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Uit de enquere kwam naarvoren dat
37,5% van de op die dag aanwez ge leer-
lrngenthuis een anderet¿al spreekt naast

of in plaats van Nederlands, Wanneer
allochtonen gedef nieerd worden naar

thuistaal (anders dan of naal Neder-
lands) bl¡kt dus een hoger percentage
leedingen allochtoonte zijn dan wanneer
het Cumi-criterium wordt gehanteerd.

De sfeer in de school is goed te noe
men. Hoewe'er wel eens spann.rgen
,/ijn, met nd'ne tussen etnische groe-
pen, is de schoolleiding ertotnogtoe in

geslaagd úerkelijke botsingen te voor-
komen. De school heeft veiligheid
hoog in her vaander fdan. Veel leedin.
gen die we hebben gesproken vinder
dat dat merkbaar is. ln 1999 heef, ce
school de folerznrieprijs van de Ge
meente Utrecht gekregen wegens de

inspanningen die de schoolzich getroost
heeft om de verdmagzaamheid binnen
de schoolmuren Le vergroten en be-
nouoen.

JAco¡1rNE NoRTER

Vlaggen en ândere
versieringen aan de gevels

Evu-rNe Do¡r-vnx

\Øat bij een bezoek aan Lombok al vrij snel opvalt, is het contrast
tussen de v¡inkelstraten en de straten v¡aar alleen gewoond wordt.
De exotische. multiculturele aanblik die de Kanaalstraat en de Dam-
straat bieden, vindt men in de woonstraten niet terug. Aan de gevels

van de huizen is op het eerste gezicht niet af te lezen v¡aar de allocht-
one bevolkingwoont, niet op gev/one dagen, niet op allochtone feest-

dagen en niet op Nederlandse feestdagen. De woningen van veel
immigranten staan - in tegenstelling tot hun winkels - bekend als

naar binnen gericht.'
Veel huizãn in Lombok zijn, met gesloten vitrages voor de ramen

en met deuren zonder naambordjes, inderdaad van de buitenv¡ereld
afgekeerd, maar of deze door autochtone of allochtone Lombokkers
worden bewoond, is voor een niet-ingewijde moeilijk te onderschei-
den. Siechts een enkele keer, met name ti.jdens internationale voetbal-
kampioenschappen, verraden huizen van allochtonen iets over de

achtergrond van hun bewoners: aan sommige gevels hangt dan wel
eens een Turkse of een Marokkaanse vlag.

Deze oppervlakkige impressie roept vragen op. In hoeverre klopt
dit beeld met de werkelijkheid ? Inhoeverre en bii w elke gelegenheden
geven allochtone bewoners, bewust of onbewust, aan de buitenzijde
van hun huis iets prijs over hun identiteit en in hoeverre gebeurt dit
onderinvloedvan de autochtone Nederlandse woonculruur, die veel
meer naar buiten is gericht, met name als er feest is? In mijn bijdrage

Cammaert r98 5.
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zal ik voor de ffi/ee grootste immigrantengrÒepen in Lombok, de
Turken en Marokkanen, nagaan of en hoe ze zich door middel van
versieringen aan hun huis in de openbare ruimte presenteren.

Feesten zijn bij uitstek gelegenheden wâarbij versierd wordt en
vlaggen spelen daarbij in de meeste culturen een rol. Een vlag is een
duidelijk herkenbaar symbool van een bepaalde groep en een middel
om een groepsgevoel uit te drukken. Hij krijgt echter pas werkelijk
betekenis in de context waarin hij gebruikt wordt.' Als belangrijke
indicatoren voor het onderzoek naar de vormgevingvan identiteiten,
staan vlaggen en feesten in dit artikel centraal.

Ik beperkme tot drie soorten feesten: nationale feesten, religreuze
feesten en internationale voetbalkampioenschappen. Het bronnen-
materiaal wordt gevormd door twee enquêtes, die door de rcur-r-
onderzoekers zijn gehouden, door observaties en door in de wijk
af eenomen interviews.¡

Turkse en Marokkaanse feesten

"Vandaag vieren wij ons feest; vandaag hangen wij de vlag uit" zijn
in vertaling de eerste regels van een Turks kinderliedje dat wordt
gezongen ter gelegenheid van het Turkse Kinderfeest op z3 april, de
dag die door Atatürk in rgzo werd uitgeroepen tot de Dâg vân het
Kind.+ Anders danhet liedje doetvermoeden, zijn de huizen in Lom-
bok, waar Turkse kinderen wonen, op deze dag niet met vlaggen
versierd. Het Kinderfeest is geen familiefeest, het is een feest dat op
school of in verenigingsverband wordt gevierd.In Lombok besteden
de basisscholen en de buurthuizen er aandacht aan, als een bijzon-
dere dag voor alle kinderen. Op de Parkschool worden de vlaggen
van de verschillende nationaliteiten van de leerlingen op het school-
plein opgehangen, er worden spelletjes gedaan, áansjãs en toneel-

