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1 Een reis door de  
   wereld in een wijk

In I Believe | De wereld in een wijk staan 
de verhalen centraal van bewoners en 
gemeenschappen uit Bressoux, een 
kleine 19de-eeuwse wijk van de postin-
dustriële stad Luik in België. Het project 
bestaat uit een tentoonstelling (met 
17 fotoseries en 12 korte films) en een 
interactieve multimediale documentaire 
(eind 2019 gereed) in drie talen: Engels, 
Frans en Nederlands. Er zijn ook plannen 
voor een boekuitgave. 

Bressoux is sinds de jaren zestig een 
caleidoscopische plek van culturen en 
geloven uit alle delen van de wereld. 
De films, foto’s en verhalen geven een 
intiem en indringend beeld van het 
leven in een multiculturele wijk vanuit 
het perspectief van de bewoners (met 
en zonder migratieachtergrond) en hun 
verschillende gemeenschappen.

I Believe | De wereld in een wijk is een 
initiatief van de Nederlandse documen-
tair fotograaf HJ Hunter. Hij begon in 
2016 in Bressoux te werken met twee 
vragen in zijn achterhoofd: Hoe is het om 
hier te leven? En hoe denken de bewon-
ers zelf over thema’s als migratie, rac-
isme, nationalisme, integratie, 
radicalisme of de positie van migranten-
vrouwen? 

De fotograaf wist deuren te openen 
die doorgaans voor buitenstaanders 
gesloten blijven. Hij wilde laten zien wat 
er leeft en speelt in de wijk, zonder zelf

positie te kiezen. Daarom komt zowel de 
’boze blanke man’ - die afgeeft op politici 
en het opkomend nationalisme omarmt 
– aan het woord, als de ’migrant’ die 
vertelt over zijn dilemma’s en problemen 
om zijn plek te vinden. 

Diversiteit is een ‘hot item’ in de samen-
leving en politiek. Door de komst van 
vluchtelingen  en migranten, in combi-
natie met aanslagen door extre-
misten, staat het samenleven onder 
druk. Nederland, Europa polariseert. 
Populisten spreken zich uit tegen 
migratie en komen op voor het behoud 
van de eigen cultuur en identiteit. 
Kosmopolieten staan minder afwijzend 
tegenover verandering en diversiteit. 
Zij zien eerder de voordelen van een 
multi-etnische samenleving.

Discussies over de islam en migratie zijn 
thema’s die resoneren in de verhalen van 
de bewoners. Zij delen hun denkbeelden 
en overtuigingen over deze thematiek 
vanuit hun eigen culturele achtergrond. 
Hierdoor krijgt de bezoeker een nieuw 
perspectief aangereikt, waaraan eigen 
overtuigingen getoetst kunnen worden.

De makers hopen met I Believe | De 
wereld in een wijk een bijdrage te 
leveren aan het maatschappelijk debat 
over samenleven in diversiteit. 
Een debat dat volgens HJ Hunter beter 
gevoerd kan worden op basis van kennis, 
begrip en nieuwsgierigheid, dan vanuit 
angst en onwetendheid.

‘Deze twee meisjes waren aan het spelen met een tablet op een plein waar ooit 
het stationsgebouw van Bressoux stond. Ze vonden mijn aandacht interessant, 
maar wisten ook dat ze problemen zouden krijgen als ze zich door een 
vreemde lieten fotograferen. Daarom kwamen ze zelf met deze oplossing. 
  
Veel Islamitische vrouwen worstelen met hun identiteit in de Westerse samen-
leving. Ze moeten gehoorzaam zijn, bescheiden en behulpzaam, zich gedragen 
volgens de eigen moraal over de traditionele rol van de vrouw. Tegelijkertijd 
groeien ze op in een samenleving waarin waarden als vrijheid en autonomie 
belangrijk zijn. 

Dat ik hun gezicht niet mag fotograferen, versterkt niet alleen de fysieke, maar 
ook de culturele afstand tussen ons. Hun onzichtbaarheid maakt me duidelijk 
dat ik eigenlijk zo goed als niets weet van hun achtergrond, cultuur en 
identiteit. Omdat ik mijn eigen overtuiging (dat het geen kwaad kan om een 
foto te maken) als neutraal ervaar, zie ik het gedrag van de ander als vreemd 
en afwijkend.  

Wat het I Believe-project in essentie doet, is de ‘ander’ een gezicht geven. 
Zodat ik me met hem of haar kan verbinden. Luisteren naar hun verhalen is 
een oefening in compassie. Het enige wat je aan de ander kunt veranderen, 
is hoe je naar hem of haar kijkt.’

HJ Hunter
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2 Bressoux: 
een caleidoscoop aan culturen

Na de eerste stroom Oost-Europese gastarbei-
ders, haalde de Belgische overheid in de jaren 
vijftig en zestig jonge Italiaanse, Spaanse, 
Marokkaanse en Tunesische arbeiders om in 
de Luikse mijnen en staalindustrie te werken. 
Hierdoor veranderde ook de samenstelling van 
de bevolking in de wijk. De migranten kwamen, 
de Belgen vertrokken. 

