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Voorwoord

Het is met de multiculturele samenleving als met het weer: iedereen in
Nededand lilkt er een mening over te hebben, en er wordt veel over ge-

klaagd. Erworden regelmatiguitgebreide discussiemiddagen georganiseerd

over de vraag of de multiculturele samenleving wel bestaaq of erwordt door
publicisten van diverse pluimage gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen

ervan. Dit boek draagt onze mening uit over de multiculturele samenleving

in het klein. \Øe stellen vast dat zij bestaat, we laten zlen dat verschillende

groepen in redelijke harmonie met elkaar leven, dat individuen en groepen

geneigd zìjn om elementen van elkaars cultuur en taal over te nemen, en dat

er verschillen bestaan tussen groepen in de mate waarin zij dat doen.
tVe doen dit op basis van de resultaten van een enquête in een meertalige

en multiculmrele wijk in Nederland, te weten Lombok/Transvaal in Utrecht'
Deze enquête maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma TCULT

(Talen en Culturen in het lJtrechtse Lombok en Transvaal), wat op haar

beurt weer een van de deelprogramma's is van het door de Nederlandse

Organisatie voor \Øetenschappelijk Onderzoek oPgezette onderzoek naar

de Nederlandse Multiculturele en Pluriforme Samenleving (NIr,rls).

De gegevens voor deze enquête zrjnverzameld door alle rcurt-onder-
zoekers. FIun namen staan vermeld in bijlage 2. Daarnaast hielp Femke

Boersen als stagiaire mee met enquêteren. Onze dank is groot! Ook willen
we Theo van der Net, methodoloog aan de run Tilburg, bedanken vo or zyn
hulp bij de statistische verwerking van het materiaal. De hulp varì Maarten
van der Peet (automatiseringsafdeling van het Meertens Instituut)'was on-

misbaar; hij kneedde het FileMaker-programma naar onze wensen, zodat

de gegevens al tijdens het vraaggesprek konden worden opgeslagen oP een

laptop-computer.



x

Eerdere versies van dit boek zijn gelezenen becommentarieerd door de
Tcurr-onderzoekers en door de leden van door TCULT ingestelde advies-
groep (deskundigen in het veld die het onderzoek begeleiden). \Øe hebben
veel waardevolle opmerkingen en commentaar kunnen verwerken, maar
natuurlijk blijven wij als aureurs veranrwoordelijk voor de uiteindelijke
tekst.

Dit boek bevat een schat aan gegevens over het grote aantal talen en
culturen dat een relatief kleine wijk als Lombok/Transvaal rijk is. \ùØe zijn
ons ervan bewust dat deze gegevens het karakter hebben van een moment-
opname van de multiculturele samenleving, maar we hopen dat ze als refe-
rentiepunt kunnen dienen bij het verdere onderzoek in de wijk.

Tilburg/Amsterdam
augustus 2000
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In r99B zijn taalkundigen en etnologen van vijf onderzoeksinstituten
in Nederland begonnen aan een grootschalig project waarin de talen
en culturen in een multiculturele wijk in Nederland (de buurt Lom-
bok/ Transvaal in Utrecht) worden onderzocht. De aanpak van het
team van onderzoekers is interdisciplinair, cross-linguïstisch en cross-

cultureel. Belangrijke kernbegrippen in het onderzoek ziin"reper-
toire" (met vragen als: welke talen worden er gesproken, welke
cultuuruitingen zrjn er te vinden, mâar ook: wat zijn de kenmerken
van die talen en culturen) en "uitwisseling" (in welke mate nemen
verschillende groepen in de wijk elementen van talen en culturen van
elkaar over). Om een eerste indruk te krijgen van aal- en cultuur-
repertoires in de wijk is eind r99B een enquête gehouden in Lombok
en Transvaal. Dit boek behandelt de opzet en uitkomsten van deze

enquête. In dit hoofdstuk beschrijven we eerst in het kort het
onderzoekprogramma waarvan de enquête de eerste fase vormt. In
sectie r.z gaan we in op de plaats die de enquête in het onderzoek-
programma inneemt. Dan volgt een algemene beschrijving van de

verschillende groepen migranten in Ne-derland. Met name wordt
mgegaan op overeenkomsten en verschillen tussen drie grote groe-
pen (Turken, Marokkanen en Surinamers), wat betreft hun migratie-
geschiedenis, opleidingsniveau en beheersing van het Nederlands'
Tot slot volgt een beknopte beschrijving van de wijk.

In hoofdstuk z wordt de methodologie van de taal- en cultuur-
peiling, waaronder de vragenlijst en de steekproef, uitgebreid be-

sproken. In hoofdstuk 3 en 4 staan de uitkomsten van de vragen op
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het gebied van respectievelijk raal en cultuur cenrraal. In hoofdstuk
¡ wordt een verbinding gelegd tussen de uitkomsten in de rwee voor-
gaande hoofdstukken. Hoofdstuk 6, ten slorte, bevat een discussie en
aanbevelingen voor verder onderzoek.

r.r Talen en Culturen in Lombok en Transvaal

FIet rculT-onderzoekprogramma (voluit: Talen en Cuhuren in het
IJtrechtse Lombok en Transvaal) is ontstaan uit samenwerking tus-
sen een aantal universiteiten in Nederland en het Meertens Instituut
in Amsterdam. De betrokken universiteiten zrjn de Katholieke
IJniversiteit Brabant (run), de Universiteit Leiden (ur), de Universi-
teit van Amsterdam (crva,) en de Universiteit lJtrecht (w). Het rculT-
onderzoekprogramma was oorspronkelijk een taalkundig project,
waaraan in later stadium een culrurele dimensie is toegevoegd. Het
programma wordt, behalve door de betrokken universiteiten en her
Meertens Instituut, financieel gesteund door Nvo (projecrcode
zoo.6r.5o8) en maakt deel uit van het N\øo-programma De Neder-
landse Multiculturele en Pluriforme Samenleving (rvrør,s). Ook het
Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de gemeente lJtrecht
heeft een financiële bijdrage geleverd aan her programma. Voor een
gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar Bennis, Extra, Muysken
8¿ Nortier (tggg).