' Zie bijvoorbeeld Korff 1997; Bimmer ry96;Prak ry79.r In totaal heb ik voo¡ dit onde¡zoek 35 interviews afgenomen, waarvan 3 bij
Marokkaanse gezinnen en 3 bij Turkse gezinnen. Van de rwee enquêres betreft
de eerste een in de wijk gehouden taal- en culuurpeiling (zie Aarssen &Jongen-
burger zooo), de tweede een vragenlijst die onder de leerlingen van het De
Bruijne Lyceum, even buicen Lombok, werd afgenomen.

a Appel e.a. 1998.
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stukjes opgevoerd, er wordt gezongen, ouders zorgen voor een

multiculturele maaltijd en er zljn pÃjzen, cadeautjes of snoep voor
de kinderen. Omdat het Turkse Kinder{eest, Koninginnedag en
bevrijdingsdag zo kort na elkaarvallen, organiseert deJan Nieuwen-
huyzenschool de laatste jaren het zogenaamde drie-in-één-{eest,
waarbij de nadruk ligt op de overeenkomsten (herdenkingvan vrede,
gelijkheid en vrijheid) tussen deze feesten in verschillende culturen,
parallellen die door de kinderen in tekeningen, muurkranten en op-
tredens worden uitgebeeld.

Bij de kinderen thuis wordt op deze dag niets bijzonders gedaan.
\Wel wordt in sommige gezinnen, bijvoorbeeld in de families van
Ömer, Yunus en Mehmet, naar de televisieuitzendingen van de vre-
ringen in Turkije gekeken, zoals die van het jaarlijkse grote feest in
Ankaia. Ook andere herdenkingsdagen van de Republiek en Turkse
voetbâlv/edstri.iden worden door deze families op de televisie ge-
volgd. Het huis versieren of de vlag uitsteken op zo'n dag doen ze
echter niet. Evenmin versieren ze bij religieuze feesten of bij familie-
feesten de gevel van het huis. De informanten wtlzen er op dat in
Turkije de versiering van huizen niet zo algemeen de gewoonte is als

in Nederland. Op nationale feestdagen zijn het vooral de plaatselijke
overheden, organisaties en militairen die vlaggen en portretten in de
straten en aan openbare gebouwen ophangen, in parades met zich
meedragen of in optredens een rol laten spelen. Sommige families
hangen een (Turkse of een groene, religieuze) vlag of religieuze tek-
sten op bii een huwelijk of een besnijdenis, aan de deur o{ op het
dakterras op de binnenplaats van het huis. Bij religieuze feesten is
vooral het schoonmaken en ordenen van het huis belangrijk, en niet
het versieren. Daarnaast ìs het volgens de vader van Yunus, Osman,
ook niet vanzelfsprekend om als individu een vlag van een andere
nationaliteit dan de Nederlandse op te hangen: "Een Turkse vlag, als

enige in de straat? Dat zou een mooi gezìcht zijn. Dat mag helemaal
niet zonder de Nederlandsevlag erbij. Zo is ook de codein de scheep-
vaart. Misschien staat daâr wel een boete op."

Voor Marokkaanse bewoners van Lombok zijn de eigen feesten
evenmin een aanleiding om hun huizen te versieren: "\Vij weten wel
dat Nederlanders veel yersieren, wij doen dat niet, bij ons is het
lekker eten en nieuwe kleren. Marokkaanse nationale {eesten zouden
v¡e in Marokko vieren, hierniet, hier hebbenwe geen vrij, hierhebben

.rf:
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'Tervergelijking:btlz3zvande4z4autochtoneleerlingenwerdweleenseenvlag
uirgestoken; r8 r van hen deden dat bijNederlandse nationale feestdagen, rz7 bi.i

familiefeesten, ¡6 bijvoetbal en 3r bij buurdeesten. In de meesce gevallen werd

de Nederlandse vlag uicgestokeq van de voetbalvlagg€rs stak 4zolo de Neder-
l¿ndse vl¿g cn 337o eeo oranie vlag uìr'

s/e Beâtrix", zegt de vade¡ van een Berbergezin in de Lombokstraat.
Lahcen, de veertigiârige zoon van een familie in de Van Diemen-
straaf zegt het zo: "Er is hier geen aanleiding voor, we zijn hier in
Nederland, daar heeft Nederland toch niers mee te maken", en hij
brengtvlaggen enversieren in Mârokko inverband mer dure, georga-
niseerde en verplichte feesten tijdens de regering van koning Hassan
rr. Een informante van buiten Lombok bevestigt dat het vooral de
ri.jken, bestuurders en winkeliers in Marokko zijn die vlaggen urtste-
ken. Er wordt ook wel eens gevlagd bij een huwelijk. Een witte vlag
als teken van zuiverheid v¡ordt doo r religierze gezinnen soms opge-
hangen bij een huwelijk of bij een volbrachte reis naar Mekka

De terughoudendheid van Turken en Marokkanen om hun hui-
zen teversieren, hangt ongetwijfeld samen met hun opvattingen over
wonen. Veel traditionele huizen in islamitische landen, zowel op het
platteland als in de stað,, zijn gebouwd rond een binnenplaais en
hebben een vrijwel gesloten buitenmuur, met slechts enkele kleine
geblindeerde of getraliede raâmopeningen. De Belgische antropologe
Marie-France Cammaert heeft in haar studie over de leefwereld van
Marokkaanse Berbervrouwen gewezen op de {unctie van deze geslo-
ten muur en de buitendeur als symbolische grens tussen het privare
domein en de publieke v¡ereld. ln de huizen met de grote ramen die
de immigranten in \Øest-Europa bewonen zijn het dã gesloten vrtra-
ges die de grens tussen de leefwerelden binnen en buiten moeten
afsluiten. Versiering, per definitie een naar buiten gerichte medede-
ling, zou die grens doorbreken, iets v¡at strikt genomen alleen op
religieuze feestdagen mag gebeuren.i