Bressoux werd in de jaren tachtig en negentig 
een plek waar je beter niet kon komen, vanwe-
ge de criminaliteit en het geweld van jongeren. 
Zelfs de politie en ambulances meden de buurt. 
Berucht waren de vijf hoogste flatgebouwen, 
met in elke flat een concentratie van mensen uit 
dezelfde etnische groep. Pas nadat de flats waren 
afgebroken, en de bewoners elders gehuisvest, 
keerde de rust terug in de wijk.

Desondanks bleef een negatief imago aan 
Bressoux kleven. Inwoners uit Luik spreken nog 
steeds over ‘Tanger aan de Maas’, vanwege de 
vele Arabische winkels en Noord-Afrikaanse be-
woners. Wie er niets te zoeken heeft, laat de wijk 
doorgaans links liggen.

Daarmee blijven ook de positieve kanten - die 
voor veel bewoners evident zijn – voor buiten-
staanders verborgen.

In de woorden van Yassin, een jonge rapper met 
Marokkaanse roots: ‘Je moet hier zijn, om het te 
kunnen ervaren’. 

Wat Bressoux bijzonder maakt, is dat het een vrij 
compacte wijk is, met ruim 16.000 mensen uit 
zeer uiteenlopende culturen en geloven. 

Er zijn twee moskeeën waar vooral de 
Marokkaanse, Tunesische en Turkse moslims 
naar toe gaan. In twee voormalige Rooms-
Katholieke kerken worden nu diensten 
gehouden voor de Syrisch-Orthodoxe-, 
de Maronitische- en de Armeens-christelijke 
gelovigen. 

Oude bedrijfsgebouwen stromen in de weekend-
en vol met  Afrikanen uit meerdere evangelische 
gemeenschappen. In Bressoux bevindt zich het 
grootste Yezidische centrum van België, niet ver 
van de plek waar de Koerden elkaar ontmoeten. 
Italianen vermaken zich in café Palermo met 
een spelletje kaart en voetbal, de Belgen treffen 
elkaar in café Fontanella. En de Roma zitten
 ’s zomers buiten voor hun huizen, waarvan de 
deuren altijd open staan.
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3 De films

Op dit moment zijn er twaalf korte films van bewoners 
en gemeenschappen gemaakt. Hiervan zijn previews 
te zien op de website van Visto Studio.

Nieuwsgierig naar het hele verhaal?  

Je kunt nu enkele films alvast bekijken op Vimeo. 
De link en het wachtwoord vind je hieronder.  

Introductiefilm: Reis door de wereld in een wijk
Wachtwoord: I Believe Introfilm 

Marieme’s beliefs
Wachtwoord: I Believe Marieme 

Suleyman’s beliefs
Wachtwoord: I Believe Suleyman 

Yassin’s beliefs 
Wachtwoord: I Believe Yassin 

Popeye’s beliefs 
Wachtwoord: I Believe Popey 

Op Vimeo staan de originele versies. Alle films zijn voor 
de expositie ingekort tot ongeveer 10 minuten per film.
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https://www.vistostudio.com/previews
https://vimeo.com/313785949 
https://vimeo.com/304022838
https://vimeo.com/304892221
https://vimeo.com/310040802
https://vimeo.com/315213297


4 De fotoverhalen
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Popeye’s beliefs

Jean Claude Détruit heeft zijn hele leven op zee gevaren. 
In Bressoux kennen ze hem als Popeye. Hij reisde vier keer 
de wereld om, trouwde met zeven vrouwen en heeft twaalf 
kinderen in meerdere werelddelen. Op een enkele na heeft 
hij geen enkel contact meer met hen. 

Popeye begrijpt dat de mensen steeds racistischer worden. 
De politici doen niets voor de gewone arbeiders terwijl de 
migranten wel geholpen worden. Hij vindt ook dat de gren-
zen dicht moeten. ‘Als ze er nog meer laten komen, gaan we 
allemaal dood van de honger. Het is heel normaal dat we 
tegenstribbelen en dat we die mensen niet meer willen.’ 

Popeye gelooft nergens in, ook niet in de politiek. Als er 
verkiezingen zijn, blijft hij thuis, daarmee de verplichting 
van België om te stemmen trotserend. ‘Ze zorgen er enkel 
voor dat hun eigen zakken gevuld zijn en doen niets voor de 
kleine arbeiders. Helemaal niets.’  

Om elke dag wat eten, shag en drank te kunnen kopen, doet 
Popeye links en rechts wat klusjes. Zijn droom is om ooit 
terug te gaan naar Vietnam, waar hij de beste tijd van zijn 
leven had. En om nooit meer terug te komen.
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Abdullah’s beliefs

Als duizenden Syriërs op 
de vlucht slaan voor de 
burgeroorlog in Aleppo, 
stuurt de bisschop van de 
Maronitische kerk Abdullah 
Habelrih naar Europa om 
voor de ontheemde chris-
tenen te zorgen. Vanuit de 
pastorie van een voorma-
lige Rooms-Katholieke kerk 
in Bressoux begeleidt hij 
sindsdien groepen mannen, 
vrouwen en jongeren bij hun 
integratie. 

