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Een team van etnologen en taalkundigen verrichtte vier jaar onderzoek in

een multi-etnische stadsbuurt in Utrecht. Daarbij werd gespeurd naar

aspecten van taal en volkscultuur die in enkele straten samenlevende

Nederlanders en allochtonen (al dan niet) van elkaar overnemen. Het syn-

theserapport biedt een nuchtere momentopname van rakelings naast

elkaar schuivende culturele repertoires en circuits van groepen "autoch-

tonen", Turken en Marokkanen in een multiculturele voorbeeldwijk.

[Marc Jacobs]

Projectleider Hans Bennis start zijn inleiding tot het rapport met

de suggestie dat wie vandaag in Nederland rondkijkt in een school

of een drukke winkelstraat "getroffen" wordt door de veelkleurig-

heid van de Nederlandse samenleving: "De afgelopen vijftig jaar

heeft Nederland zich ontwikkeld van een monochrome samenleving

tot een land met een rijke variatie aan inwoners, die voor een deel

afkomstig zijn uit andere landen, waarbij Indonesië, Suriname, Turkije

en Marokko een prominente plaats innemen".1 In het jaar 2000 ver-

oorzaakte deze schollenbeweging een eerste

kleine aardbeving in de pers en sindsdien vol-

gen de publieke en zelfs electorale aardschok-

jes elkaar op in Nederland. Paul Scheffer

pleegde een stuk met de theatrale kop "Het

Multiculturele drama" dat op 29 januari 2000

in NRC Handelsblad verscheen.2 Het contro-

versiële artikel bevat vele hard aankomende

stellingen, zoals: "Alle onuitgesproken verwach-

tingen, als zou integratie vooral een kwestie van

tijd zijn, worden niet bewaarheid. Onder de

oppervlakte van het openbare leven drijft een zee van verhalen over

de botsing van culturen, die niet of nauwelijks worden gehoord. (…)

We zeggen te weinig over onze grenzen, koesteren geen verhouding

tegenover het eigen verleden en bejegenen de taal op een nonchalan-

te manier. (…) Laten we eens beginnen de Nederlandse taal, cultuur

en geschiedenis veel serieuzer te nemen." Paul Scheffer poneerde

zelfs: "We leven in Nederland langs elkaar heen: ieder zijn eigen café,

zijn eigen school, zijn eigen idolen, zijn eigen muziek, zijn eigen geloof,

zijn eigen slager en straks zijn eigen straat of buurt. De eerlijkheid

gebiedt te zeggen dat al die oude en nieuwe Nederlanders weinig tot

niets van elkaar weten." Het opiniestuk van Scheffer fungeerde als

een knuppel in een hoenderhok. Een debat over multiculturaliteit

werd in allerlei kringen, inclusief de Tweede Kamer, met grote ver-

betenheid gevoerd.

TCULT (1998-2002)

Ondertussen waren enkele taalkundigen en etnologen intensief

bezig met een zeer grondig onderzoek in een Nederlandse stads-

buurt. Bennis wijst in zijn in 2002 verschenen inleiding op de

mediabrand en het brede debat in Nederland dat halverwege het

vierjarenproject waren ontvlamd. Hij onderscheidde daarin twee

stromingen. Sommigen zagen de oplossing in een volledige assi-

milatie, een volledige aanpassing van allochtone minderheids-

groepen aan de autochtone meerderheid, met opgave van de

eigen taal en cultuur en met het verwerven van de Nederlandse

taal. Anderen pleitten voor multiculturaliteit en voor het recht van

minderheidsgroepen op een beleving van hun eigen taal en cul-

tuur, inclusief meertalige opvoeding. De discussie illustreert dat

taal en cultuur van allochtone minderheden belangrijke maat-

schappelijke en beleidsuitdagingen zijn.

Het onderzoeksproject Talen en Culturen in

het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT)

beoogde naar eigen zeggen geen oplossing

te zoeken voor deze problematiek maar wou

vooral betrouwbaar en wetenschappelijk

gevalideerd empirisch materiaal en informa-

tie aandragen over welke aspecten van taal

en cultuur autochtone en allochtone bewo-

ners van een multiculturele stadsbuurt (niet)

van elkaar overnemen. De belangrijkste link

die wordt gelegd met het dramatische

Scheffer-debat is de door Paul Scheffer zelf gesignaleerde drin-

gende behoefte aan wetenschappelijke informatie over het dage-

lijks leven in stadsbuurten en over de verhoudingen tussen meer-

derheden en minderheden in de praktijk, waarbij er in casu wel

van uitgegaan wordt dat multi-culturaliteit geen "probleem"

hoeft zijn.