Ook echter als deze opvarringennìet zo zouden leven,ligt hetruet
voor de hand dat men als minderheidsgroep met eigen symbolen rn
de openbaarheid treedt. Dat blijkt uit de opmerkingen van Osman.
Deze op driejarige leeftijd naar Nederland gekomen vader van drie
jonge kinderen denkt enerzijds dat er in Nederland wel eens sancrres
zouden kunnen rusten op het individueel gebruik van een Turkse
vlag, anderzijds lijkt hij bang voor een geTsoleerde positie in de straat
en voor mogelijke re¿lcties vân de buren. Hoewel hij een Turkse vlag
in huis heeft, steekt die nooit uit. Blijkbaar wil hij zich niet graag in
de publieke ruimte als Turk presenreren. De ouders van Mehmet in

de Padangstraat doen dât wel, als Nederland en Turkiie meedoen aan

de internationalevoetbalkampioenschappen: "InTurkije zoudenwe
geen vlag uitsteken, maar in Nederland is versieren gewoonte." Het
supportersgedrag van autochtone Nederlanders in de straat is voor
hen een uitnodiging om mee te doen. Als reâctie op het eenzijdige
orânie tonen zii hun betrokkenheid bij de eigen groep in het open-
baar, met een Turkse vlag aan de gevel van hun huis, maar wel met
een Nederlandse vlas ernaast als teken van eenzelfde betrokl<enheid
bij Nederland. Op een ander niveau demonstreren ze zo ook Neder-
landers te willen zljn en daarbij de eigen Turkse identiteit te v¡illen
behouden.

In een enquête die tijdens het onderzoek op het De Bruijne Ly-
ceum we¡d gehouden, is aan de leerlingên gevraagd of bii hen thuis
wel eens een vlag werd uitgestoken en zo ja, welke vlag en bij welke
gelegenheden. 19 .van de g4leerlingen met een Marokkaanse achter-
grond anrwoordden dat ze wel eens de Marokkaanse vlag uithingen,
en r6 van de 8 r Turkse leerlingen stakenwel eens een Turkse vlaguit.
Bij beide groepen gebeurde dat het vaakst âls Nederland voetbalt
tegen het land van herkomst (respectievelijk r 8 en r4). Geen van hen

stak in zo'n geval ook eenNederlandse vlaguit. tVelwerd bij enkelen
een Nederlandse vlag uitgehangen als Nederland voetbalt Bij familie-
feestenwerdveel minder gevlagd (bij Maroklaanse leerlingen 5 maal

met een Mârokkaanse vlâg en I maal met een Nederlandse vlag; bii
Turkse leerlingen 9 maal met een Turkse vlag). Ook tijdens buurt-
feesten tenslotte werd bij enkele leerlingen een Nederlandse vlag
opgehangen, maar waarschijnlijk was er dan sprake van versiering
door de straatvereniging.6

Steunbetuiging aan het eigen voetbalteam als het Nederlands elf-
tal ook speelt, lijkt dus de belangrijkste reden voor Turkse en Ma-
rokkaanse gezinnen om hun nationale vlag uit te steken. FIet is een

gebaar dat ongetwijfeld wordt uitgelokt en âângemoedigd door de

Nedeilandse oranl'eversiering. Als de recente en steeds uitbundiger

r Cammaerr r98 ¡.
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z Hierover o.a. \luertz :.993 enCienad 1999.
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wordende oranjerage blijkbaar uitnodigt tot een gesprek en een ant-

woord van allochtone zijde oproepq hoe verloopt deze dialoog dan

in Lombok en zijn er behalve voetbal nog andere gelegenhedenwaarbij

die wordt aangegaan?

Nededandse feestdagen

De onbedekte ofhalf met allerlei soorten vitrages bedekte ramenvan
veel autochtone woningen van Lombok vallen op temidden van de

gesloten {açades van de allochtone huizen. In de Nederlandse woon-
cultuur zijn de grenzen tussen privé en publiek aan d e straatzljde.varr
het huis in de loop van de twintigste eeuw steeds meer vervaagd en

zijn deuren en râmen symbolisch en visueel een overgangsgebied

Eaan vormen tussen de binnen- en buitenwereld.t Dit overgangs-

[ebied, met name de vensterbank, wordt door veel mensen gebruikt
óm een beéld van zichzelf e¡ daarmee tegelijk eeir oordeel over ande-

ren naar buiten te brengen. Men laat immers niet alleen zien wat men

mooi vindt, maar ook hoe men vindt dat het hoort. Zo is er bij velen

op gewone dagen een grote variëteil aân Planten en snuisterijen voor
het raamie zien en op feestdagen worden daar allerlei tijdelijke ver-
sieringen aantoegevoegd. Kerstmis is éénvan de gelegenheden waar-
bij tegenwoordig niet alleen het interieur maar ook de ramen en