Abdullah kijkt met scepsis 
naar de ontvangst van mi-
granten sinds de komst van 
de gastarbeiders in de jaren 
zeventig. ‘Wat hebben jullie 

gedaan met deze mensen? 
Hebben jullie ze gastvrij ont-
vangen? Van hen gehouden? 
Of gebruikt?’

Voor de komst van IS was 
Aleppo een paradijs, volgens 
Abdullah, waar moslims en 
christenen probleemloos 
samenleefden. 

De komst van de Europese 
jihadisten is in zijn ogen een 
bewuste daad van Ameri-
kaanse en Europese landen 
om van de vluchtelingen-
stromen in het Midden-
Oosten te kunnen profiteren. 
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Foad’s beliefs

‘El-itissam, le centre islamique et culturel de 
Liège’ is de grootste moskee van Bressoux. 
Vanaf het begin hadden de oprichters voor 
ogen dat de moskee meer moest zijn dan 
een plek om te bidden. Net als in de tijd van 
Mohammed zelf, toen een groot deel van het 
openbare leven zich in de moskee afspeelde. 
De voortzetting van deze traditie is in Bres-
soux het meest zichtbaar na de Ramadan en 
het Offerfeest. Dan verandert de moskee in 
een speelparadijs voor de jeugd. 

Dat de radicalisering van moslimjongeren zo’n 
groot maatschappelijk probleem kon worden, 
heeft volgens Foad drie oorzaken. Als eerste 
dragen de moslims zelf schuld, omdat ze niet 
reageerden toen deze fundamentalistische 
beweging in de jaren negentig op gang kwam. 
Daarnaast wijst hij naar de politiek, die 
eveneens te traag reageerden. Tenslotte heb-
ben ook de media in zijn visie een bijdrage
geleverd aan de problematiek, door de 
jihadisten gratis publiciteit te bieden bij het 
verkondigen van hun obscure denkbeelden. 

Foad is blij dat hij als moslim in een vrije, open 
samenleving woont. ‘De Europese moslims 
spelen een belangrijke rol voor de toekomst 
van de Islam.’
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Miko’s beliefs
‘We gaan naar het buitenland’, zeiden zijn Armeense ouders op een dag tegen 
hem en zijn twee oudere zussen. Miko dacht dat het om een korte vakantie ging. 
Pas in Bressoux aangekomen begreep hij dat dit zijn nieuwe wereld was.  

Net als zijn vader wil de jonge Miko bokser worden. Trainer Albert Syben van de 
boksclub van Bressoux herkent direct het talent bij de achtjarige uit Armenië. 
Onder zijn leiding wordt Miko zes keer achter elkaar Belgisch kampioen bij de 
amateurs. Maar zijn ambitie reikt verder. Samen met zijn vader werkt hij nu aan 
hun gedeelde droom: olympisch- of wereldkampioen boksen worden. Om zo een 
voorbeeld te kunnen zijn voor jongeren uit Bressoux.

18 19



Roma

De naar schatting 10 à 12 miljoen Roma vormen 
de grootste minderheidsgroep in Europa. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog kwamen veel Roma om 
in Duitse concentratiekampen. Sinds de grenzen 
binnen de EU open gingen voor Oost-Europeanen, 
trokken ze in de jaren negentig in grote getalen 
naar het Westen. Gevlucht voor een uitzichtloos 
leven in armoede, discriminatie en sociale 
uitsluiting. 

De meeste kinderen van de eerste generatie Roma 
gingen niet naar school of maakten hun opleiding 
niet af. ‘Ze zijn het niet gewoon om stil te zitten en 
hebben soms nooit eerder een pen vast gehouden’, 
zegt Elias Hemelsoet, die een rapport schreef over 
Roma in het Belgische onderwijs.   

Het negatieve imago van de Roma draagt volgens 
de onderzoeker bij aan de problematiek. Kinderen 
hebben het gevoel dat het niet uitmaakt of ze hun 
best doen op school en een diploma halen. Uitzend-
bureaus raden jongeren aan om niet te vermelden 
dat ze Roma zijn.

In Nederland worden honderden Roma-kinderen 
uitgebuit. Ze worden door criminele familieleden 
ingezet voor zakkenrollen, inbraak of zelfs pros-
titutie. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale 
Politie en het Openbaar Ministerie, dat begin 2018 
in handen kwam van Nieuwsuur. Uit de reportage 
blijkt dat deze Roma-kinderen onvoldoende 
bescherming krijgen van de overheid. 
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Suleyman’s beliefs

De Yezidi’s behoren tot de oudste 
volken ter wereld. Ze hebben een 
eigen religie en hebben duizenden 
jaren vreedzaam geleefd in het 
oude Mesopotamië. In Noord-Irak 
staat hun heiligdom. Kerken en 
priesters kennen ze niet. Wie wil 
bidden, doet dat alleen in zijn eigen 
omgeving. 

De Yezidi’s zijn ook het meest 
vervolgde volk van de laatste 
duizend jaar. Officieel staat de 
teller nu op 74 genocides, waarvan 
de laatste plaatsvond in augustus 
2014. Het oprukkende IS-leger ver-
moordde in Noord-Irak duizenden 
weerloze mannen. Vrouwen werden 
verkracht en als seksslaaf doorver-
kocht. De jongens werden 
gedwongen zich tot de Islam te 
bekeren en kregen een militaire 
training van de IS-soldaten.  

