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Over de tentoonstelling:

Documentair fotograaf Henk Wildschut fotografeerde sinds 2005 
de vluchtelingensituatie van duizenden migranten in de havenstad 
Calais, die de hoop koesterden om naar Engeland over te steken. 
De laatste jaren intensiveerde Wildschut zijn bezoeken en zag hoe 
‘The Jungle’, zoals de bijnaam luidde, steeds meer veranderde in 
een stad. Een stad die, onder invloed van politieke beslissingen,  
in 2016 werd ontruimd.

In zijn fotoserie Ville de Calais toont Henk Wildschut de opbouw 
en afbraak van het vluchtelingenkamp. Hierin laat hij zijn 
fascinatie zien voor de ontwikkeling van een stad die volledig 
op de kracht van mensen, die door onze maatschappij worden 
gemarginaliseerd en weggezet, tot leven werd gebracht. Een 
stad met een eigen infrastructuur van winkels, restaurants, 
bakkers, theaters, disco’s en tuinen. Een stad vol mensen die net 
als ieder ander behoefte hebben aan veiligheid, ontwikkeling en 
geborgenheid. Een stad die een nieuwe realiteit creëerde in het 
gezicht van de politieke machthebbers. 

Het project in Calais resulteerde in de eerste grote expositie From 
Jungle to City in Fotomuseum FOAM in 2016. Begin 2017 verscheen 
het boek van Henk Wildschut getiteld Ville de Calais, dat afgelopen 
zomer werd bekroond met de internationale prijs Arles Prix du 
livre 2017.

Ville de Calais wordt georganiseerd in het kader van de 
Fotomanifestatie Enschede binnen het thema Walk-in Worlds. 
Tijdens de Fotomanifestatie zijn op verschillende locaties in de 
stad werken te zien van fotografen die op hun reis de levendige 
stad, het ontmoeten van vreemdelingen en de versmelting van 
verschillende culturen centraal stellen.
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“Van 2006 tot 2010 bezocht ik regelmatig de bosjes aan de Rue des 
Garennes in Calais. Daar documenteerde ik de hutten van illegale 
immigranten die hier hun basiskamp opsloegen. Vanuit Calais wilden ze 
de illegale oversteek naar Engeland maken. De toenemende stroom van 
vluchtelingen, die begin 2015 naar Europa trokken, had ook gevolgen voor 
Calais. Vanaf de zomer van 2014 werden de bosjes bewoond door ongeveer 
1500 mensen.

In maart 2015 werden de bewoners van de bosjes door de politie 
gedwongen om hun woningen te verlaten. Ze kregen een gedoogplek in 
de duinen toegewezen, net buiten de stadsring van Calais. Vermoedelijk 
was dit een strategische plek. De politie had nu een goed overzicht over 
het kamp en kon wanneer nodig makkelijk de toegangswegen afsluiten. De 
bewoners van het bos hadden het gevoel dat ze werden overgeplaatst naar 
een gevangenis. De duinen boden geen bescherming tegen de striemende, 
koude wind. Het opzetten van een tent was bijna onmogelijk, in dit weekend 
werd windkracht zeven gemeten.”
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“De eerste foto uit deze reeks was één van de eerste foto’s die ik maakte in 
het nieuwe kamp. Ik herkende de mannen. Ze runden een kleine winkel in 
de oude ‘Jungle’ die ze net hadden verlaten. Ze gingen meteen een nieuwe 
winkel bouwen, het was de eerste in het nieuwe kamp. Waarom ze dit de 
beste plek voor een winkel vonden, was voor mij een mysterie. 

Twee maanden nadat de eerste hutten in de duinen verschenen, plaatste 
de Franse overheid lichtpalen in het kamp. Vermoedelijk gebeurde 
dit om de politie op het talud ook ’s nachts overzicht over het kamp 
te verschaffen. De lichten brachten ook veiligheid in het kamp en 
ondernemers bouwden zaakjes langs de rij lantaarnpalen. Zo ontstonden  
er twee winkelstraten in de Jungle.