De opzet van TCULT is interdisciplinair en er wordr dan ook ge-
streefd naar een koppeling tussen het onderzoek van taal en cultuur.
Inde gaandanalleen
het v bij dezelfde in-
form ssen onderzoe-

komen tot een gemeenschap-
resukaren uit taalkundig en
lateerd worden. Dit betekent

dat TcuLT drie soorten resultaten zou moeten opleveren: in de eerste
plaats wordt voor verschillende etnische groepen nagegaan hoe hun
taalgebruik aansluit bij dat van andere groepen in de Nederlandse
samenleving.
onderzoek w
schillende gro
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resultaten vanuit twee verschillende disciplines een grote uitdaging
van het project.

TCULT is niet opgezet met het idee dat onderzoekers vanachter

hun bureau de wijk bestuderen. Integendeel, er is van meet aÍ aan

rngezet op actieve participatie van onderzoekers in de wijk' Er is
daarom gezocht naar samenwerking met o.a. het wijkbureau \Øest en

hetVolksbuurtmuseum Oud Lombok, waarvan de zolderverdieping
dient als pied-à-terre in de wijk voor de onderzoekers. Bovendien is

de enquête waarmee de TculT-onderzoekers hun ondetzoek zrin
begonnen, afgenomen door de onderzoekers zelf. Er is geen betere

manier om een indruk van een wijk te krijgen dan de deuren langs te

gaan en met de inwoners zelf æ spreken.

De enquête die hieronder wordt beschreven is de eerste fase van

het rculT-programma. Fliermee worden de contouren van de di-
verse talen en culturen in de wijk op een relatief brede manier be-

schreven. De tweede fase, die inmiddels van start is gegaan, bestaat

uit diverse diepte-studies met verschillende thema's (zie ook Bennis

e.a. 1998):

- Taalvariatie en taalverandering (met nadruk op het Turks, Ara-
bisch en Nederlands)

- Jongerentaal
- Functie en betekenis van cultuuruitingen (culturele repertoires

op het gebied van voorwerpen, feesten, gebaren, het zingen van
(volks-)liedjes, verhalen, sprookies, sagen, moPPen, familie-
geschiedenissen, legenden en persoonlijke herinneringen)

- Taalattitudes
- Determinanten van taalkeuze
- Taalcontact en taalvaardigheid
- Leesgedrag en tekstgebruik
In de enquête en in de dieptestudies komen gelijksoortige onderwer-
pen aan bod en daarmee zrjn de twee fasen in het Programma com-
plementair.

r.z De taal- en cultuurpeiling

Om een beter beeld te krijgenvan de multilinguale en multiculturele
samenstelling van de lJtrechtse buurt Lombok en Transvaal is in de

3
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eerste fase van het TcuLT-onderzoek gestreefd naar het in kaart bren-
gen van dezevariatte met behulp van een enquête, de taal- en cultuur-
peiling (rcr,). De kracht van survey-onderzoek is de (relatieve)
grootschaligheid: met behulp van goed gestrucrureerde vragenlijsten
kan een schat aan informatie worden verzameld onder en over zeer
verschill agen-
lijsten bì gelijk
enzlnvo geva-
lideerd kan worden met onderzoek naar geobserveerd gedrag.

Met dergelijk survey-onderzoek is eerder buiten en binnen Ne-
derland veel ervaring opgedaan. Broeder 8{ Exrra (tggï) bieden een
internationaal vergelijkend overzicht van vragen over (thuis)taal-
gebruik in algemeen bevolkingsonderzoek. Andere bekende voor-
beelden zijn de periodieke taalpeilingen over linguïstische diversiteit
in Londen, uitgevoerd door de Local Educational Awthorities (m.n)
(cf . Nicholas r 9 B B, r 9 g 2 v oor een overzicht en b espreking). In Groot-
Brittannië is in de jaren tachtig een grore peiling uitgevoerd naar
taaldiversiteit in het taalgebruik van kinderen (z16.ooo basis-
scholieren) en volwassenen (z ¡oo informanren) (zie Lingaistic Minori-
ties Project rgBl). In Nederland is veel ervaring opgedaan mer râal-
peilingen in het basisonderwijs (no) en voorrgezet onderwijs (vo),
respectievelijk onder bijna 34. ¡oo leerlingen in vijf Noord-Brabantse
steden (Broeder E¿ Extra ry9) enonder zo'n r3.7oo leerlingen in de
gemeente Den Haag (Aarssen, Broeder B¿ Extra r99B),
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Tabel l.l Verschl//en en overeenkoms¿en tussen de rcp en eerdere toolpeilingen

t

Þloots von

ofnome

ofnome

medium

oþome

Tool- en

cultuurpeiling

Lombok en

Tronsvool

afname bij

mensen thuis

individueel,

onderzoeker
toetst in

Toolpeiltngen

boslsonderwJs

(Broeder &
Extro 1995)

afname op
school

individueel,

leerl<racht

vult ìn

afname op

school

lclassikaal,

leerling

vult in

schriftelijk/

formulier

afname op
school

l{assikaal,

leerling

vult in

schnftelijl</

scanbaar

formulier

Toolpeiling Londelijke

voortgezet gemeente/4ke

onderwijs Den toolÞeilingen

Hoog (Aorssen Bo en vo

e.o. l99B)

ondervverp taal en cultuur taal

bereik steel<proef volledig bereik volledig bereìk volledig bereik

taataa

vorm

mondeling/

laptop

schriftelijk/

formulier

doto-invoer automatisch handmatig handmatig automatisch

(scanner)