Er werd gekozen voor een centraal in het land gelegen, door

Turken en Marokkanen bewoonde stationsbuurt die goed bereik-

baar is voor de pendelende medewerkers van de deelnemende

wetenschappelijke partners, zijnde het Meertens Instituut, de

Universiteit van Amsterdam, het Babylon-studiecentrum te

Tilburg, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Lombok-

Transvaal is een weinig aantrekkelijke (gast)arbeiderswijk die zich

de voorbije jaren ontpopte tot een succesvolle, ja bijna trendy

multiculturele buurt. Er wordt in het syntheserapport zelfs her-

haaldelijk een beeld gebezigd van een multicultureel openlucht-

museum waar hoogopgeleide progressieve mensen zich thuis

voelen, en waar een bonte mengeling van festivals, winkelstraten

en diverse groepen een interessante studiebiotoop vormen. Meer

dan 40% van de ongeveer 7500 inwoners tellende bevolking van

de wijk in kwestie is van niet-Nederlandse herkomst: telkens

ongeveer 12% is van Marokkaanse en Turkse herkomst.

TEVEEL SCHOENTJES?  
Taal-gebruik(en) in een multiculturele

Nederlandse stadsbuurt

Het cultiveren van de eigen

taal en cultuur in een omgeving

met contacten met andere

culturen wordt etnisering

genoemd en kan een strijdbaar,

assertief en zelfs cultureel

emanciperend

karakter aannemen.
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Origineel is dat in

het onderzoek

expliciet gefocust

wordt op volkscul-

tuur, op wat er

dagelijks en tijdens

feesten gegeten

wordt, op vertellen

en zingen en op

vormen van mate-

riële cultuur. Een

van die typische

onderzoeksvragen

is bijvoorbeeld of

Turkse meisjes van

de tweede genera-

tie zich anders

opstellen ten op-

zichte van Neder-

landse feestdagen

(Sinterklaas,…) dan een vergelijkbare groep Marokkaanse meis-

jes. Zoals bijvoorbeeld uit het onderzoek van Hester Dibbits blijkt

komt men via die zijpaden belangrijke evoluties en processen op

het spoor. Het dragen van een hoofddoek bijvoorbeeld is voor vele

interpretaties vatbaar, inclusief als  symbool voor onderdrukking

van de vrouw. Het is echter belangrijk vast te stellen dat weinig

moderne, jonge vrouwen in Turkije vandaag een hoofddoek dra-

gen terwijl veel moderne, jonge vrouwen van Turkse origine de

hoofddoek wel dragen. Het cultiveren van de eigen taal en cultuur

in een omgeving met contacten met andere culturen wordt etni-

sering genoemd en kan een strijdbaar, assertief en zelfs cultureel

emanciperend karakter aannemen.

In het TCULT-onderzoek wordt gefocust op drie grote groepen:

"autochtone Nederlandse bewoners", "bewoners van Turkse her-

komst" en "bewoners van Marokkaanse herkomst". De uitklappen-

de vraag die wordt losgelaten op het leven in de buurt luidt: wie

neemt wat van wie over en waarom? Er wordt daarbij gedifferenti-

eerd naar gender (man/vrouw) en leeftijd (jongeren/ouderen; 1e,

2e en 3e generatie). In deze bijdrage is het uiteraard onmogelijk in

te gaan op elk van de onderdelen in de synthesebundel van het

onderzoek. Het boek bevat gevalstudies van onder andere M. Van

Dijk (liederencultuur), T. Meder (verhalen), H. Dibbits (feesten) en E.

Doelman (vlaggen), D. Gerritzen (naamgeving), W. Jongenburger

(taalattitude), L. De Voogd (taalkeuze), A. Zekhnini (tweede-taalver-

werving), J. Nortier (jongerentaal), M. Dorleijn (leenvertalingen), J.

Aarsen, A. El Aissati, L. Boumans en L. Cornips (taalveranderingen in

respectievelijk Turks, Berbers, Marokkaans-Arabisch en

Nederlands).