In Bressoux bevindt zich de groot-
ste Yezidische gemeenschap van 
België. Suleyman Agirman nam in 
2017 het voorzitterschap over, met 
de intentie om een modernisering 
op gang te brengen. ‘We zijn ge-
dwongen om te veranderen als we 
onze identiteit willen behouden.’

Gewelddadige confrontaties met de 
islamitische bewoners in Bressoux 
zijn er niet. Tegelijkertijd is Suley-
man wel teleurgesteld dat de imams 
van de wijk de genocide van IS niet 
daadkrachtig hebben veroordeeld. 
Verandering binnen de islam moet 
in Suleyman’s visie komen van de 
vrouwen. ‘Als de vrouwen 
emanciperen, komt het hele 
patriarchale systeem inclusief de 
polygamie onder druk te staan. 
Dat idee beangstigt de mannen die 
tegen mijn project zijn.’
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Koerden

Wat de Koerdische gemeenschap vooral kenmerkt, is strijdlust. Ze trekken 
er vaak op uit om te demonstreren tegen de Turkse president Erdogan, 
voor wie de droom van een Koerdische staat een nachtmerrie is. 
Dat niemand van de gemeenschap het aandurft om zijn verhaal publieke-
lijk te vertellen, is ook een realiteit. De angst voor represailles vanuit het 
Turkse regime is te groot. Bovendien wacht hen bij het passeren van de 
Turkse grens dan een zeker lot: een veroordeling tot vijand van de staat en 
een langdurige gevangenisstraf.

Nadat Bungi Diren (22) op 17 august 2016 getroffen 
werd door een kogel van IS, duurde het zeker enkele 
dagen voordat het overlijdensbericht haar vader, 
moeder en zus in België bereikte. De Koerdische ge-
meenschap ‘in exil’ was daarna in rouw. Maar naast 
het verdriet om haar dood was er tijdens de herden-
kingsbijeenkomst nog een andere emotie zichtbaar: 
trots op de bereikte status van het martelaarschap 
in de strijd voor een eigen, Koerdische staat. 

De muren van het Koerdische gemeenschapshuis in 
Bressoux zijn de stille getuigen van deze droom. Een 
enorme landkaart laat demonstratief zien hoe uit-
gestrekt het gebied is waar de Koerden - het grootste 
stateloze volk ter wereld - wonen en al zo vaak uit 
verdreven werden. Het omvat bergachtige delen van 
Zuid-Turkije, Irak, Iran, Syrië en Armenië.

Fel gekleurde vlaggen hangen naast afbeeldingen 
van PPK-leider Abdullah Öcalan. En overal rijen 
foto’s van mannelijke en vrouwelijke martelaren. 
Er is geen twijfel mogelijk: dit is Koerdisch grondge-
bied. In deze zaal leren jonge mannen en vrouwen 
traditionele volksdansen, begeleid door de doffe 
dreunen van een grote trom. Ze leren hun kinderen 
Koerdische liedjes over de eigen geschiedenis. 
Het is een mentale voorbereiding op de strijd die 
elke Koerd heeft te voeren. 

In het cafeetje spelen de mannen biljart of een 
spelletje kaart. Op de televisie staat de Europese 
Koerdische zender aan. Niemand lijkt oog te hebben 
voor het nieuws. Maar de interviews en commen-
taren in de eigen taal moeten hen een vertrouwd 
gevoel geven. Op vrijdagochtend verzamelen de 
mannen in de kleine, inpandige moskee. Een aparte 
ruimte voor de vrouwen is er niet.
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Marieme’s beliefs

Als kind ging Marieme vanuit 
Senegal op vakantie naar Europa. 
Ze droomde er nooit van om er 
te gaan wonen. Pas toen haar 
(tweede) man terug moest naar 
België voor een medische behan-
deling, besloot ze in 2001 om hier 
haar leven te gaan opbouwen. 
Het was een kans om haar eigen 
pad te kiezen, zonder de steun van 
haar familie.

Tijdens een bijeenkomst van de 
liberale partij MR – waar ze de 
enige zwarte vrouw was in een zaal 
vol witte mannen – protesteert 
Marieme tegen de visie van de 
spreker (Charles Michel, de latere 
premier van België) op het onder-
werp migratie. ‘U kunt niet zeggen 
dat migranten met niets naar 
Europa komen. Iedereen die zijn 
land verlaat, komt

met een bagage, met een talent. En 
dat is wat de politiek hier niet wil 
erkennen.’ Ze krijgt een daverend 
applaus en een uitnodiging om de 
politiek in te gaan voor de MR.

Dat doet ze, maar haar passie ligt 
bij iets anders. In Luik richt ze 
een platform op voor iedereen in 
de diaspora. Het is een plek waar 
mensen samenkomen om hun 
talenten te tonen en verder te 
ontwikkelen. Het stoort haar dat 
mannen hun vrouwen opsluiten in 
het privédomein zodra ze in 
Europa aankomen. Via haar 
platform stimuleert ze migranten 
om zich met respect voor de 
eigen traditie en culturele waarden 
te ontwikkelen tot moderne, 
autonome burgers die een bijdrage 
leveren aan de samenleving.