De rcp verschilt op een aantal Punten van bovengenoemde taal-
peilingen (zie tabel r.r). In de eerste plaats bevat de Tcp naast taal-
vragen ook vragen over media en cultuur. De TcP streeft geen volle-
dig bereik na, maar is gebaseerd op een aselecte steekproef van huis-
houdens in de wijk. De Tcp-onderzoekers komen bij de mensen

thuis om de vragenlijsten af te nemen, terwijl de taalpeilingen Bo en

vo op scholen zrjn en worden gehouden. De rcr'-gegevens worden
direct opgeslagen in een database-bestand door de onderzoeker zelf,
terwijl bij de taalpeilingen Bo en vo gebruik gemaakt wordt van een

formulier (inmiddels een automatisch te scannen formulier).
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tVaar de taalpeilingeî een zo volledig mogelijk bereik onder de
schoolpopulatie nastreefden (met als inzet eenzo duidelijk mogelijk
beeld van het aantal allochtone thuistalen en het aantal sprekers per
taal), is er bij de TCp, vanwege de arbeidsintensieve wrjzevanbenade-
ren van informanten, voor gekozen een represeritatieve steekproef te
trekken uit alle huishoudens in de wijk. Deze steekproef wordt be-
schreven in paragraaf 2.2.3.

De relatief grootschalige afname van een vragenlijst vraagt om een
verzoening van tegengestelde wensen tnzake uitvoerigheid en
uiwoerbaarheid: omvangrijke vragenlijsten kunnen slechts mer grore
inspanning bìj omvangrijke doelgroepen worden afgenomen. In het
rcurr-project is gestreefd naar de afname van een in eerste instantie
Nederlandstalige lijst met ongeveer 6o vragen. Het gaat daarbrj zo-
wel om open als gesloten vragen. De resultaten bieden een eerste
indruk van het talige en culturele repertoire in de wijk.

r.3 De verschillende groepen migranten: hun migratiegeschiedenis,
opleidingsniveau en beheersing van het Nederlands

IJit eerder demografisch onderzoek in Nederland is gebleken dat
verschillende groepen allochtonen verschillende achtergrond-
kenmerken hebben. Aangenomen mag worden dat verschillen in
bijvoorbeeld de redenen voor migratienaar Nederland of opleidings-
niveau de uitkomsten van de enquête en met name de wijze waarop
linguïstische en culturele repertoires worden uitgewisseld, kunnen
beïhvloeden. Om die reden geven we in deze paragraaf kort aan in
hoeverre drie grote groepen allochtonen (Turken, Marokkanen en
Surinamers) op dergelijke punten van elkaar verschillen.

Uit de publicatie Rapportage Minderheden ry98 van her Sociaal
en Cultureel Planbureau (scr,, r99B) komt duidelijk naarvoren dat de
migratiegeschiedenis van de oudere Turken, Marokkanen en perso-
nen uit Zuid-Europese landen een heel andere is geweest dan die van
de oudere Surinamers en Antillianen. Vrijwel alle oudere Turkse en
Marokkaanse mannen zljn als arbeidsmigranren naar Nederland ge-
komen. Ze kwamen om ongeschoold werk in de industrie te verrich-
ten, een klein aantal van hen vond werk in verschillende vormen van
dienstverlening. Een groot deel van de Turkse en Marokkaanse
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de herkomstgebieden zo mogelijk nog ongunstiger dan die van de

mannen. Uit de statistieken uit het iaar ry9r (cf' Martens en Roelandt

het algemeen een ander motief ten grondslag dan bij de Turken en

Marokkanen. In de jaren vijftig en zestig kwamen Surinamers en

Antillianen naar Nederland om hun studie af te ronden of om hier
een studie te volgen die in het land van herkomst niet werd aangebo-

den. In scr, (r998) lezen we:

"In de jaren zestig begon vanuit Suriname en in mindere mate ook
vanuit de Antillen ook een vorm van arbeidsmigratie op gang te

komen, Deze was echter anders van aard dan de arbeidsmigratie

vanuit Turkije en Marokko. De migranten uit Suriname en de Antil-
len waren beter opgeleid en kwamen als vaklieden, administratief

opgeleiden en verplegenden terecht in functies op employé-niveau

en hoger. In de periode voor en rond de onafhankelijkheid van Suri-

name (in november r 97 5 ) vestigden zich vervolgens ook aanzienlijke

aantallen lager opgeleiden en ongeschoolde Surinamers in Neder-
land. Migratie van ongeschooldenvanuit de Antillen is een betrekke-

lijk recent verschijnsel en vooral een gevolg van de sociaal-economi-

sche ontwrichting aldaar. Voor het opleidingsniveau van Surinamers

en Antillianen is het voorts van belang dat er in de herkomstlanden

in de jaren veertig en vijftig een redelijk functionerend systeem van

onderwijs tot op het niveau van de eerste fase van het voortgezet

onderwijs bestond." (p. 6:)'

Op basis van de hierboven geschetste achtergronden zou men kun-
nen afleiden dat het opleidingsprofiel van de oudere Surinamers en

Antillianen veel meer lijkt op dat van de autochtone bevolking. Van
de Surinaamse en Antilliâanse ouderen die in ry9r tussen àe 5o en64

7
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jaar oudwaren, heeft een kwart geen of slechts enkele jaren basison-
derwijs gevolgd (cf. Martens en Roelandt ryy).

Ook onder 3o19 jarigen bestaan er nog verschillen in opleidings-
niveau tussen Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en
Antillianen anderzijds (bron scl r998). FIer percenrage van 3o-3g-
lange mannen en vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst dat
maximaal basisonderwijs heeft gevolgd is 6o%" respecrievelijk 66%.
Bij Surinaamse/Antilliaa nse 3o19-jarigen ligt dir percenrage op zzYo .