deuren van veel huizen een metamorfose ondergaan. Sommige ven-

sters veranderen in complete kerst- of wintertaferelen, andere wor-
den eenvoudiger aangekleed met een kaars of een kerstsrukje. Tij-
dens mijn onderzoek waren er in de kerstperioden in vrijwel alle

straten van de wijk talrijke versierde huizen te zien die gezelligheid,

eerder dan religiositeit, uitstraalden. Daarnaast waren er ook straten

waarin de bomen buiten van iichtjes waren voorzien. Afgaande op

de opmerkingen van mìjn informanten, meestal in de trant van "dat
doen wij niet, dat hoort niet bij ons", lijken Marokkaanse en Turkse
bewoners niet ontvankelijk voor deze publieke uitingen van feest-

gevoel. De eerste dag van het islamitische Suikerfeest viel in zooo op

áe rweede kerstdag. Niets wees er echter op dat de vele Nederlandse

kerswersieringen moslims er toe brachten om als reactie het Suiker-
feest door middel van versieringen aan hun huizen uit te dragen.s

Minder in omvang, maarwel heel duidelijk zichtbaar, alvanaf een

afstanà, ziln de rood-wit-blauv¡e vlaggen die de bewoners van Lom-
bok op Koninginnedag en ¡ mei uitsteken. Het meest opvallend zijn
dan echter de activiteiten in de wijk - de jaarlijkse koninginnemarkt
en het Lombok Anders-festival op ¡ mei - en de versiering en drukte
die dat met zich meebrengt. Deze twee feesten, de eerste commer-
cieel, de tv¡eede bedoeld als vriimarkt voor de bewoners en als dag

waarop verschillende culturen in de wijk zich kunnen Presenteren,
trekken veel belangstelling van bezoekers van binnen en van buiten
de wijk. Vooral op Koninginnedag is er naast handel in allerlei exo-

dsche voorwerpen en levensmiddelen een ruim aanbod van oranie-
versieringen en op beide dagen worden de festiviteiten druk bezocht
door autochtone en allochtone kinderen envolwassenen, v/aarvan er

velen rondlopen in oranje shirties en met attributen in de Neder-
landse nationale kleuren. Nu Lombok de laatste jaren als multicultu-
rele voorbeeldwijk algemeen in de belangstelling staat, komen ook
de media op de feestelijkheden af, met name om de âllochtone bewo-
ners te vragen ho e zij deze dagenkennen en besteden. Zo deed Radio
r op Koninginnedag 2ooo de 'weet u wie er vandaag jarig is'-test. Op

5 mei :'999 verklaarden een Turkse en een Marokkaanse bezoeker

van de Lombokse vrijmarkt in een intervier¡ met het Algemeen Dag-
blad datze hetleukvinden dat er inNederland elkjaar op bevrijdings-
dag feest gevierdwordt door gewone mensen: "inTurkiie is er op die

dag alleen iets voor de rijke mensen en de militairen" en "inMarokko
vinden de mensen islamitische feesten belangriiker". Elders in het

land, in Arnhem, in een vraaggesprek met de Volkskrant in zoor,
vertelde een bejaarde Turk: "Koninginnedag leeft wel onder jonge-

ren en kinderen, ze vieren feest met leeftijdgenoten, maar voor oude-

ren is Atatürk belangrijker dan Beatrix". Dergelijke opmerkingen
maakten ook mijn informanten in Lombok: "Voorde kinderenis het
een leuk feest, ze maken ook dingen op school". De twaal{jarige
Ömer had op de koninginnemarkt in zooo een oranje opblaaskroon
gekocht. Daarmee liepen hij en zijn vriendies door de wijk te sjou-
wen, vechtend om wie hem op mocht. De ouders vanjonge kinderen
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3 Zie ook hoo{dstuk 6 ( Dibbitt.
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di€ tendens: een vlag is "leuk en hoort erbij". De aanwezigheid van
¿rllochtonen in de wijk werd in geen van beide groepen genoemd als

reden om de vlag op Nederlandse feestdagen uit te steken, evenmin
overigens als overweging om dat eventueel niet te doen. De vìag lijkt
voor de informanten geen provocerende betekenis te hebben. Zij
lijken zich althans niet bewust te zijn van de betekenis 'dominantie'
die een Nederlandse vlag in een multiculturele wijk zou kunnen
hebben. Min of meer onbewust kunnen dergelijke gevoelens natuur-
lijk wel een rol spelen. Dit brengt ons op het probleem van de 'cor-
recte' antwoorden waarop we in vraaggesprekken altijd verdacht
moeten ziin, zeker bij een zo gevoelig onderwerp als de vlag. Een

informant vertelde bijvoorbeeld dat hij op Koninginnedag zooo de

wimpel niet had opgehangen vâns/ege de toen zojuist opgelaaide

discussie over de monarchie: hij wilde niet als monarchist te boek
staan. Daarmee plaatste hij zi'1n vlaggedrag ("de vlag is leuk bij een

gerenoveerd huis") tegelijk in een 'veilige' links-correcte hoek. Bij
een andere informant kwam de karakterisering "feestelijk" voor de

vlag in een ander daglicht te staan door negâtieve oPmerkingen over
haar allochtone buren aan het eind van het intewiew.