Haar geloof is iets tussen Allah en haar. 
Bidden doet Marieme thuis. Ze leeft volgens 
de religieuze waarden die ze van haar groot-
moeder heeft geleerd. ‘Als je geeft zonder iets 
terug te verwachten, wordt je er altijd voor 
beloond.’ 

Ze is fel tegen zowel de salafisten (die de sharia 
willen invoeren in België) als tegen de 
nationalisten (die de migranten het land willen 
uitjagen). En vindt dat de Islamitische gemeen-
schap moet opstaan om zich luid en duidelijk 
uit te spreken tegen het extremistisch geweld in 
de naam van Allah.

26 27



Lourdesgrot

Wat Mekka is voor de moslims, was Lourdes ooit voor de Katholieken. Een be-
devaart plek waar je een keer in je leven geweest moest zijn. Omdat velen zich 
geen reis naar Zuid-Frankrijk konden veroorloven, werden er dik honderd jaar 
geleden overal Lourdesgrotten op schaal nagebouwd. Alleen al in België zijn er 
nog zo’n 1.000 te vinden. Er waren zelfs bouwbedrijven in gespecialiseerd. En 
voor een exemplaar in de eigen achtertuin kon je terecht bij de winkels van de 
Boerenbond.

De grot in Bressoux – ingewijd op 1 april 1900 – is een exacte kopie van het 
origineel in Lourdes. Ooit kwamen er duizenden gelovigen om tot Maria te 
bidden, al dan niet op doorreis naar Lourdes. Er werd een crypte gebouwd, 
een kerk en een klooster. Er waren jaarlijkse processies, en de abdij was een 
kweekvijver voor nieuwe generaties geestelijken.

Nu is het een plek voor drugsgebruikers en heimelijke seksuele ontmoetingen. 
De beelden langs de kruisweg zijn vernield. Bernadette – het herdersmeisje dat 
Maria in Lourdes had gezien - is onthoofd. Soms komt er nog iemand langs voor 
een gebed tot Maria.

Het klooster is een bejaardenhuis geworden. De kerk is gesloten sinds het 
overlijden van de laatste pastoor in 2016. Marie Claude Tillmont heeft nog een 
sleutel en leidt ons rond door de ruïnes van het Katholieke geloof in Bressoux.
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Pajo’s beliefs

Elke week komen er honderden 
Afrikaanse gelovigen naar Eglise 
de Dieu ‘le Reveil’, de kerk van 
pastoor Pajo Malosa Madiengo. 
Instemmend luisteren ze urenlang 
naar zijn opzwepende stem, zingen, 
dansen en bidden vol overgave. 
De temperatuur in het voormalige 
bedrijfspand stijgt letterlijk naar 
tropische waarden. 

De kerk is meer dan een 
ontmoetingsplek voor gelijk-
gestemden. Omdat de overheid 
volgens Pajo te weinig doet om 
nieuwkomers te begeleiden, neemt 
de kerk deze rol op zich. Eens per 
week luistert hij – als een 
psycholoog – naar hun zorgen en 
geeft raad. De meeste problemen 

tijdens zijn spreekuur gaan over de 
moeite om te integreren. ‘Het is niet 
makkelijk om je vanuit het leven in 
Afrika aan te passen aan het leven 
hier.’

Pajo stoort zich aan mensen die 
hun eigen cultuur superieur vin-
den aan die van migranten. ‘Er zijn 
mensen die alleen aan zichzelf 
denken. Enkel hun leven telt. 
Ze zien zichzelf als de beste, met 
de beste cultuur en de beste samen-
leving. Die ideeën willen ze anderen 
opleggen, maar zo werkt het niet. 
Dat leidt dan tot conflicten.’
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Café Fontanella

Net als de Belgische winkels, zijn ook de Belgische 
cafés uit het straatbeeld in Bressoux verdwenen. 
Althans, niet allemaal. Er zijn er nog een paar, 
waaronder café Fontanella, recht tegenover de 
vroegere parochiekerk, Notre Dame du Rosaire. 

Het is een typisch Belgisch café, waar de vaste 
gasten elkaar bijna dagelijks ontmoeten aan de 
toog, voor een praatje, een spelletje kaart of het 
bekijken van een voetbalwedstrijd. Elk gelegenheid 
wordt aangegrepen voor een klein feestje, 
met Sangria, kaas en worstjes op een prikkertje en 
een barbecue op straat. 

Als het Belgische team speelt, viert het 
nationalisme hoogtij. Wat bij nader inzien ook wel 
apart is, want zowel de eigenaar als veel van zijn 
gasten hebben een migratieachtergrond, met roots 
uit Zuid- of Oost-Europese landen. Soms komt er 
nog een ‘echte’ Belg, zoals Popeye. 