Voor migranten uit Zurd-Europese landen (Griekenland, voormalig
Joegoslavië, Italië, Spanje en Porrugal) ligt dit percentage eveneens
op z z"/". T er ver gelij kin g : 7 %o v an de aurochronen in dez elf de leeftij ds -
categorie heeft maximaal basisonderwijs gevolgd. FIet percenrage

3o-39-jarigen van Turkse en Marokkaanse afkomst dat een Hso/vo-
opleiding heeft afgerond is gelijk, namelijk 6%.Brj de Surinaamse/
Antilliaanse 3o19-jarigen ligt dit percenrage op r 5Y" en bij de Zuid-
Europeaanse migranten op ú"/". Zesentwintig procent van de au-
tochtone 3o19-jarigen heeft een opleiding op HBo/\øo-niveau.

Omdat het merendeel van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen
op zrjn minst heeft deelgenomen aan basisonderwijs dat destijds in
het Nederlands gegeven werd, is het te verwachren datzij de Neder-
landse taal beter zullen beheersen dan de Turkse en Marokkaanse
ouderen (scn, 1998: p.6¡). Volgens de gegevens van her Sociaal en
Cultureel Planbureau geven ongeveer Bo"/o van de Turkse en 7o%o
van de Marokkaanse ouderen aanzeeryeel moeite te hebben met het
Nederlands, versus zo"/o van de Surinaamse ouderen.

Verder lijkt er een verband te bestaan tussen de mate van beheer-
sing van het Nederlands en het opleidingsniveau. Voor de ouderen
van zowel Turkse en Marokkaanse als van Surinaamse en Antilliaanse
herkomst die geen enkele vorm van onderwijs hebben afgemaakt,
geldt dat ze veel meer moeire hebben mer het Nederlands dan de
beter opgeleiden.

In haar rapport benadrukt het scp dat de situatie van de 4o-t4
jarigen onder de Turken en Marokkanen, de zogenaamde toekom-
stige ouderen, nauwelijks beter is dan die van de ouderen mer beúek-
king tot opleiding en beheersing van de Nederlandse taal. Een ver-
klaring voor de overeenkomsten russen deze twee leeftijdsgroepen
zou liggen in het feit dat "beide groepen weliswaar in leeftijd van
elkaar verschillen, maar gemeen hebben dat zij allen behoren rot de
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primaire arbeidsmigranten die zichin de jaren zestig en zeventig in
ons land hebben gevestigd." (p. 8t).

Deze verschillen in achtergrondkenmerken kunnen van invloed
zrjn op de uitkomsten van enquête. De voorzichtige verwachting
kan worden uitgesproken dat Surinamers (vanwege een gemiddeld
hogere beheersing van het Nederlands, en een gemiddeld hogere

opleiding) wellicht wat meer gericht zrin op de Nederlandse samen-

lwing dan Turken en Marokkanen, en daardoor sneller autochtone

cultuurrepertoires zullen overnemen. Het is daarentegen niet zeker

of de verschillen ook opgaan voor jongere generaties allochtonen.

r.4 De multiculturele wiik Lombok en Transvaal

Het rculT-project richt zich om verschillende redenen oP de wijk
Lombok en Transvaal in Utrecht. Allereerst kent de wijk een grote
verscheidenheid aan talen en culturen en is daarmee een geschikt
onderzoeksterrein voor een project dat gericht is op de uitwisseling
van talen en culturen. In de wijk is meer dan 4oo/o van de inwoners
van niet-Nederlandse herkomst. Er wonen veel Marokkanen en

Turken, maar ook Surinamers en Antillianen. Volgens de plaatse-
lijke media leven autochtonen en allochtonen er in harmonie met
elkaar en is de wijk een voorbeeld voor andere multi-etnische stads-

wijken in Utrecht. Bijkomend voordeel voor de onderzoekers van

het project, verbonden aanonderzoeksinstituten verspreid door het
land, is de geografisch centrale ligging in het land.

Met de wijk Lombok en Transvaal wordt bedoeld het gebied in
IJtrecht \Øest dat afgebakend wordt door de Kanonstraat, de Leid-
sekade, de Billitonkade en de Vleutenseweg, ook wel Groot Lombok
genoemd. In het navolgende wordt met de aanduiding Lombok ver-
wezen naar Groot Lombok, waarbij Transvaal is inbegrepen.

Lombok is niet altijd de probleemloze wijk geweest die het nu
lijkt te zijn (zre voor een historisch overzicht van de wijk Dibbits 8c

Meder, r99ù. Met de recessie in de jaren zeventig begon het verval
van de wijk. De allochtonen die zichinde jaren zestig op verzoekvan
de industrie in de wijk hadden gevestigd, werden massaal werkeloos.
In die periode bekoelt de relatie tussen autochtonen en migranten
(cf. \ü/outers, r9B¡) en is er zelfs sprake van openlijke vreemdelin-

9
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genhaat. Eind jaren tachtig zet de gemeenre lJtrecht in op stadsver-
nieuwing om de verpaupering van de wijk tegen re gaan. Bovendien
begint de gemeente met her actief promoten van het multiculturele
karakter van de wijk. In ry96 stelt de Europese Gemeenschap veer-
tien miljoen gulden beschikbaar om de veiligheid, werkgelegenheid,
infrastructuur en de sociale samenhang in de wijk te verbetere n (zre
Dibbits 8r Meder, r99Ð. Momenteel is Lombok als woonwi jk zeer
in trek bij allochtone en autochtone gezinnen, tweeverdieners, al-
leenstaanden en studenten.

DBuocnerrscHE GEGEvENs vnN IJrnpcHT EN DE \ørJK Lounox aN
TnnNsv¡¡'r
In lJtrecht vormen de Marokkanen de grootste groep allochtonen:

zienlijk lager dan in Amsterdam en Romerdam. Op r januarr ry98
was 29,5"/" van de lJtrechtse bevolking allochtoon versus 43,6 en
4r,7 procent van de Amsterdamse respectievelijk de Rotterdamse
bevolking.