Het initiatief om gezamenlijk te vlaggen gaat meestal uit van de

oude Lombokkers. Het gebeurt in straten waar ook een straât-
vereniging âcdef is, waar dus ook op andere momenten in het jaar

âctiviteiten zijn en waar soms vlag gen gezamenliikzijn ingekocht. In
de Lombokstraat is zo'n initiatief ontstaan toen bii de renovatie van
de huizen de rood-wit-blauwe vlaggen van de vroegere (in de.¡aren

r 98o verdwenen) straarvereniging gevonden werden. Jonge intellec-
ruele nieuwkomers en oudere bewoners (waaronder een Turkse fa-
milie) versierden toen gezamenlijk een deel van hun straat. Een toe-
vallige samenwerking tussen rwee buren ontstond in de Balistraat
Toen de al eerder genoemde Turkse Osman op 4 mei 1999 mer eert

Nederlandse vlag thuiskwam, bleek zijn Nederlandse buurman,
Anton, een âlleenwonende jurist, ook juist een vlag te hebben aange-

scha{t. Twee vlaggennaast elkaar aan de pas gerenoveerde gevels leek
hen een mooi gezicht en ze besloten's avonds samen de houders aan

de gevel te bevestigen.
\Øelke conclusies kunnen we nu trekken? Zoals te verwachten

was, is versieren met Kerstmis, op Koninginnedag of op 5 mei in
Lombok vooral e en zàak-càn 

^)fochtone 
bewoners. Of en hoe Tur-

:

doen soms ookmee. De moeder van hetMarokkaanse jongetje Otman
liet mij_haar oranje jellaba zien die ze op Koninginnedag"aátrekt en
de Turkse vader Osman had in t999 voor zljnË.tnderen" een Neder-
landsevlag gekocht. De oude moedervan de Marokkaanse Abdelghani
daarentegen zegt het feest niets.

Er v¡ordt niet uitbundig gevlagd in Lombok. Sjaan, dochter van
een in de jaren r98o overleden melkboer in de Kanaalstraat, herin-
nert zich niet dat er in de wijk ooit veel gevlagd werd. Straatfeesten
met meestal zelfgemaakte versiering waren dè hoogtepunten in het
jaar en belangrijker dan Koninginnedag of bevrijdingidag.

. Het aantal vlaggen in de onderzoeksperiode ,999-.,ooo1rg tur."r,
de 5o en de 6o op een toraal van 3o86 adressen, Á.t 

""rr.ritähi.t".van 7¡ vlaggen op 5 mei zooo. De vlaggen hingen verspreid in de wijk
en op beide dagen meesral op dezelfde ad."rr"rr. In kaart gebracLt
komt er een pâtroon na¿r voren van strâten zonder vlaggen, straten
met een enkele individuele vlag en strâren waârin g.oeprg"-ry, g._
vlagd werd. Vlaggen van andere nationaliteiten hini.r, 

"jI"1"., 
hr", ..,

daar aan de marktkraampjes als commerciële herkãnnìngstekens.
Of en hoe Nederlanders hun huis versieren op Koning.-inrredag en

op 5 mei er wàt ze daarmee demonsrreren haner srerl af van de
sociale súuctuur in de verschillende srraren en rran de individuele
achtergronden van de bewoners. Tijdens het onderzoek heb ik 3o
vlagbezitters verspreid over de wijk geinterviewd over hun beweeg-
redenen. Op grond daarvan kunnen Leel globaal rwee groepen wor-
den onderscheiden: een groep oudere en joigere aurochräne iombok-
kers, veelal in de buurt geboren en metlagerè ofmiddelbare beroepen,
en een groep jonge, hoger opgeleide âutochtone nieuwkomersl De
eerste groep had vaak een vlag "sinds her rrouwen,, of ..sinds 

de
kinderen er zijn", en vindt een vlag "een feesteli.jk gevoel, een straat-
feestgevoel". Eenvlag uits reken wãrkt ,,olgens úeriook aanstekelijk,
het initiatief wordt vaak gevolgd door de buren. Bij de tweede groep
speelden vooral het nieuwe huis en de kennismakine met de buirr en
ook wel her hebben v¿n kinderen een rol. De weersiand resen nario-
nale symbolen en kleuren die sinds de jaren r g6o vooral oider intel-
lectuelen grootwas,lijkt de laatsre .ju..r, ,teed, -e.r rf te nemen.r De
gesprekken met de groep hoger opgeleiden in Lombok bevesngen

, Vergelijk bijvoorbeeld Löfgren.zoor.
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'" Zie noot 3 en Aarssen t< Jongenburger zooo.