Basis voor het onderzoek was een taal- en cultuurpeiling in de

vorm van een huis-aan-huisenquête in de buurt. Het werd gevolgd

door interviews en participerende observatie door een hele reeks

onderzoekers. Zij bestudeerden diverse combinaties: 1) invloed

van autochtonen op allochtonen, 2) ontwikkeling binnen de all-

ochtone groepen ten opzichte van hun land van herkomst, 3) uit-

wisseling tussen verschillende allochtone groepen, en 4) invloed

van allochtonen op autochtonen. In deze bijdrage wordt vooral

aandacht gevraagd voor enkele resultaten van het etnologisch

onderzoek.

ALS HET MAAR GEZELLIG IS

Hier en daar laten de auteurs uitschijnen dat het niet gemakkelijk

is om culturele verschillen aan groepen toe te wijzen want zelfs

binnen dezelfde "(sub)categorieën" (zoals jonge Marokkanen) ble-

ken bij zéér goed toekijken en luisteren wel uiteenlopende hou-

dingen te traceren. Illustratief is hoe uit een gesprek van vier

Marokkanen over hun muziekvoorkeuren bleek hoe de lijnen uit

elkaar konden lopen, gaande van een uitgesproken voorkeur voor

Arabische zang, feeling voor "mellow" (smeltkroes-party-muziek)

tot en met het wel heel treffende citaat: "Youssef, de vierde

Marokkaan, vindt alles leuk, ‘als het maar gezellig is." 3

Niets menselijks in Lombok was de onderzoekers vreemd. Er werd

gezocht naar allerlei invloeden, overnames of vormen van toe-

eigening. Welke hoogstaande vormen van de autochtone

Nederlandse orale cultuur werden bijvoorbeeld opgemerkt en

overgenomen door de allochtonen? Ik citeer: "Een vorm van toe-

eigening van elementen uit de autochtone orale cultuur is het vertel-

len van Belgenmoppen door allochtonen, jong en oud – een traditie

die van huis uit onbekend is of misschien niet onbekend, maar dan

met andere (sic!) etnische groepen in de hoofdrol."4

In een bescheiden én verdienstelijke bijdrage gaat Theo Meder

dieper in op het overnemen van verhalen, een vorm van contact

die verder gaat dan het af en toe meepikken van een Turkse pizza.

Alle geïnterviewde autochtone Nederlanders kennen Klein

Duimpje en toch nog 73 % van de allochtonen (en 95% van de all-

ochtonen beneden de 25). Alle geïnterviewden met Turkse achter-

grond kennen de fictiefiguur Nasreddi Hodja, slechts 4% van de

Nederlanders. Het onderzoek van Meder is een fraai staaltje empi-

risch onderzoek en zowel een bijdrage tot de studie van multicul-

turele interacties als tot de studie van verhalen en verhaalmotie-

ven. Typisch is bijvoorbeeld de analyse van het in de titel van zijn

bijdrage vermelde verhaal over de dochter van de Hodja. Meder

had het verhaal horen vertellen op vertelnamiddagen en opgete-

kend in een versie die gesitueerd was in Lombok zelf; naar aanlei-

ding van de presentatie van zijn verhalenboek Doe open Zimzim

ontdekte hij dat het verhaal in kwestie niet tot het traditionele

Turkse repertoire behoorde maar eerder uit een combinatie met

een westerse grap ontstaan was. Hij legde de link met een mop

over een boer die zijn dochter waarschuwde voor een korporaal

met wie ze, bij een inkwartiering van een soldatengroep, bij gebrek

aan plaats de slaapkamer moest delen. De boer had nog wel

advies voor zijn dochter: "Als ie op je wil, moet je weigeren, anders

krijg je een baby." Nou, die korporaal slaapt naast dat mokkel, en ja

hoor, vader had gelijk. Waarop ze zegt: "Nee hoor en ik zeker een baby

krijgen?" Waarop ze hem vertelt wat d’r vader heeft gezegd. Zegt die

Teveel schoentjes?
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korporaal: "Nou, dan kom jij toch op mij?" Zegt ze: "O, daar heeft m’n

vader niks over gezegd." Nou, de volgende ochtend vertrekt dat spul

weer. De dochter staat naast haar vader te lachen. Zegt die vader:

"Wat sta je toch onwijs te lachen?" Zegt ze: "Kijk hèm lopen met z’n

kind."5 Ondanks het traceren van dergelijke leuke vormen van

kruisbestuiving, kwam Meder toch tot een opmerkelijke vaststel-

ling, namelijk dat er niet zoveel cultuurvermenging plaatsvindt in

de Lombokse modelwijk als verwacht. Naast elkaar, niet met elkaar

leven blijkt de regel. Toch nemen allochtonen in beperkte mate

elementen over uit de Nederlandse verhalencultuur, vooral dan

jongeren en meer Berbers dan Turken. Bij de Nederlanders is er

bovendien een harde kern van belangstellenden voor de andere

verhalenculturen: "hoog opgeleide, links-georiënteerde, autochto-

ne import-Lombokkers". Daar is natuurlijk niets verkeerds mee,

integendeel.Toch blijkt het niet zo hard, breed, diep of snel te gaan

als gedacht. Nog een onderzoek dat smaakt naar meer wordt

gepresenteerd door Eveline Doelman. Zij ging na hoe de bevlag-

ging en versiering aan de gevels de voorbije maanden evolueerde

in de buurt. De multiculturele aanblik in de winkelassen

Kanaalstraat en Damstraat is niet in woonstraten af te lezen want

die huizen lijken net vooral naar binnen gericht: gordijnen en rol-

luiken alom. Is er sprake van invloed van de autochtone

Nederlandse wooncultuur die vooral bij feesten meer extern

gericht is dan de meer intern gerichte allochtoonse wooncultuur?

Doelman onderzocht het al dan niet ophangen van vlaggen bij

drie gelegenheden: nationale feesten, religieuze feesten en inter-

nationale voetbalkampioenschappen. Zij stelde vast dat de alloch-

tone gemeenschappen zich niet geroepen voelen om via de voor-

gevels publiek te communiceren. Dit heeft te maken met de ten-

dens om publiek en privé sterk te scheiden in Berberculturen. In de

huizen met grote ramen in België en Nederland zijn grote vitrages

voor de mensen met mediterrane achtergronden belangrijk om de

grens tussen leefwerelden af te schermen, iets

wat in het land waar Big Brother werd uitge-

vonden met de (ook voor Belgen overigens

vreemd overkomende) gewoonte van veel

inkijk bieden, nog meer opvalt. Ook blijkt in de

praktijk in die Nederlandse stadsbuurten de

vrees voor reacties van de buren bij een te

sterke profilering van de woning met bijvoor-

beeld een Turkse of Marokkaanse vlag toch

wel aanwezig te zijn. Doelman stelde dat precies de onbedekte of

maar half met vitrage bedekte ramen van woningen van autoch-

tonen in Lombok opvallen. Daar vormen deuren en ramen zowel

symbolisch als visueel een overgangsgebied en worden bijvoor-

beeld vensterbanken gebruikt om te communiceren. Naast de op

gewone dagen al opmerkelijke variëteit van spulletjes die voor het

raam te zien zijn, worden er op feestdagen nog allerlei bijkomende

snuisterijen aangebracht, soms uitmondend in heuse kerst- en

wintertaferelen. "Tijdens mijn onderzoek waren er in de kerstperioden in

vrijwel alle straten van de wijk talrijke versierde huizen te zien die gezel-

ligheid, eerder dan religiositeit, uitstraalden. Daarnaast waren er ook

straten waarin de bomen buiten van lichtjes waren voorzien. Afgaande

op de opmerkingen van mijn informanten, meestal in de trant van "dat

doen wij niet,dat hoort niet bij ons", lijken Marokkaanse en Turkse bewo-

ners niet ontvankelijk voor deze publieke uitingen van feestgevoel."6

Interessant is ook wat er zich in de multi-etnische stadsbuurten

afspeelt bij de Europese of Wereldkampioenschappen voetbal.