In tabel r.z worden de geboortelanden van de bewoners van
IJtrecht per r januari ry99 weergegeven, de peildatum van de ge-
meente Utrecht die het dichtst bij het tijdstip ligt waarop wij onze
enquête hebben afgenomen (najaar 1998). Het begrip geboorteland
is hier gedefinieerd op basis van het gecombineerde geboorteland-
criterium met betrekking rot de re er en/of zìjn
vader. "Allochtoon" betekentvolg eenpersoon
enlof minimaal éénvan de ouders boren is. De
gemeente lJtrecht hanteert in haar rapporten het begrip "etniciteit",
maar heeft feitelijk slechts de geboorteland van personen en hun
ouders geregistreerd. \øij prefereren de rerm 'geboorteland' omdat
die beter weergeeft op basis waarvan de cijfers tot stand zijn geko-
men.
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Tabel L2 Hetkomstvon de bevoll<ngvon Utrechtper I jonuori I 999 (bron: Bestuurs

i nfo rm oti e I 9 9 9 ), op b osis v o n het ge co m bi ne e rd e'geboo rtel o nd crtte ri u m.

elvlvt -- "von Þersoon,enlof voder enlof moeder";GlsP = Gr¡ekenlond, ltolië,

Sponje en Portugol; A2-londen - "ryke" londen onders don Nederlond; B

londen = Zuid- en Oost-Europo, Azië, Midden- en Zuid-Ameriko en Afriko

Geboortelonden ínwoners Utrecht
o/
/ÒN

Bevolking Utrecht totaal

Geb. land plvl¡t = Nederland

Geb. land elvlvt = niet Nederland

A2-landen

B-landen

Marold<o

Tur'1<ije

Suriname

Antillen/Aruba
CISP

ex-Joegoslavië

overige B-landen

237902
I 62790

10t t2
t6255
53857

t9698
t0702
6666

1847

331 I

r 359

102t4

t00
70

30

7

23,1

8,5

4,6

2,8

0,8

t,4

0,6

4,4

In tabel r.3 wordt de herkomst van de bevolking van Lombok gege-

ven. Deze cijfers zijn afkomstig uit de bevolkingsstatisstieken van de

januari r99g sameî7487 inwoners. IJit tabel r.3 wordt duidelijk dat
Lombok met recht een multi-etnische wijk genoemd wordt: 4r,9%
van de bevolking is van niet-Nederlandse herkomst. Verder zien we

dat in Lombok ongeveer evenveel Marokkanen als Turken wonen
(rz,o"/o respectievelrjk n,4"/" van de bevolking). Surinamers wonen
er niet veel, al vormen zewelde derde grootste bevolkingsgroeP van

Lombok (2,8"/").
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Tabel L3 HerkomstvondebevolkingvonLombokper I jonuort lggg (bron:Bestuurs-

i nfo r m ott e I 9 9 9 ), op bosls yon het gecombine e rd e -gebo o ftel o n dcrite ri u m ;

e l v l yt = "v o n Þerso on,e n l of voder en l of moeder" ; Gtsp = Grieken l ond, ltoti ë,

Sponje en Porcugo| A2-londen - "ryke" londen onders don Nederlond; B-

londen = Zuid- en Oost-Europo, Azië, Midden- enZuid-Ameriko en Afriko

Geboortelonden inwoners Lombok/Tronsvool N o//o

I nwoners Lom bok/Transvaal totaal

Geb, land Plvlyt = Nederland

Geb. land elvlyt = niet Nederland

A2-landen

B-landen

Marol<ko

Turl<ije

Suriname

Antillen/Aruba
GISP

ex-Joegoslavië

overige B-landen

7.487

4.35 t

3.t36
483

2.653

B9s

932
)09
)/

t93

75

312

r00

58, I

4t,9
6,4

35,5

t2,0

12,4

2,8

0,s

2,6

t,0

4,2



2 Methodologie van de rcp

In dit hoofdstuk komt de methodologie van de Taal- en Cultuur-
peiling aan de orde. In partgraal z.r wordt een beschrijving gegeven

,ran h.t vooronderzoek dat aan de feitelijke tcp vooraf ging. De

procedure en resultaten van dit vooronderzoek worden behandeld,

ãlsm.d. de consequenties voor het hoofdonderzoek' Ook de vra-
genlijst komt volgt een uitgebreide bespre-

kingd""*att. desteekproef enin z.z.4wordt
een beschrijvi ijke afname.In z3 wordt inge-

gaan op de representativiteit van de verschillende groePen resPon-

ã.ttt"tr ,roor de wijk Lombok/Transvaal en in sectie 2.4 wordt de

verblijfsduur in Nederland en in Lombok van de respondenten be-

sproken. De belangrijkste conclusies met betrekking tot de resPon-

denten worden samengevat in 2.1'

z.r Vooronderzoek

In het rcp-vooronderzoek werd de oorspronkelijke vragenlijst uit-
geprobeerd op een klein aantal respondenten buiten Lombok/
Í.ãtrr,raal. De resultaten die het vooronderzoek opleverde, hebben

uiteindelijk geleid tot enkele wijzigingen in de opzet van het hoofd-
onderzoek.
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z. t. t Doel øooronderzoeþ.

FIet voornaamste doel van het vooronderzoek was het uittesten van
de vragen en de afnameprocedure. Bovendien werd het computerpro-
gramma, waarin de antwoorden rechtstreeks op een laptop werden
ingevoerd, aan een test onderworpen. Er is speciaal ten behoeve van
de rcp een FileMaker programma geschreven door Maarren van der
Peet (automatisering Meertens Instituut). Ditprogramma selecteerde
automatisch de relevante vragen voor de respondent, afhankelijk van
de plaats in het huishouden. Volwassenen kregen bijvoorbeeld ge-
deeltelijk andere vragen dan kinderen. Het leeftijdsbereik voor de
categorie "kinderen" is voor de enquête vastgesteld op B tot tB jaar.
Voor kinderen jonger dan 8 jaar zljn de vragen niet of nauwelijks te
beantwoorden. Alle respondenten boven de rB kregen de serie vra-
gen voor volwassenen. Het programma kon ook op basis van eerder
gegeven antwoorden bepaalde vragen overslaan of doorverwijzen
naar andere vragen. Dit programma is in het vooronderzoek getest
voordat er in de wijk op grotere schaal mee gewerkt ging worden.