Wijkgenoten met een meer Arabische achtergrond 
zie je er eigenlijk nooit. Zij gaan liever naar hun 
eigen cafés in de Rue du Moulin, vijftig meter 
verder om de hoek. 
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Gilbert’s beliefs

Na zijn ontslag en scheiding staat Gilbert tot zijn eigen verbazing op een 
dag in de rij bij Resto du Coeur. Zijn droom - een gewoon gezinsleven met 
een baan, partner, kind en hond - valt in duigen. Hij wijdt zich vol overgave 
aan de opvoeding van zoon Max, die later geld wil verdienen om de armen 
te kunnen helpen.

Dat zijn zoon opgroeit tussen andere culturen ziet Gilbert niet als een 
probleem, maar een verrijking. ‘Of je nu in Luik of in Timboektoe bent 
opgegroeid, dat maakt allemaal niets uit. Er bestaan geen vreemdelingen.’

Denkend aan de aanslagen door extremisten wordt 
Gilbert boos en radeloos tegelijk. Hij heeft geen idee 
wat er nodig is om deze groep te stoppen. Maar een 
ding weet hij zeker: ‘Er zijn grotere problemen in 
onze samenleving.’

1,4 miljoen mensen eten bij Resto du Coeur

 
Resto du Coeur is niet alleen een begrip in 
Bressoux, maar in heel Frankrijk 
(117 vestigingen) en België (15 vestigingen). 
Jaarlijks gaan zo’n 1,4 miljoen mensen naar de 
Restos du Coeur, voornamelijk voor een warme 
maaltijd of een voedselpakket. Je kunt er alleen 
terecht als je geen of een te laag inkomen hebt 
om van rond te komen.  

Jaarlijks serveren de vrijwilligers in Bressoux 
58.000 maaltijden uit, zo’n 250 per dag. In totaal 
gaan er bij alle 15 vestigingen in België 620.000 
maaltijden en 250.000 voedselpakketten over 
de toonbank.
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Ghassan’s beliefs

Ghassan Koukou heeft een prima leven in Aleppo. Hij werkt als docent, gaat op 
vakantie naar zee met zijn familie en heeft veel vrienden. Als de oorlog in Syrië 
onverwacht zijn stad bereikt, kunnen zijn kinderen hun studie niet voortzetten. 
Na twee jaar oorlogsgeweld besluit het gezin om naar Turkije te gaan en van 
daaruit de reis naar Europa te maken.  

Vanuit België volgt hij de verwoestingen in zijn geliefde Aleppo. Ondertussen 
moet hij machteloos toezien hoe de kloof groeit tussen zijn twee oudste zonen 
en de Islam.

Ghassan ontdekt dat er voor migranten talloze voorzieningen zijn, en mogelijk-
heden om te besparen. Variërend van medische zorg tot een busrit. Alleen lijken 
er geen hulpverleners te zijn die eenﾠoverzicht hebben van alle mogelijkheden. 
Ghassan maakt er zijn dagtaak van om alles zelf uit te zoeken.

Zijn eerste jaar in Belgie vult hij met papierwerk. Hij is verbaasd over de 
hoeveelheid documenten en rekeningen die hij krijgt toegestuurd. In een taal 
die hij niet begrijpt. In Aleppo kreeg hij nooit een rekening. Daar was het leven 
simpel. En beter dan hier. Daarom overweegt Ghassan terug te gaan zodra het 
mogelijk is.
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Yassin’s beliefs

Voor de jonge rapper Yassin is Bressoux een getto 
met meerdere gezichten. Het klopt dat veel jonge-
ren in de criminaliteit belanden. Er wordt in drugs 
en wapens gehandeld. Veel minder bekend is dat 
bewoners binnen de eigen culturele groep ook veel 
warmte en steun bij elkaar vinden. ‘Je moet hier 
wonen, om het te kunnen ervaren.’ De twee gezich-
ten van zijn wijk is ook het centrale thema van zijn 
nieuwste album, ‘La face du ghetto’.

Het meest storend in zijn jeugd waren de vele con-
troles door de politie. Terwijl Belgische jongeren 
met een blanke huid met rust werden gelaten. 
Volgens Yassin werkte de agressieve aanpak van 
de politie averechts, omdat jongeren die in de basis 
niets verkeerd hadden gedaan, revanche gingen ne-
men. ‘Wie zich positief naar ons opstelt, krijgt meer 
goeds van ons terug. Wie zich slecht gedraagt, kan 
extra slecht gedrag als reactie verwachten.’ Nu de 
politie de jongeren in de wijk beter kent, is er veel 
meer vriendelijkheid en respect.

Het moderniseren van de islam – als reactie op de 
aanslagen in Europa – is volgens Yassin niet ge-
wenst. Want er is niets mis met de basiswaarden 
van de islam. Deze moeten niet verward worden 
met de culturele waarden van een gemeenschap.
 Zo zijn man en vrouw in de Koran volledig gelijk-
waardig aan elkaar. Tegelijkertijd onderkent Yassin 
dat er kwaad gesproken wordt over vrouwen die 
uitgaan en seksuele relaties hebben voor het 
huwelijk. 
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Ilou’s beliefs

Ilou kwam veertien jaar geleden 
van Niger naar België om zijn 
droom te realiseren: acteur worden. 
Zijn liefde voor de cinema kreeg 
hij mee van zijn vader, die met een 
videocamera het gezinsleven in 
de hoofdstad Niamey vastlegde. 
Eenmaal in België schreef Ilou zich 
in bij een casting bureau. Hij kreeg 
bijrollen in enkele Belgische en 
Franse series en speelfilms.