Daarbij wordt niet van Nederlandse maar van oranje vlaggen

gebruikgemaakt en precies daar bleek het gemakkelijker voor all-

ochtone buurtbewoners in de straat om mee samen oranje te

bevlaggen. Doelman traceerde de interessante rituelen en stelde

vast dat bij het EK 2000 na de overwinning van Turkije tegen

België, binnen enkele seconden van overal Turkse vlaggen tevoor-

schijn kwamen en dat de straten vol auto’s met Turkse supporters

reden waarbij ze een ronde maakten in de buurt. Bij de occasione-

le overwinningen van het Nederlandse nationale elftal werd sinds-

dien als reactie door Nederlanders toeterend met oranje vlagge-

tjes rondgereden. Opmerkelijk was de vaststelling dat als Turkije

meespeelt, de Marokkanen voor Nederland kiezen en als Marokko

meespeelt, de Turken voor Nederland zijn. Er vindt, zoals de ook

door Nederlandse supporters overgenomen autokaravanen aan-

tonen, een uitwisseling en vermenging van rituelen en symbolen

plaats en het is zonder meer interessant dit proces om de twee jaar

te volgen. Helaas is het in Nederland niet mogelijk dit in 2002

proefondervindelijk te onderzoeken.

SINTERKLAZENKUNDE?

Hester Dibbits onderzocht of en hoe Turkse en Marokkaanse

Lombokkers Sinterklaas en Kerstmis vierden en hoe die feesten

zich verhouden met het Suikerfeest. Net als bij Meder en Doelman

gaat het om dicht bij het veldwerk blijvend en toch (licht) kritisch

reflexief georiënteerd etnologisch onderzoek. Interessant is hoe

via dit onderzoek onder andere ontdekt wordt dat goed bedoelde

pogingen om brugjes naar volkscultuur te

maken soms steken laten vallen. In een les-

map over ‘feesten voor Nederlandse en bui-

tenlandse kinderen’ blijkt het verhaal te staan

over een Marokkaans meisje dat haar schoen

zet en er niets in vindt. In het verhaal legt de

Marokkaanse moeder uit dat zij andere

feesten vieren zoals het Suikerfeest en het

Kinderfeest. Het feit dat het Turkse Kinderfeest

niet door Marokkanen gevierd wordt, doorprikt dit didactische

materiaal. Interessant is ook de vaststelling van Dibbits dat er een

discrepantie ligt tussen wat er in de Taal- en Cultuurpeiling werd

ingevuld en in een enquête werd opgetekend en het eigen onder-

zoek, aangezien ze in de praktijk vaststelde dat er maar in heel wei-

nig Turkse en Marokkaanse gezinnen pakjesavond wordt gehou-

den (en gedichten en surprises er heel ongebruikelijk zijn). Dit

roept vragen op over klassieke volkskundige onderzoekstechnie-

ken en stuurt aan op ander soort veldwerk.

Belangrijk - en een duidelijk teken dat een studie van volkscultuur

van allochtonen de moeite waard is - is de vaststelling dat het

BOUWSTENEN 6

Er wordt voorgesteld dat het

ontstaan van een multiculturele

identiteit/imago samengaat met

een aantal processen: esthetise-

ring, musealisering, festivalise-

ring en folklorisering.
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Suikerfeest anders wordt gevierd in Nederland in vergelijking met

Marokko en Turkije. In het land van herkomst duurt zo’n feest drie

dagen en wordt een zeer brede kring van verre verwanten en fami-

lieleden bezocht terwijl dit fenomeen in Nederland (met familie

die vaak in Duitsland of elders woont) minder breed uitkristalli-

seert. Het maatschappelijk leven (scholen, werksituaties, …) in

Nederland is ook minder ingesteld op dat type van tijdrovende

feestperiodes en vaak was een concentratie nodig. Dibbits stelde

dat de meeste Turkse en Marokkaanse families in plaats van over te

gaan tot de huiselijke viering van Sinterklaas en Kerst hun eigen

feesten aanpassen. Corresponderend met het kleiner worden van

hun (vlot bereikbare) netwerken, ziet men hoe naaste familieleden

grotere, gekochte cadeau’s aan kinderen geven (net als bij de

autochtone leeftijdsgenootjes) en dat  minder sprake is van het

krijgen van – samen een hele hoop -  kleine porties snoep van tal-

rijke verre verwanten. Het Suikerfeest evolueert tot een cadeaut-

jesfeest. Het feit dat het Suikerfeest in 2002 op 5 december zal val-

len, mag niet onderschat worden in de evolutie van feestcultuur:

iets wat nota bene binnen enkele maanden ook in België zou kun-

nen spelen.7 Het is belangrijk in te zien dat dit niet alleen om sin-

terklaas- of suikerfeestkunde om de feestkunde zelf gaat: het zijn

de boven water uitstekende topjes van allerlei structurele transfor-

maties in de netwerken in die allochtone gemeenschappen. Naast

schijnbaar naast elkaar leven is men als goed toekijkende etno-

loog wellicht getuige van geleidelijke, structurele veranderingen.