FIet vooronderzoek diende antwoord te geven op de volgende
vragen:

M.B.T. DE RESPONS

Hoe is de verhouding tussen respons en non-respons ? Dit met het
oog op de grootte van de steekproef.

M.B.T. DE PROCEDURE:

Voldoet de gekozen procedure waarbij huis-aan-huis wordt aan-
gebeld? D.w.z. zrjn er voldoende personen bereid tot deelname?
Is er een merkbaar effect wanneer huizen vooraf een folder in de
bus krijgen met daarin een aankondiging dar er enquêteurs langs-
komen en met uitleg over inhoud en doel van de tcp?

M.B.T. DE VRAGENLIJST:

Worden de juiste vragen gesteld? Krijgen we anrwoorden die
relevant zijnvoor ons onderzoek?
Zrjn de vragen op de juiste wijze gesteld? Krijgen we het juiste
type antwoorden? Roepen de vragen geen weersrand op?
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M.B.T. DE TECHNIEK:

- Hoe werkt het computerProgramma? Ziin er voor de enquêteurs
technische problemen bij het invullen?

Het is van belang om een vragenlijst met een dergelijke oPzet eî
procedure vooraf uit te proberen. Er is in de loop der tiid al enige

expertise opgebouwd overvragenliisten. De Katholieke lJniversiteit
Brabant heeftreeds eerder taalpeilingen gehouden (Broeder B¿ Extra
r995, Aarssen e.a. rygï). Daarnaast bestaat er op het Meertens Insti-
tuut een lange traditie van het gebruik van schriftelijke vragenlijsten,
zowel op het terrein van de dialectologie als de volkskunde (cf.
Gerritsen, r97Ð. De afdeling Volkskunde van het Meertens Insti-
tuut stuurt sinds r934 vrijwel jaarlijks een vragenlijst rond.

De te volgen procedure schreef voor dat de diverse onderzoekers
de wijk ingingen en daar huis aan huis een enquête afnamen' Ten
behoeve van de eigenlijke rcp in Lombok en Transvaal is een steek-
proef genomen, terwijl in het vooronderzoek zoveelmogeliik adres-

sen in drie aaneengesloten straten buiten Lombok zijn benaderd. Bij
de helft van de adressen werd vantevoren een folder met informatie
over project en enquête in de bus gedaan, om vast te kunnen stellen
in hoeverre het vooraf aankondigen van de komst van enquêteurs de

respons zou beinvloeden.

z.r.z Vragenlijst

De vragenlijst bevat vragen over taal, media en cultuur. De taal-
vragenzijngebaseerd op die uit bovengenoemde eerdere taalpeilingen
(Broeder 8¿ Extra r99t eîAarssen e.a. ry98). De cultuurvragen, die
betrekking hebben op kenmerken van verschillende culturen, vor-
men echter een nieuw element in de vragenlijst. Er is gekozen te
vragen naar typische, bijna stereotiepe kenmerken uit de verschil-
lende culturen die we verwachten aan te treffen in de wijk (naast de

Nederlands e,zrjndat voornamelijk de Turkse en Marokkaanse en in
iets mindere mate ook de Surinaamse cultuur).

Voordat de vragenlijst werd vastgesteld is er uitvoerig overleg
geweest over de inhoud, en de vorm waarin de vragenlijst zou wor-
den gegoten. Verschillende onderzoekers die bij TCULT betrokken



r6 Metbodologie oan de rcp

waren, leverden mogelijke vragen in over hun eigen onderwerp. Dit
leidde aanvankelijk tot een lange lijst met vragen, waarover werd
geoordeeld dat die te belastend zou zrjnvoor de respondenten. Aan-
gezien de rcp binnen rcurr functioneert als een verkennende breedte-
studie in de wijk met als doel van zoveel mogelijk mensen iets te
weten te komen, zou de vragenlijst op den duur ook te belastend
kunnen zrjn voor de enquêteurs. Er is daarom rigoureus maar in
goed overleg gesnoeid in het aantal vragen. De pilot-versie van de
vragenlijst verschilt enigszins van de definitieve versie die in Lombok
en Transvaal is gebruikt. In paragraaf 2.r.5 worden die verschillen
besproken. Een volledige beschrijvingvan de vragenlijst st aatin 2.2.2.

z.t.j Afname

De locatie van het vooronderzoek was de buurt Pijlsweerd, die zich
net buiten Lombok bevindt en waaryan mag worden aangenomen
dat de samenstelling van de huishoudens vergelijkbaar is met die in
Lombok/Transvaal. Er zijn drie straten genomen waar de vragenlijst
is uitgeprobeerd: Otterstraat, Kruisstraat en Flerenweg. De helftvan
de huizen in deze drie straten hebben een vanrevoren opgestelde
tekst in de bus gekregen waarin de komst van enquêteurs/onderzoe-
kers werd aangekondigd; de andere helft heeft deze informatie niet
gehad.

In september 1998 hebben vier onderzoekers in Pijlsweerd de
enquête afgenomen. Twee onderzoekers opereerden gezamenlijk,
de andere twee ieder apart. Er is vooraf geen steekproef gerrokken,
maar het streven was om net zolang bij alle adressen in de desbetref-
fende drie straten aan te bellen, totdat er per onderzoeker tien inge-
vulde enquêteformulieren beschikbaar waren.

