maken om samen te 

leven met mensen met een heel andere achtergrond. Ze leren als het ware in de praktijk om 

kosmopoliet te worden.  

Dat leerproces blijft ook onzichtbaar op die enkele momenten dat de ‘lessen’ zeer expliciet 

gesteld worden. Eén van die momenten is wanneer een andere jonge vrouw, een moslima, 

frontaal tegen de hoofdrolspeelster ingaat en vraagt of er echt geen andere (sociale) 

prioriteiten waren dan een park als droom van de witte middenklasse. Deze verbaal forse 

uithaal leidde tot een spontaan applaus van een deel van de zaal: herkenning en erkenning? 

Het werpt  opnieuw de belangrijke vraag op over het theaterstuk: vanuit wiens perspectief 

krijgen we de stad die een majority-minority-stad is  geworden te zien?  

  



(Welk) toneel in contexten van superdiversiteit? 

Dezelfde vraag is meteen ook de uitdaging voor theatermakers in deze superdiverse stad: 

vanuit wiens perspectief verwoorden en verbeelden we de stad? Welke perspectieven krijgen 

hun plek op het toneel, ook op de centrale bühnes van de stad?   

MartHa!tentatief  was het voorbije decennium inhoudelijk vernieuwend in de manier waarop 

ze de transitie van de grootstad, of toch van Antwerpen, taal en vorm probeerden te geven 

via toneel, met herkenbare scenes uit het dagelijkse leven van de (ontembare) stad. Met veel 

empathie brachten ze ook het perspectief van de stadsbewoner met een migratie-

achtergrond binnen, maar vanuit hun eigen leefwereld. Dat is belangrijke voor het eerder 

beschreven  normaliseringsproces van de superdiversiteit, zeker wanneer hun voorstelling 

ook werd aangeboden aan een groot deel van het Antwerpse stadspersoneel rond de 

eeuwwisseling. 

Met Hoge Weg gaan ze vandaag een stapje verder. De voorstelling vertrekt vanuit het besef 

dat één (wit) perspectief onvoldoende is om de complexiteit van de stad te vatten. Door het 

(witte) hoofdpersonage tegenover een zeer diverse groep bewoners te plaatsen zet 

MartHa!tentatief een voorzichtige stap naar het multi-perspectivisme, maar vanuit ongelijke 

posities. De ervaring van de witte hoofdrolspeelster met de diversiteit en complexiteit blijft 

dominant, ook voor het publiek. Zat dit aanvoelen achter het spontane applaus van een deel 

van de zaal naar aanleiding van de forse verbale uithaal van de moslima naar de witte activiste 

tijdens de première? Het hoofdpersonage gaat na het voorval onverstoord verder.  

En wat met de theatermakers?  

Een logische verdere stap verder is een grotere diversiteit in perspectieven, in wie de teksten 

schrijft, in wie regisseert, in de personages en in de andere perspectieven op dat samenleven 

in verschil. Het is een traject dat we in vele Europese steden zien, niet in het minst in de KVS 

in Brussel. Maar dat ook leidt tot het ontstaan van nieuwe bühnes, waarin stadsbewoners met 

migratie-achtergrond hun plek opeisen.  

Op dat punt gaat het in Antwerpen traag. In een interview met De Standaard verklaarde Guy 

Cassiers als leider van het Toneelhuis op de vraag of het Toneelhuis niet erg wit blijft en meer 

had kunnen ondernemen op het vlak van culturele diversiteit: “Op inhoudelijk vlak namen we 



zeker onze sociale en politieke verantwoordelijkheid. Maar als je kijkt naar de invulling 

daarvan op de scène, zag je hoofdzakelijk witte acteurs. Het is niet onze prioriteit geweest. In 

de toekomst is een inhaalbeweging zeker noodzakelijk.” (De Standaard, 16/1/2019, p. D5)  

Toch wordt de vraag met de dag urgenter in deze kersverse majority-minority stad. Niet 

omwille van één of andere ideologische keuze, of zogenaamde politieke correctheid. Maar 

wél vanuit de basisvraag naar de plek en de rol van een stadstheater in zo’n superdiverse 

context: welke thema’s, welke stemmen, welke vertolkers, welke voorstellingen zijn relevant 

in de superdiverse stad van vandaag? Welke voorstellingen zijn relevant voor de 

stadsbewoners van vandaag? Welke vragen roept die stad op vanuit haar superdiversiteit, die 

theatermakers uitdagen. Hoe krijgt die complexiteit haar volwaardige plek op het voorplan?  

 

 

 

 

Bio 

Dirk Geldof is socioloog en hoofddocent Stadssociologie aan de Faculteit 
Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is onderzoeker en lector aan het 
Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool Brussel) en lector aan de opleiding 
Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen. Hij is auteur van 
‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ (Acco, 8ste druk 2018) en doceert 
over superdiversiteit, stad en risicomaatschappij. In lopend onderzoek ligt de focus op 
vluchtelingen. dirk.geldof@uantwerpen.be  

 

Stijn Oosterlynck is professor Urban Sociology aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van 
de Universiteit Antwerpen, waar hij verschillende vakken doceert over sociale innovatie, 
urban studies, armoede en sociale ongelijkheid. Hij is tevens voorzitter van het 
onderzoekscentrum CRESC (Centre for Research on Environmental and Social Change) en het 
Antwerp Urban Studies Institute. stijn.oosterlynck@uantwerpen.be  

mailto:dirk.geldof@uantwerpen.be
mailto:stijn.oosterlynck@uantwerpen.be