De subtiele verschuiving in soorten geschenken maskeert (of

attendeert) misschien (op) een geleidelijke convergentie van types

van netwerking tussen families en huishoudens.

Wie de resultaten over de verkoop van kerstbomen en geschen-

ken in multi-etnische wijken ziet, merkt wellicht onmiddellijk

mogelijke vragen en onderzoeksprojecten in Vlaanderen/België.

De evoluerende feestcultuur levert tal van weetjes die leuk zijn

voor in de krant of op tv. Als er op deze manier echo’s doordringen

van wat er in huizen en straten in de grote steden en kleine

gemeenten aan het veranderen is, dan is dat op zich al meegeno-

men. Het belang ervan wil ik zeker niet onderschatten. Anderzijds

lijkt me de piste van de veranderende netwerken, van de herschik-

king van netwerkpatronen en van daarbij horende rituele en cere-

moniële omkadering, zoals Dibbits die aanraakt, van groot belang.

Naast "reflexief" zal "netwerk" het sleutelwoord in de volkskunde

van het eerste decennium van de 21e eeuw zijn.

Bij het lezen van het boek viel mijn oog op een wel heel leuk citaat

dat aanleiding kan geven tot reflectie, mede met behulp van het

netwerkidee van Dibbits. Het mooiste en meest veelzeggende

fragment, een raadseltje, in het boek werd opgetekend uit de

mond van de jonge Jalal.

"Waarom komt Sinterklaas nooit in de moskee?

Er staan teveel schoentjes"8

EST, MUS, FEST, FOLK: HET LIJKT WEL VOLKSCULTUUR

In Nederland staan vaak "typisch Turkse" of "typisch Marokkaanse"

voorwerpen die men in Turkije of Marokko niet (meer) (zo promi-

nent) zal aantref-

fen. Daar vindt men

afbeeldingen van

b e r o e m d e

Koranteksten of

moskeeën ter

bevestiging van de

identiteit. Dit is

overigens niet te

verklaren door het

hebben van te wei-

nig voeling met het

land van herkomst:

via schotelanten-

nes kunnen men-

sen die de taal

machtig zijn het-

zelfde zien als hun

taalgenoten in

Turkije en Marokko.

Etnisering speelt

mee maar kan vertaald worden in andere factoren. In een inlei-

dende bijdrage van Hester Dibbits en Theo Meder wordt het

belangrijkste punt van dit boek in de verf gezet: de verschillende

etnische groepen leven vooral vreedzaam naast elkaar en niet

zozeer met elkaar. Het levert wel een kleurrijk beeld op. Vooral de

gesubsidieerde media die hoera-documentaires maken, dragen

deze esthetiserende boodschap uit.Dit gaat vaak gepaard met com-

mercialisering. Naast Lombok-wijn en -jenever, Old Lombok-kaas

zijn er ook het vlot over de toonbank gaande Lombok Kookboek en

het door de onderzoeksgroep zelf gemaakte verhalen- en liederen-

boek Doe Open Zimzim. Er werd een museum opgestart, dat vooral

door autochtonen wordt bezocht. Er werd met succes een festival

opgestart en er worden vertelnamiddagen georganiseerd. Een van

de opmerkelijke zaken die men zo kan traceren is de impact van de

onderzoeksgroep in de wijk. Zo werd vastgesteld dat het initiatief

van de als verrijkend te oormerken processen vooral bij leden van de

Nederlandse bestuurlijke of culturele elite ligt: cultureel werkers,

professionele verhalenvertellers, Stichting Oud Lombok,

Nederlandse middenstanders, Media West en het lokale Wijkbureau.