2.r.4 Resultaten

RespoNs
In de tabellen 2. r en 2.2 staan de resultaten (in termen van respons en
non-respons) van het vooronderzoekvermeld. Bij in totaal r 8 r adres-
sen in Pijlsweerd is aangebeld. Bij een groor aanral adressen werd
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niemand thuis aangetroffen (r16 adressen,64"/"). Bij de overige 6¡
adressen kregen we wel gehoor. Van de adressen waar de deur wel
werd opengedaan, zrjnbij 3o adressen (a6% oÍ t7"/" van het totaal)
één oÍ meer enquêtes afgenomen. Op deze dertig adressen zijn de
gegevens van in totaal 37 respondentenverzameld. Erwaren zo huis-
houdens (3{'/" van de geopende deuren, of t%" van het totaal aan

adressen) in het geheel niet bereid mee te doen. Personen, woonach-
tig op een van de overige r 5 adressen (rl"/"), die ons te woord ston-
den, gaven aan dat we weliswaar op dat moment ongelegen kwamen,
maar eventueel in een later stadium terug zouden mogen komen. Dit
is om praktische redenen in het vooronderzoek niet gebeurd.

Tabel 2. I Verhouding wel geen resÞons ("geopende deuren") voorondezoekrcp

Aantal adressen benaderd

Geen respons (niet thuis)

Wel respons (wel thuis)

rBt

|6
65

100%

64%

36%

T abel 22 V e rh o u di ng positieve-negctieve respons v o o ro nd e rzo ek tcp

Totale respons

Daarvan: Posltlef Aantal huishoudens

(Aantal respondenten

("wil niet meedoen")

("later terugkomen")
Negotief
Eventueel

65

30

37)
20

t5

100%

46%

3t%
1)O/L) /O

Pnoceoun¡
Het belangrijkste resultaat dat uit het vooronderzoek naar voren
kwam in verband met de gevolgde procedure was dat het erg veel
moeite kostte om deuren geopend te krijgen en zo respondenten te
vinden. Bi¡'na tweederde bleef gesloten. Het bleek echter ook dat
wanneer het lukte om wel gehoor te krijgen, de positieve respons
redelijk hoog was: 46"/" plus een onbekend percentage dat in een

later stadium meegedaan zort hebben. Dit leidde tot de inschatting
dat bij voldoende inspanning een respons van SoYo in het hoofd-
onderzoek haalbaar zou moeten zijn. Ook bleek de huis-aan-huis-
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methode zeer tijdsintensief te zljn. FIer zou onmogelijk zljn alle
adressen in Lombok/Transvaal langs te gaan. De consequentie hier-
van was het besluit om in het hoofdonderzoek vooraf een steekproef
te trekken van adressen die bezocht moesten worden. Er is geen
duidelijk verschil æ zien geweest in deelnamebereidheid tussen hui-
zen die wel of geen folder hadden gekregen. Hier speelde tevens mee
dat bij veel huizen een sdcker tegen ongeadresseerd drukwerk op de
brievenbus geplakt zrt,zod,atuiteindelijk niet op alle geplande adres-
sen een folder is bezorgd.

Vn-e.cnNrr¡sr
Over het algemeen werkte de vragenlijst naar verwachting. De meeste
vragen zrjn dan ook overgenomen in de definitieve versie. Enkele
vragen werden echter door de onderzoekers ervaren als vervelend
om te stellen. Attitudevragen over de houding van (niet eentalig-
Nederlandssprekende) respondenten ren opzichte van her spreken
van Nederlands riepen zowelbij de vragenstellers als de ondervraag-
den enige weerstand op. Deze vregen zrjn rn zoverre anders dan de
overige vrâgen dat er niet gevraagd werd om feitelijke informatie,
maar om een subjectief oordeel van de repondenten. Respondenten
bleken blj deze vragen te ¡arzel.enof sociaal gewenste anrwoorden te
geven. Van enkele andere vragen was het niet nodig ze te stellen aan
meer dan één respondent per huishouden (bijvoorbeeld de vraag
"Fleeft u een kaasschaaf in huis ?").

TBc¡rNrpr
FIet computerprogrammavoldeed eveneens op de meeste punten. Er
was slechts kritiek op het formaat van enkele knoppen op het scherm
die met behulp van een muis moesten worden aangeklikt. Dit hing
samen met het relatief kleine beeldscherm van een laptop-compurer.
Herhaaldelijk werd er net naast in plaast van op de knoppen geklikt.

2.t,5 Conseqwenties voor het boofdonderzoeÞ

FIet vooronderzoek heeft geleid tot aanpassingen in de vragenlijst, in
de dataverzamelingsprocedure en in hetprogrâmma. Uit de vragen-
lijst zijn de attitude-vragen verwijderd. Tevens is de lijst gescreend
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op redundante vragen, wanneer er in een huishouden meer resPon-
denten meewerkten.

tWat de procedure betreft, leverde het vooronderzoek de ervaring
op dat het in duo de deuren langsgaan het beste werkte. In het hoofd-
onderzoek in Lombok en Transvaal zlin de onderzoekers dan ook
telkens in koppels de straat op gegaan. Bij voorkeur was er per kop-
pel één persoon die naasthetNederlands een andere taal (zoals Turks,
Arabisch, Berbers, Spaans) sprak en waren de koppels een combina-
tie van een mannelijke en een vrouwelijke onderzoeker.

FIet computerprogramma is ook op enkele plaatsen aangePast.