Deze lichtpaal werd midden op het pad geplaatst. Mensen moesten links of 
recht om het obstakel heen. Rond de paal ontstond een plein. De plek waar 
ik eerder mijn eerste foto in het kamp schoot, werd nu het centrum van de 
Jungle. De winkeltjes op het plein kregen lichtjes. Het kostte de ondernemers 
dagelijks zo’n 20 euro aan benzine om ze van energie te voorzien.”
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“Al voor de ontruiming van de bossen, onder de bewoners bekend als ‘the 
old Jungle’, legde een Franse NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie) dit 
zandpad aan. Het pad gaf makkelijk toegang tot het nieuwe gedoogkamp 
in de duinen. Dit is het begin van de weg die later de belangrijkste 
winkelstraat zou worden.

Vanaf september 2015 kende de bouwdrift nauwelijks grenzen. De komst 
van de hekken langs de ringweg maakte duidelijk dat het lastiger werd om 
op korte termijn de oversteek naar Engeland te maken. Ondernemers zagen 
hun kans schoon om tijdens het wachten nog wat geld te verdienen en 
investeerden in het bouwen van een restaurant of winkel.

De zaken in de winkelstraat gingen uitstekend. Met het verdiende geld 
werden winkels vergroot en uitgebouwd. Kleine winkeltjes werden 
opgeschaald door er een nieuwe constructie overheen te bouwen.  
Zo kon de handel doorgaan tijdens de verbouwing.”
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“Tijdens de grote ontruiming in maart braken er overal branden uit. De 
kampbewoners leken niet slaafs te willen afwachten tot de instanties hun 
zelfgebouwde hutten kwamen slopen. Ze sloopten ze liever zelf. Soms 
gooide iemand een gasfles in het vuur zodat de hut met een fijne knal aan 
zijn einde kwam. 

Op vrijdag 11 maart 2016 sloeg zo’n klein brandje over op een winkel aan 
het begin van de winkelstraat. Door de harde wind stond binnen enkele 
minuten de hele winkelstraat in lichterlaaie. Omdat de politie toch al 
aan het slopen was liet men het vuur zijn gang gaan. De brandweer, die 
normaal altijd paraat was, reageerde afwachtend. Veel winkels waren op het 
moment van de brand nog vol in bedrijf, de sloop zou officieel pas een dag 
later beginnen. De winkeliers verloren al hun bezittingen in de brand.”
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“Winkels gingen van hand tot hand. Dit is Mazzar Ghane uit Afghanistan 
in zijn winkel op het plein. Hij nam deze zaak in oktober van de eerste 
eigenaar over, nadat hij zijn pogingen om Engeland te bereiken had 
gestaakt. Mazzars winkeltje werd in april 2016 gesloopt tijdens de eerste 
grote ontruiming. Hij meldde zich vrijwillig bij de politie om uitgezet te 
worden naar Afghanistan.”
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“Bilal naast zijn gloednieuwe tandoori-oven. In oktober maakten de eerste 
tandoori-ovens hun entree in het kamp. Ze werden in Engeland voor 
1500 pond gekocht, meestal met geleend geld van familieleden van de 
bewoners. Deze tandoori brandde 20 uur per dag en verbruikte daarbij zo’n 
60 euro aan gas.”
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“Een vermoeide Aziz. Na een klein jaar in het kamp was het nog niet gelukt 
het Kanaal over te steken. Hij probeerde het desondanks iedere nacht. 
Hij voelde dat zijn situatie hopeloos was. Na de sloop van het zuidelijke 
kampdeel waren alle etnische groepen door elkaar gehusseld en leefden 
voortaan bovenop elkaars lip. Dit leverde spanningen en conflicten op. 
Soms leidden die tot vechtpartijen.

In juni brak er een massaal gevecht tussen de Afghanen en de Soedanezen 
uit. Er vielen doden en gewonden, een deel van de Soedanese wijk ging in 
vlammen op. Aziz sliep voortaan bij een familie uit Eritrea. De familie voelde 
zich veilig als hij er was, want Aziz kon de Afghanen uitleggen dat de familie 
niet Soedanees was. 