In Niger leven de mensen in hechte 
gemeenschappen. Mensen be-
groeten elkaar op straat, helpen 
elkaar, eten samen. Eenmaal in 
België verandert dat volgens Ilou, 
omdat een migrant zich aanpast 
aan de Europese omgangsnormen. 
Tegelijkertijd is er de behoefte om 
elkaar op te zoeken en verbonden 
te blijven met de eigen culturele 
waarden.

Voor kinderen van de tweede 
generatie is het moeilijker om te 
integreren dan voor hun ouders, 
zegt Ilou. Ze voelen zich ‘helemaal 
verloren’, omdat ze zich proberen 
aan te passen aan de omgeving 
waarin ze opgroeien, en tegelij-
kertijd geen binding voelen met de 
normen en waarden uit het land 
van hun ouders. 

Ilou voelt zich wel goed geïnte-
greerd. Als beheerder van de open-
bare markten in Luik, wijst hij 
standhouders een plaats toe. 
En hij is politiek actief binnen de 
Parti Socialiste, de grootste 
politieke partij van Luik, met 
traditioneel veel kiezers uit 
Bressoux. Zodra hij is genaturali-
seerd en een Belgisch paspoort 
heeft, wil Ilou op de kieslijst komen 
voor de volgende verkiezingen.
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Mireille’s beliefs

‘Een vuile plek. Waar de mensen elkaar niet 
respecteren.’ Het is het eerste wat bij Mireille op 
komt, als ze aan Bressoux denkt.  

Mireille Mojaert is migrant in eigen land. 
Ze verhuist in 1980 vanuit Brugge met man en 
dochter naar Bressoux. En wordt meteen door haar 
man verlaten. Hoewel ze geen Frans spreekt, weet 
ze toch een sociaal leven in de wijk op te bouwen. 
Omdat Mireille graag andere mensen helpt, zijn 
haar dagen gevuld met sociale activiteiten.
Teruggaan naar Brugge zou ze wel willen, maar ze 
blijft in Bressoux wonen vanwege haar kinderen 
en bekenden.

Achter haar rug om trouwt dochter Natascha met 
een Marokkaanse man, die – zo blijkt later – al 
getrouwd is en een gezin heeft. Ze raakt aan de 
drugs, komt in de prostitutie terecht en kan niet 
meer voor haar zoon Badyl zorgen. Mireille neemt 
haar tweejarige kleinzoon in huis en voedt hem 
op als de broer van Amoury, haar even oude eigen 
zoon. Dochter Natascha sterft op 32-jarige leeftijd 
in 2007 aan een overdosis.

Als Badyl en Amoury uit huis gaan, ervaart ze een 
grote leegte in haar leven. Tot haar grote verdriet 
ontstaat er ook nog een conflict tussen zoon en 
kleinzoon. 
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Italianen

Nadat zijn vader op Sicilië verongelukte bij een val van zijn paard, moest de toen 
tienjarige Luigi van school om te gaan werken. Zijn broer kon in de mijnen van 
Genk aan de slag, en Luigi volgde hem in 1956 naar België. 

‘Bressoux was toen een hele goede wijk. Er waren niet veel vreemdelingen. 
Begrijp me goed, ik ben niet racistisch, maar nu zijn er teveel Marokkanen. 
Bressoux is de wijk van de Marokkanen geworden.’ 

Zijn kapperszaak in Bressoux-hoog bestaat inmiddels vijftig jaar. En nog elke dag 
komen er klanten bij de 76-jarige Luigi over de vloer. 

In café Palermo, waar zijn land- en stadgenoten zich verzamelen voor een 
spelletje kaart en de Italiaanse voetbalcompetitie van commentaar voorzien, 
komt hij niet. Hij is liever thuis bij zijn vrouw, en zijn vijftigjarige zoon, die nog 
altijd bij hen in huis woont. Of in Sicilië, waar het gezin elke zomer naar terug-
keert om er vakantie te vieren.
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5 De interactieve   multimediale documentaire
I Believe | De wereld in een wijk resulteert eind 2019 in 
een interactieve, multimediale online documentaire 
(in drie talen: Nederlands, Engels en Frans) op een 
aparte website: www.Ibelieve-project.com. 
De bezoeker kan zelf de wijk ontdekken via een 
interactieve kaart van Bressoux. 

Deze online documentaire bevat niet alleen de
verhalen en de films, maar geeft ook veel cultuurhis-
torische achtergrondinformatie. Voor wie zich verder 
wil verdiepen zijn er links naar informatieve websites 
en andere documentaires.

Met de klas een echte migrantenwijk 
bezoeken… het kan online!

Twee docenten maatschappijleer (voor het voortgezet 
onderwijs en het Mbo) hebben speciaal voor de 
tentoonstelling en de online documentaire een 
educatief programma ontwikkeld, dat prima 
aansluit bij de vakken maatschappijleer, burgerschap, 
geschiedenis en godsdienst. 