land te willen horen, openlijker dan wie als allochtoon met groeps-

genoten op straat feestYiert. Rondlopen met Yrienden 
-en 

orânje-

ãmributenìs anoniemer, vluchtiger en het spelelement is daarbii gro-

ter. Osman heeft, zoals gezegd, ook een Turkse vlag in huis. Hij
steekt die nietuit, ookniet samen met de Nederlandse vlag, omdathij
denkt dat dat niet mâg, niet bii Turkse feesten' maâr ook niet bij
Nederlandse feesten ofbij voetbalfeesten. Dat geeft aan dat de bele-

ving van de vlag door allochtonen een heel andere kan zijn dan die

door autochtonen. Het idee dat er in Nederland geen sancties rusten

op individueel gebruik van een vlag is voor Osman kennelijk niet zo

vãnzelfsprekend. Een vlag liikt voor hem eerder de connotatie 'na-

tionaal' áan 'feest' te hebben. Uit een gesprek met een Marokkaanse

zegspersoon buiten Lombok blijkt datir.haar gezlnde- Nederlandse

vlag ìamen met de Marokkaanse wordt uitgestoken bij het slagen

uoo", 
".n 

schoolexamen. Het is een vorm van toe-eigening van de

Nederlandse cultuur waarbij men tevens vasthoudt aan de eigen et-

nische identiteit. Soortgelijke uitingen ziin in Lombok, zoals al werd

aangestipt, soms ook bij voetbalfeesten te zien.

Voetbalkampioenschappen

Aan de oranjegekte die de laatste decennia met name bij voetbal-
kampioenschappen liefhebbers en suPPorters in heel Nederland in
zijn greep heeft, ontkomt ook Lombok niet. Voor veel bewoners

ziin het ãnleidingen om (net als met Kerstmis) ramen en gevels van

hún huizen of ttiatett uitbundig te versieren. Nietemin blij{t hun
aantal beperkt. De vraag in de rce-enquête of menhet huis versierd

had met het VK r 998 werd door ry%o vande attochtone, door zoTo

van de Turkse en àoor z6''/o van de Marokkaanse respondenten be-

vestisend beantwoord."
Vãrgelijken we de adressen met die van Koninginnedag en ¡ mer,

dan bliiken de voetbalversierders zeldenook op de nationale feestda-

gen teylaggen.Juist delenvan de wijk die dan onversierd blijven, zijn
bij .'roetbal to-s geheel oranje. Tot de versiering behoort bijna nooit
eá rood-wit-blJuwe vlag. Kennelijkheeft de Nederlandse vlagvoor
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ken en Marokkanen daarop bewust of onbeÍvust reageren is afhan_
kelijk van hun individuele achtergrond en betrokÈenheid bij de
Nederlandse cultuur en van de sociale contacten in de straat. Ver_
schillende tegenstellingen en wisselwerkingen tussen groepen en ln_
dividuen spelen daarbij een rol.

Gezien vanuit de tegenstelling tussen autochtonen en allochto_
nen lijkt bij de keuze van Turken en Marokkanen tussen meedoen o{
afzijdig blijven bij her versieren van het huis, de sfeer tussen de buren
onderling bepalend te zijn: jullie feest ofons feest ofher feesr van ons
beiden. In de Riouwstraat bijvoorbeeld, werd bij het gezamenlijk
vlaggen op de nationale feestdagenin zooo de Marokkaanie enTurkse
gezinnen niet gevraagd om mee te doen: ..Dat gebeurt oÞ het srraar_
feest, dar is her feesr voor de hele srraar". De sþonrane versiering in
een deel van de LomboksÍaat daarentegen was;en feestelijke voort_
zetting van de renovatiecontacten tussen alle naaste buren. Bevorde_
rend voor het versieren kunnen verder het aanbod van vl¿ggen in de
winkels, de contâcten met de andere vlagqers in d" ,trrr¡"(iiiu,ror_
beeld samen vlaggenhouders ophangen¡ ã., de inbreng oan kinderen
zijn. Een belangrijker vorm van feestvieren dan veÃieren is voor
allochtonen echter het rondlopen op straât met of zonder feest_
attributen op deze vrije dagen. De aantrekkingskracht van de markt
en vrijmarkt op het feestgedrag van allochtone bes,oners is veel gro_
ter dan die van de versierde strâten en buurhuizen.

Vanuit de verhouding tussen ouders en kinderen beschouwd, zren
we dat allochtone kinderen hun schoolkennis mee naar huis brengen
o{ hun feestop straat vieren met andere kinderen. Er zijn voorbãel-
den val kinderen die met oranjeattributen rondlopen en ouders heb_
ben die zich afzijdig houden: "het is niet ons fiest, maar oranJe_
hoeden en shirtjes zijn leuk voor de kinderen,,. En er ziìn de reacties
van de Marokkaanse moeder die een oranje iellaba draaer en van de
Turkse vader Osman die een Nederlandse vlaq uithansi: ,,want 

als
Nederland feest viert, is het ook feesr .,oor mijln -roo.ïiir., kind"-
ren". Osman wil echter alleen tegenover de buitenwereld ñederlan_
der zijn. Binnenshuis is het gezin Turks, de ramen zijn bedekt en oe
Turkse vlag hangt in de kamer van zi.jn dochter.