In oktober moest Aziz het kamp halsoverkop ontvluchten. Een groep 
Afghanen was achterdochtig geworden over zijn werk als tolk en gids voor 
media en NGO’s. Ze verdachten hem van spionagewerk voor de Franse 
overheid. De tent waarin hij sliep werd in brand gestoken.“
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“Nake Amal staat op het punt zijn bakkerij voorgoed te verlaten omdat zijn 
winkel gesloopt gaat worden door de politie. Hij heeft net de tandoori-oven 
weggegeven aan een lokale vrijwilliger. Nake gaat naar Lille samen met zijn 
vrienden. Iemand heeft ze daar een plek aangeboden om te overnachten.”
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“Met de komst van winkels ontstond er landspeculatie. Tentjes die 
tijdens de eerste uren van het kamp waren opgetuigd stonden ineens op 
waardevolle grond. Wie de grond vrij maakte van begroeiing kon het nieuwe 
kaveltje vervolgens verkopen. Op het hoogtepunt van het kamp varieerden 
de grondprijzen van 500 tot 2500 euro. De prijzen kelderen snel nadat de 
sloop van het kamp was aangekondigd.”
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“Bouwmaterialen werden in bulk gekocht bij de Brico Dépôt winkel. 
Het gerucht ging dat de basisbouwmaterialen elke zaterdagmiddag 
werden uitverkocht toen groepen Britse vrijwilligers kwamen om te 
helpen bij het bouwen van onderkomens. Ik heb een ruwe schatting 
gemaakt van hoeveel geld Brico heeft verdiend aan het kamp: 
ongeveer 800.000 euro.”
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“Een workshop over het bouwen van schuilplaatsen, georganiseerd 
door een Britse vrijwilligersorganisatie. Op een industrieterrein 
dichtbij het kamp had de organisatie L’Auberge des migrants een 
groot magazijn waar prefab schuilplaatsen werden gebouwd. Deze 
werden gratis ter beschikking gesteld voor de winter en door 
inwoners verkocht wanneer ze ze niet meer nodig hadden.

Na de zomer van 2015 trokken er vanuit alle hoeken van Europa 
vrijwilligers naar Calais. De meeste van hen kwamen uit Engeland.  
Het gezamenlijke doel leek om het kamp winterklaar en 
leefbaarder te maken, al was er geen sprake van georganiseerd 
contact tussen de verschillende vrijwilligersgroepen. Sommige 
vrijwilligers investeerden in de bouw van restaurants. Het waren 
ontmoetingsplekken waar groepen samen konden komen om zich  
te warmen aan de tandoori-ovens.”
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“In het kamp woonde een grote groep kinderen, jongeren die je vaak 
niet meer als kind herkende. Deze jongens tussen de 10 en 15 jaar 
gingen volwaardig mee in de ‘grotemannenwereld’ in het kamp. Vaak 
waren ze door hun familie op weg naar Engeland gestuurd om geld 
te gaan verdienen. Hun reis strandde in Calais. Pas toen bekend werd 
dat het kamp definitief opgedoekt werd, ontstond er veel media-
aandacht voor deze vergeten groep kinderen. Voor hen moest een 
oplossing worden gezocht. In de meeste gevallen is dat ook gebeurd.”
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“De hut van Abdula uit Soedan was een ontmoetingsplaats voor 
vrienden. Ik zag er een klein schilderijtje aan de muur hangen dat door 
Abdula gemaakt was. Het liet een vrijstaand huis zien op een sappig 
groene heuvel met een boom ernaast. Abdula vertelde mij dat hij het 
zelf had geschilderd en dat het zijn droom was. Abdula is kunstenaar.”
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“Het raakt me altijd diep als ik een tuin zie buiten een schuilplaats. 
Ik kwam ze regelmatig tegen, vooral in de Soedanese gemeenschap. 
De noodzaak om zelf iets te creëren en te laten groeien in dit soort 
onmogelijke omstandigheden, liet me inzien hoe groot de menselijke 
behoefte is aan stabiliteit en een normaal leven.”
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“Al in de eerste maand van het kamp werd onmiddellijk een kerk 
gebouwd door de Eritrese gemeenschap. De kerk is na een maand 
afgebrand als gevolg van een gevallen kaars. De kerkklok was alles 
wat overbleef. Met financiële hulp van een lokale katholieke kerk 
werd er direct begonnen met de bouw van een nieuwe kerk. Deze 
markante kerk vormde het centrum van het kamp. De kerkdiensten 
op zondag ging urenlang door.”
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“Omdat het kamp op ruim 2,5 kilometer van de winkels in Calais 
lag, ontstonden er kleine winkeltjes als deze. Ze voorzagen in 
spullen voor basaal levensonderhoud, maar verkochten ook de 
werkhandschoenen die bescherming boden bij het beklimmen 
van de hekken langs de ringweg. De winkeleigenaren kochten hun 
handelswaar groot in bij de Lidl en Carrefour. De spullen werden 
vervoerd door de bezorgdienst van het kamp, je betaalde ongeveer 
25 euro voor een ritje met deze vrachttaxi.