Het zijn "cultural brokers" die het initiatief voor de multiculturele

happening namen. De onderzoekers stelden vast dat het succes van

festivals en andere activiteiten staat of valt met de aanwezigheid

van een individu met de juiste contacten. Het draagt bij maar het is

op zich niet voldoende.Het gaat goed met de wijk Lombok maar het

lijkt een "multiculturele paradox: ook zonder verregaande culturele

integratie kan een wijk tot bloei komen. Kennelijk zijn andere factoren

belangrijker: renovatie, laagbouw, een attractieve woonmarkt, een

levendige middenstand, de aanwezigheid van culturele werkers, sociale

controle, wandelende politie-surveillance, een zorgvuldig opgebouwd

imago, religieuze tolerantie, scholing en perspectief op werk voor ieder-

een, en misschien wel bovenal: een sfeer van wederzijds respect."9

Teveel schoentjes?
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Co-projectleider Pieter Muysken vatte de belangrijkste inzichten

van het onderzoek goed samen in het stuk met de titel ‘Rakelings

langs elkaar heen’. Neen geen LAT- maar een LTA-relatie (Living

Together Apart) in goede verstandhouding lijkt de karakterisering

van het multiculturaliteit in de bestudeerde voorbeeldwijk.

Er wordt voorgesteld dat het ontstaan van een multiculturele iden-

titeit/imago samengaat met een aantal processen: esthetisering,

musealisering, festivalisering en folklorisering. Die termen geven

misschien de indruk van iets kunstmatigs maar die constructie is

niet meer of minder authentiek dan de lokale identiteitsconstruc-

tie op talloze plaatsen in Nederland, in een context waar globalise-

ring en lokalisering hand in hand gaan, zo merkt Muyskens op.

Bovendien kunnen op wijkniveau de voor beleidsmakers op ande-

re niveaus moeilijker hanteerbare verschillen tussen amorfe groot-

heden als ‘autochtoon versus allochtoon’ hanteerbaar gemaakt

worden in scherpere kernen als "oudere autochtone Lombokkers"

en "jonge Marokkaanse inwoners". Muyskens maakte een aantal

resultaten leesbaar aan de hand van het begrip asymmetrie of

scheve verhouding. Hij onderstreepte, voor zover nodig, dat de ver-

houding allochtoon/autochtoon niet symmetrisch is: autochtonen

overheersen in getal, macht, inkomen en prestige wat zich vertaalt

in culturele veranderingen. Binnen taal en binnen cultuur bestaat

er asymmetrie in wat er verandert: wat Muysken in een handig

schema illustreert (p. 326). Hij ziet ook een asymmetrie tussen taal

en cultuur en tussen verschillende allochtone groepen. Dit alles

leidt hem tot de conclusie dat er geen simpel model is om de com-

plexe dynamiek te doorgronden van talen en culturen die in con-

tact staan met elkaar.10 

Willy Jongenburger beschrijft een onderzoek in het De Bruijne

Lyceum in de wijk waarbij gevraagd werd persoonskenmerken (via

zevenpuntenschaaltjes met indicatie van status, aantrekkelijkheid,

…) toe te kennen op basis van het beluisteren van een inhoudelijk

neutrale tekst in het Nederlandse die werd uitgesproken door tel-

kens twee autochtoon-Nederlandse, Turkse, Marokkaanse,

Surinaamse, Antilliaanse, Engelse en Duitse mannelijke sprekers.

Daarnaast kregen ze de kans om in te vullen van waar de sprekers

kwamen: Nederland, de Antillen, China, Duitsland, Engeland,

Frankrijk, Marokko, Spanje, Suriname, Turkije, ander land, weet

niet.11 Het is moeilijk te begrijpen waarom België/Vlaanderen niet

in dit lijstje staan: over een opmerkelijke bias gesproken.

EN IN BELGIË?

Met het besproken boek wordt getracht voor een Nederlandse

wijk waar het lekker loopt een schets te maken van een "zinvol

beeld…van de complexiteit van de talige en culturele diversiteit in een

multiculturele samenleving in ontwikkeling". In Belgische steden lijkt

het nog veel complexer. De Nederlandse schema’s zijn voor een

stad als Brussel maar ook in andere steden slechts deels toepas-

baar en zeker in de grensstreek komt daar met de Nederlandse fis-

cale vluchtelingen nog een heel bijzondere dimensie bij. Het zou

mooi zijn als zo’n doorgedreven onderzoek dat focust op talen én

"volkscultuur" ook in België zou kunnen. Het zou een gemiste kans

zijn om dit niet over gemeenschappen heen aan te pakken.

Projecten als het grote TCULT-project pogen voor Nederland toch

enkele stappen te zetten en tonen aan dat onderzoek naar volks-

cultuur en culturele diversiteit bijzondere perspectieven biedt. n
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