Bekeken ten slottevanuit de tegenstelling tussen individu en groep
wordt duidelijk dat wie, zoals Osman, als individu een Nederlàndse
vlag aan de gevel van zijn huis ophangt openlijk aantoont bij Neder-
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de meeste Lombokse voetbalfans ecn nâtionáal-historische of Huis-
van-Oranje connotâtie die niet past die bij het uitdragen van het
voetbalgevoel. De identificatie met het Oranjeteam dat Nederland
vertegenwoordìgt, vraagtvooral om eigenvlaggen, oranl'e vlaggen of
de Hup-Hollandvlag. Overigens komt rood-wit-blauw wel volop
terug in allerlei attriburen en in de schmink op de gezichten. De
nationâle kleuren zijn immers steeds mecr het symbool geworden
voor een alternatief nationaal wij-gevoel.',

Net als op nationale feestdagen leverde observatie bij de voetbal-
kampioenschappen ìn r998 en zooo een divers beeld op van onver-
sierde straten, van strâten met incidentele en van straten met massale
versieringen. \Waar gezamenlijk versierd werd (ze Atjehstraat, re
Delìstraat, Bandoengsrrâât, Palembângstraar, Soerâbayasrraat), wo,
nen nââst oud-Lombokkers ook veel allochtonen. Een aantal au-
tochtone bewoners herinnert zich Lombokvanna de Tweede \üereld-
oorlog als een voetbâlbuurt." De ze Delìstraat had tot de jaren r98o
een voetbalclub met een.jeugdelftal, de Deliboys, en de wijk had ook
een tijdlang een café-voetbalclub die mcedeed aan de zomeravond-
competities van de xNve en driemaal kampioen werd. Voetbal be-
heerste vroeger het leven in de buurr. De huidige voetbalgekte en de
rituelen van optuigen en aftuigen van huis en straât zijnvoor deze
oud-Lombokkers vaak meer dan alleen een uìting van oranjegevoel,
het betekent ook een herinnering aan die tijd. Tegenwoordig maakt
in de re Delistraat een zoon uit een gemengd Turks-Nederlands
gezin zich tijdens de kampioenschappen sterk voor een gezamen-
lijke allochtone-autochtone voetbalversìering in de srraat. Hii haalr
geld op om vlaggen te kopen van cle in de srraat verregenwoordigde
nationâliteiten die meespelen (in 1998 was dat Marokko, in zooo
Turki.je). De hele straat wordt met vlaggen behangen en veel hurzen
worden ook nog eens afzonderlijk versierd. Toen op z9 juni zooo, bij
het verlies van Nederland van Portugal, zowel Nederland als Turkije
waren uitgeschakeld, werd de straat onmiddelijk van zijn versierin
gen ontdaan, een rituele handeling die straf voor de teams symboli-
seertJ maar ook bedoeld is als een passend afscheid van het tijdelijk
geschapen saamhorigheidsgevoel.

Eoeline Doelman

Zie onde¡ ande¡e Pleij r998 cn \X/iltetdink r998.
Vergelijk ook ¡Voutcrs r98¡.

Vlaggen en ønd,ere aersieringen II'

Voetbal is ook de favoriete sportvanveel Turken en Marokkânen
in Lombok. De meeste informanten volgden de kampioenschappen
op de televisie, sommige vaders en zoons spelen in een voetbal-
vereniging en veel allochtone kinderen voetballen op straat. Bij de

wedstrijden tijdens het EK 2ooo werd door groepjes Turken buiten
op straat naar de televisie gekeken. IIl.oezeet Yoetbâl bii hen lee{t,

bleek na de overwinning van Turkije op Belgiê, toen binnen enkele

secondenvan alle kantenTurkse vlaggen tevoorschijn kv¡amen en de

straten geblokkeerd werden door auto's vol vlaggenzwaaiende Turkse
supporters. Toeterend probeerden ze een ronde door de buurt te
maken om de overwinning tevieren, een feestuiting die doorMarok-
kaanse buurtgenoten met gemengde gerroelens werd gadegeslagen.

Op mijn vraag aan de eigenaar van een Marokkaans restaurant in de

Damstraat of Marokkanen dat ook zo doen, was het antwoord: "ja,
maar veel minder luidruchtig". In de wijk waren overigens ook au-

to's te zien van autochtone bewoners, waarop oranje vlaggetjes be-

vesdgd waren. Als reactie op het Turkse supportersgedrag reden die
bij Nederlandse oyerwinningen ook rond in de wijk, zii het veel
minder massaal.

Afgezien van de gezamenlijke Turks-Nederlandse versieringen
in de re Delistraatwas vanversiering metTurkse vlaggen aan huizen
ti.jdens het ex nauwelijks sprake.'t Alleen in de Kanaalstraat hing een

kleine Turkse vlag âân een gevel en in de Padangstraat was het huis

van de familie van Mehmet versierd met een Turkse en een Neder-
landse vlag. De familie had met vrienden buiten naar de televisie

gekeken en bij overwinningen van Nederland en Turkiie met beide

vlaggen rondgereden. Een zelfde gedeelde solidariteit bleek ook bij
enkele Marokkaanse respondenten van de tce-enquête die met het
IùØK, toen Marokko meespeelde, voetbâlversiering hadden aange-

bracht. Twee van hen hadden thuis Marokkaanse en Nederlandse
versieringen opgehangen. Een ander had zijn auto en een vierde zijn
huis samen met de buurman uitsluitend met oranie versierd. Maar er
'was ook een Marokkaanse beq,oner, getrouwd met een Nederlandse
vrouw, die binnenshuis een Marokkaanse vlag had opgehangen. Een

'r Jeanet Kullberg constareerde in een recent onde¡zoek naar voetbalversieringen
bij her a< zooo in Delft, Delfgauw en Rotterda¡n eveneens slechts een sporadi-
sche aanwezigheid van Turkse vlaggen (Kullberg zoor).
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Turkse familie had toen, met oranje ballonnen binnenshuis, voor
Neder.land gekozen en tegen Marokko.