In januari 2016 telde ik 40 restaurants, 43 winkels, 6 hamams, 8 
bakkers, 4 kappers en 7 bars/discotheken. De meeste van deze 
zaken werden door Afghanen beheerd. Als ik vroeg hoe dat kwam, 
verklaarden zij dat Afghanistan eigenlijk een rijk land is en dat 
er altijd wel ergens een familielid is dat een nieuwe ondernemer 
kan ondersteunen met een lening. Het viel mij op dat het eerste 

Soedanese restaurant, geopend dankzij hulp van vrijwilligers, na een 
paar weken al afbrandde. ‘Een ongeluk’, zo zei men in het kamp.”

De meeste winkels en restaurants waren bijna 24 uur per dag 
geopend. Veel kampbewoners vertrokken rond het middaguur naar 
de Eurotunnel voor hun dagelijkse poging om de illegale overtocht 
naar Engeland te maken. Na elke mislukte poging, keerden ze rond 
04:00 uur moe en hongerig terug naar het kamp. Ze waren blij dat ze 
dan nog iets konden eten. Daarna ging iedereen slapen en was het 
tot een uur of 12:00 stil in het kamp.”
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“Nake Amal runt samen met een vriend een bakkerij en ze verdienen 
daar best goed aan. Een broodje kostte 0,50 cent. Gemiddeld werden 
er 800 broden per dag verkocht. Een bijkomend voordeel van de 
bakkerij was dat je er in de winter lekker kon opwarmen. De bakkerij 
stond daarom ook altijd vol met mensen die kwamen schuilen.”
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“De ontruiming van het kamp begin februari 2016 verliep, nogal 
onverwacht, vrij vlot. Het leek erop dat de bewoners van het kamp 
niet gehecht waren aan deze plek. Ze wilden daar helemaal niet zijn, 
maar hadden er tijdelijk toch wat van gemaakt. De vrijwilligers die het 
meest bij het kamp betrokken waren, leken het meest last te hebben 
van het feit dat het kamp gesloopt werd. Ze probeerden van het 
kamp iets permanents te maken, tegen beter weten in.”
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“Dit is het interieur van een restaurant. De restaurants deden eigenlijk 
vooral dienst als een laadstation voor telefoons en als sociale 
ontmoetingsplek. Elke etnische groep had zo zijn eigen restaurant/
clubhuis. Gegeten werd er alleen ‘s nachts als mensen terug kwamen 
van hun poging op een vrachtwagen of trein te klimmen.”
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“De behoefte om je zelf goed te kunnen verzorgen en er schoon 
en fris bij te lopen was in het kamp natuurlijk hetzelfde als overal. 
De lokale autoriteiten hadden een aantal douches neergezet waar 
je met speciale kaartjes 1 keer in de week mocht douchen op een 
vastgestelde tijd. De ondernemers in het kamp zagen hier een gat 
in de markt en de eerste hammams ontstonden dan ook al snel. 
Voor 3 euro kon je 2 emmertjes warm water krijgen. De hammam 
bevorderde naast het gevoel van eigenwaarde, ook de gezondheid in 
het kamp waar normaal veel schurft en andere huidziektes heersten.”
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“De verkoop van sigaretten was de grootste bron van inkomsten voor 
de winkeltjes. De tabak werd in België gekocht in emmers van 484 
gram. Een emmer kostte 59,90 euro. Uit een emmer konden ongeveer 
duizend sigaretten worden geperst. Tien sigaretten, verpakt in een 
stukje aluminiumfolie, kostten in eerste instantie 1 euro. Door de 
toenemende concurrentie gingen de winkels over op 11 sigaretten 
voor 1 euro. Op het hoogtepunt verkocht een winkel gemiddeld 3000 
sigaretten per dag.