Er is bovendien rekening gehouden met de 
belevingswereld van jongeren, zodat het bezoek en de 
opdrachten goed aansluiten bij hun interesses.
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6 ’Een tentoonstelling die nog dagenlang 
in je hoofd blijft nadreunen’

Terugkijken 

- Een reportage over de opening in Maastricht met een inleiding 
  van documentair fotograaf Chris de Bode: 

- Een reportage van RTB Tele Liege over de opening in Luik op 9 mei 2019.
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Reacties pers en publiek

De eerste exposities waren in 
Maastricht (Centre Ceramique, van 
16 maart – 9 juni 2019) en in Luik 
(Chiroux, van 9 mei tot 9 juni 2019). 
In Maastricht werd de wijk ‘nage-
bouwd’, zodat de bezoeker door de 
straten kon dwalen om alle 
verhalen te ontdekken. Er kwamen 
bijna 8.000 bezoekers op af.

Rondom het project organiseerden 
Centre Céramique en Visto Studio 
lezingen en debatten in 
samenwerking met andere Maas-
trichtse en Luikse organisaties. 
Er waren vier rondleidingen met 
HJ Hunter door Bressoux, die me-
teen volgeboekt waren. De meer 
dan vijftig belangstellenden op de 
wachtlijst krijgen nog nieuwe data 
aangeboden vanaf september 2019.

De exposities werden buitenge-
woon positief ontvangen. 
Recensent Wido Smeets schreef 
in cultureel magazine Zuiderlucht 
(nummer 13, mei 2019): ‘Een ten-
toonstelling die nog dagenlang in je 
hoofd blijft nadreunen’. 

In het gastenboek uitten de 
bezoekers (uit onder meer Ned-
erland, België, USA, UK, Indone-
sië, Iran, China, Japan, Australië) 
hun waardering door zowel de 
maatschappelijke relevantie als de 
kwaliteit van de foto’s en video’s te 
benadrukken. 

‘A wonderful and enlightening exhibition’ | Don Herman, 
New York, USA 

‘Geef nooit snel commentaar. Maar ben onder de indruk 
van het werk’ | anoniem 

‘Geweldige expositie!. Mooie fotografie, goede teksten. 
Waar blijft het boek?’ | karel Blanke, Katwoude 

‘An excellent exhibition, looking at the complexities and 
challenges for all of us’ | Joyce Rothchild, UK 

‘Dit gaat over iets en het is mooi’ | Liane 

‘Prachtig en wat een waardigheid in vele verhalen! 
*****Plus’ | Bob Dijkman

 ‘Geweldige expositie, heel interessant thema 
van deze tijd, kan niet genoeg belicht worden’ 
| anoniem 

‘Zou iedereen moeten zien’ | anoniem 

‘Heel mooi. Een ode aan diversiteit & verdraa-
gzaamheid. Kunnen we (en zeker hier in Lim-
burg!) nog wat van leren’ | anoniem 

‘Ik werd in de foto’s en filmpjes gezogen. Zo 
boeiend. Top gedaan!’ | Sally, Dilsen-Stokhem, 
Belgie  

‘Beautiful photos and important stories and 
perspectives’ | M, Australia 

‘Thank you for filling our Tuesday afternoon 
with such an insightful and thought-provoking 
exhibition’ | M+R

Ook in de media was er veel belangstelling 
voor het project. De Volkskrant (5 maart 
2019) en De Standaard (2 mei 2019) 
publiceerden zowel online als in print een 
ruime selectie van de foto’s. Daarnaast was 
er aandacht van zowel de (regionale) 
kranten, radio en televisie. Meer hierover is 
te vinden op de website van Visto Studio.
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https://www.vistostudio.com/publiciteit-1


7 De Makers 

Fotografie 
Beelden: HJ Hunter, Nico Bastens, Paul Salemink 
Fotobewerking: Nico Bastens 
Curator: Jorgen Polman 

Films 
Camera: HJ Hunter 
Montage: HJ Hunter 
Kleurcorrecties: Bram Rusman, Iñigo Viu Huguet 
Geluid: Maggie de Bruin, Lode de Roos, Iñigo Viu Huguet

Teksten 
HJ Hunter 
Vertaling en ondertiteling: Lisa Artois, Maaike de Wijs,
 Sytske de Jong

Grafische vormgeving, logo en huisstijl 
Paul van der Veer  

Educatief programma  
Hennelien Stoorvogel en Frank Schenk 

I Believe | De wereld in een wijk is een productie van Visto studio, opgericht door HJ Hunter.  

Visto Studio is een niet-commerciële netwerkorganisatie van fotografen, filmmakers, muzikanten, designers en vertalers. 
Wat ons verbindt is een interesse in de thema’s van onze tijd. We willen verhalen vertellen met diepgang. Verhalen die 
ergens over gaan. Die relevant zijn voor een breed publiek. Het resultaat zijn autonome producties, verteld vanuit een 
onafhankelijke journalistieke positie.
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https://www.hjhunter.photography/
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