Veel geliefder dan het huis versieren is bij Turkse en Marokkaanse
voetbalfans het feestvieren op straât, ook onder kinderen. Marok-
kaanse kinderen steunden bij het nx het Nederlands elftal (en niet
Turkije) met rood-wit-blauwe klompen op het hoofd en oranje shirt-
jes aan, en Turkse kinderen imiteerden in hun voetbalspel op straat
de Turkse en de Oranjehelden.

Uit alles blijkt dat er solidariteitsproblemen kunnen voorkomen
als zowel Nederland als het land van herkomst meespelen. Tevens
blijkt dat voor Turkse en Marokkaanse buurtbewoners voetbal eer-
der aanleiding is om met oranjeversiering mee te doen dan Koningrn-
nedag of 5 mei. Samen met de buurtgenoten blijk geven van trots op
de sporthelden van het tweede vaderland geeft kennelijk een gevoel
van verbondenheid. Van solidariteit russen Turken en Marokkanen
is evenwel geen sprake. Als Turkije meespeelt, kiezen Marokkanen
voor Nederland en als Marokko meespeelt, zijn Turken voor Neder-
land.

In Lombok treedt er, dat wordt ook duidelijk, tijdens de voetbal-
kampioenschappen een uitwisseling van rituelen op. De mediterrane
gewoonte om bij overwinningen met auto's envlaggen rond te rijden
manifesteert zich, ongetwijfeld als reactie op de Nederlandse oranje-
gekte, steeds vaker bij Turkse en Marokkaanse supporters, niet al-
leen ìn Lombok, maar ook elders in Nededand. Door de autochtone
buurtbewoners in Lombok wordt dit feestgedrag aarzelend overge-
nomen. Men voegt er zelfs een eigen accent aan toe. De fans bevesti-
gen de oranje vlaggetjes op de auto's in plaats van ermee rond te
zwaaien, zoals de allochtone buren doen. Anderzijds nemen Turken
en Marokkanen in beperkte mate deel aan de Nederlandse gewoonte
van het versieren van huizen en straten. Of ze dat wel of niet doen, rs

net als bij het gedrag op Nederlandse nationale feestdagen afhanke-
lijk van de sociale cohesie in de straat en de eigen individuele achter-
grond. Meestal is er sprake van versiering samen met de ¿utochtone
voetbalfans in de straat en zelden van individueel initiatief. Het uer-
toon van feestgedrag op straât, ânoniem in een groep, heeft de voor-
keur.

Vlaggen en andere ztersieringen

Conclusie

De indruk, die het uitgangspunt vormde voor dit artikel, dat Turkse
en Marokkaanse bewoners van Lombok hun identiteit aan de bui-
tenkant van hun huis niet prijsgeven, blijkt bij nadere beschouwing
juist te zijn. Het onderzoek toont aan dat de anonimiteit en gesloten-
heidvan de gevels van allochtone huizen zelden doorbroken worden
en dat van een naar buiten serichte v¡ooncultuur met versierdc ra-
men en muren, zoalsveel autãchtone bewoners die kennen, bijTurkse
en Marokkaanse gezinnen in Lombok nauwelijks sprake is.

Als bij feesten de huizen van allochtonen worden versierd met
vlaggen, gebeurt dat meestal door of in samenwerking met de âu-
tochtone buren, als onderdeel van de versiering vân de straat en ter
gelegenheid van voetbalkampioenschappen. Dat Turken en Marok-
kanen op eigen initiatief een vlag van hun land van herkomst buiten
ophangen komt zelden en alleen bij voetbal voor. Soms hangt er een

Nederlandse vlag naast als teken van gedeelde solidariteit en identi-
teit en wellicht ook om niet te provoceren. Het komt ook voor dat
allochtone gezinnen alleen een Nederlandse vlag ophangen. Van die
vorm van toe-eigening van de Nederlandse cultuur is in Lombok
tijdens het onderzoek éénvoorbeeld gevonden. Het be¡rofeenTurks
gezinvan de rweede generatie, bijwie de behoefte zich aan de buiten-
'wereld als Nederlander te presenteren, sterk ontwikkeld was.

IJit het onderzoek blijkt verder dat er bij de allochtone bewoners
weinig remmingen bestaan om bij bepaalde feesten - zoals in de

eigen culruren gebruikelijk is - samen met groepsgenoten (versierd)
de straat op te gaan of met vlaggen te zwaaien. In het feestgedrag op
straat vindt in Lombok ook culturele uitwisseling plaats tussen âu-
tochtône en allochtone bewoners. Op feestdagen lopen allochtone
kinderen vaak met oranje shirtjes en peties rond, en met name bii
voetbal worden door autochtone Lombokkers gebruiken van al-
lochtonen overgenomen, zoals rondrijden in met vlaggen versierde
auto's.