Begin oktober 2016 volgde de officiële aankondiging: “Het kamp 
zal ontruimd worden. Ook het containerkamp gaat weg. Er zullen 
verspreid door heel Frankrijk kleinschalige opvangplekken worden 
gecreëerd en de bewoners worden daar met bussen heen gebracht 
nadat ze zich laten registeren.”

De ontruiming begon op 24 oktober en duurde drie dagen. Bewoners 
meldden zich massaal aan voor officiële huisvesting. Tijdens de 
ontruiming braken er overal branden uit. Noors General Store, te 
zien op deze foto, ging een dag later in vlammen op. Op 26 oktober 
waren de branden zo hevig dat het kamp versneld werd ontruimd. 
Op 27 oktober berichtte de Franse overheid dat de ontruiming was 
voltooid. Toch bleven er naar schatting 1000 mensen achter tussen 
de overblijfselen van de Jungle, onder hen 300 minderjarigen. Als ik 
twee weken na de ontruiming terugkeer valt het me op dat er weer 
zwermen vogels over de verlaten vlakte scheren. Verder is het stil.  
Ik zie maar twee politiebusjes.

Het gebied heeft nu een recreatieve bestemming gekregen.  
Het moet een natuurgebied worden waar de bewoners van Calais 
kunnen wandelen.”
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“Na de ontruiming van het kamp in november 2016 vertrok Aziz 
naar Italië. Italië was voor Aziz het land van binnenkomst in Europa. 
Voor dat land had hij dan ook een officieel papier voor tijdelijk 
verblijf. Aziz heeft een half jaar geprobeerd werk te vinden, maar 
zonder succes. Ondertussen leefde hij op straat en was afhankelijk 
van liefdadigheid van de kerk. In juni 2017 besluit hij terug te gaan 
naar Parijs om daar werk te zoeken, maar ook omdat er een grote 
vluchtelingengemeenschap van oude vrienden was ontstaan rond 
het station Le Chapelle. 

Aziz voelde zich erg eenzaam in Italië. Hij heeft het 3 maanden 
geprobeerd vol te houden op de straten van Parijs maar ziet 
zijn situatie als hopeloos. De Parijse overheid treedt hard op 
tegen de grote groepen rondzwervende illegale immigranten en 
vluchtelingen. De hoop om naar Engeland te kunnen reizen lijkt te 
zijn vervlogen. De oversteek is alleen nog mogelijk als je veel geld 
betaalt aan een mensensmokkelaar en dat heeft hij niet. Na ernstige 
hartproblemen heeft Aziz zich in september 2017 gemeld bij de 
Franse immigratiedienst. Hij heeft nu asiel aangevraagd in Frankrijk, 
maar verwacht hier geen positieve reactie op. Aziz vreest dat hij 
zal worden teruggestuurd naar Pakistan waar hij een zeer onzekere 
toekomst tegemoet gaat. Hij schat zijn overlevingskans in op 50/50.“
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