Met name is de "route" door het programma gewijzigd. Voor som-
mige respondenten waren immers bepaalde vragen redundant. Dit
leidde tot een kortere, compactere vragenlijst. Verder werden de

"knoppen" op het scherm die aangeklikt konden worden iets groter
gemaakt, wat het invullen ten goede kwam en de kans op fouten
aanzienlijk verminderde.

z.z Opzetvan het hoofdonderzoek

In deze paragraaf wordt de opzetvan het hoofdonde rzoek, de Taal-
en Cultuurpeiling in Lombok enTransvaal, besproken. Aan de orde
komen het doel van de Tcr,, de definitieve vragenlijst, de steekproef
en het feitelijk verloop van de enquête.

z.z.t Doelpan de Taal- en Cwbuurpeiling

Het doel van de Taal- en Cultuurpeiling is tweeledig. Er is een in-
houdelijke doelstelling en een onderzoekstechnische' De inhoude-
lijke doelstelling is het in kaart brengen van de talige en culturele
diversiteit van de wijk. De opbrengst van de rcp is in eerste instantie
een grote verzameling van gegevens over talen en uitingen van cul-
tuur in de wijk. Hoewel de rcp slechts een momentoPname is, is er

het streven gegevens van verschillende groePen (autochtonen vs. al-
lochtonen, oud vs. jong) te vergelijken om uitspraken te kunnen
doen over de mate waarin groepen (onderdelen van) elkaars cultuur
en elkaars taal kennen en overnemen.
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De onderzoekstechnische doelstelling heeft te maken met her ver-
volg van het TculT-programma. Het meeste onderzoek dat na af-
loop van de rcp is en zal worden opgesrarr, is sterk afhankelijk van
de medewerking van bewoners in de wijk. De Tcp is voor de onder-
zoekers een middel om kennis re maken mer de wijk, en omgekeerd
kan de wijk kennisnemen van het rcurr-projecr. Op deze manier
hopen de onderzoekers mogelijke respondenren te kunnen vinden
voor de dieptestudies.

z.z.z Vragenlijst

De tcp-vragenlijst is voorgestructureerd en bevat zo weinig moge-
lijk open vragen. De eerste reden om hiervoor re kiezen is de tijd die
de enquête in beslag neemt. De beoogde respons was roTo van de
huishoudens in de wijk (ongeveer Joo van de ongeveer 3ooo). Een
compacte vragenlijst met voorkeuzemogelijkheden is voor dit doel
geschikter dan een enquête met open vragen. De tweede reden heeft
te maken met de verwerking van gegevens: een voorgestructureerde
lijst antwoorden is eenvoudiger en eenduidiger te inrerpreteren. De
derde reden heeft te maken met het gegeven dat er gewerkt wordt
met een groot aantal enquêteurs: alle onderzoekers die bij rcurr
betrokken zijn, hebben hun inzet getoond bij het verzamelen van de
gegevens. De voorgestructureerde vragenlijst helpt de invloed van
individuele onderzoekers zoveel mogelijk te reduceren.

Zoalsin z.t.z alis vermeld, is de vragenlijst tot stand gekomen na
intensief overleg tussen alle betrokken onderzoekers. De uiteinde-
lijke versie is een compromis tussen enerzijds de wensen van onder-
zoekers bepaalde ond.erwerpen in de vragenlijst op te nemen en an-
derzijds de behoefte aan een compacre, werkbare lijsr met vragen.
Deze lijst is uniek te noemen, omdat er vanuir verschillende discipli-
nes gewerkt is aan de totstandkoming. Omdat aan respondenten
vragen over zowel taal als cultuur gesteld zullen worden, is het mo-
gelijk uitspraken te kunnen doen over verbanden tussen die twee.

De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen, die hieronder
in detail besproken zullen worden. Er is een "anamnese", waarin
bepaald wordt welke vragen gesteld zullen gaan worden. Dan zijn er
taalvragen, waarmee informatie wordt verzameld over de thuistalen
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die gesproken worden in de verschillende huishoudens in Lombok/
Transvaal. Vervolgens zrjn er enkele vragen over mediagedrag. Dan
volgt een serie cultuurvragen, over (kennis van) verschillende uitin-
gen van culruur door wijkbewoners. Tot slot is er een korte lijst met
achtergrondgegevens.

AÀrer4NrsB
Voordat de eigenlijke enquête begint, moet worden bepaald welke
onderdelen en vragen relevant zijn voor het huishouden waarmee de

enquêteur te maken heeft. Hiervoor dient het eerste gedeelte, de

anà*r"t",waarmee bepaald wordt welke serie vragen ("protocol")
de computer moet kiezen. Zowordtvermeden dat een alleenstaande

gevraagd wordt naar de taal die hij met zrjn partner spreekt, of een

samenwonend stel zonder kinderen in welke taal ze hun kinderen
aanspreken.

Figuur 2. I Eerste gedee/te von de tcp: de onomnese

l. Start/anamnese huishouden

lntervìewer

Code straaUhuisnr.

Uit hoeveel mensen bestaat uw huishouden?

Met welke mensen woont u hier? (Kies nu het te volgen protocol)

vader moeder kind(eren) > protocol I

moederkind(eren) > Protocol 2

vader kind(eren) > Protocol 3

samenwonenden/echtpaarzonder kinderen > protocol 4

alleenstaande > Protocol 5

studentenhuis > Protocol 6

overig > Protocol 7

Plaats geïnterviewde binnen dit huishouden

volwassene I

volwassene 2

volwassene 3

l<ind I

l<ind 2
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FIet voor de rcp ontwikkelde computerprogramma heeft daarom de
mogelijkheid om uit verschillende routes ("protocollen") te kiezen.
Er zi)nprotocollen voor verschillende typen huishoudens, en aparre
protocollen voor kinderen en volwassenen (zie figuur z.r voor de
exacte vraagstelling). Er is voor gekozen geen kinderen onder de I
jaar te bevragen. De grens tussen volwassene en kind, relevant voor
de protocolkeuze, ligt bij r B jaar. Ook is het, uit oogpunr van haal-
baarheid, niet de bedoeling alle leden van een huishouden te enquê-
teren. Bij gezinnen met kinderen is uitgegaan van maximaal drie van
de aanwezige volwassenen en maximaal twee van de aanwezige kin-
deren boven de 8 jaar. Indien er alleen kinderen van B jaar of jonger
zijn, of alleen uitwonende kinderen, worden er geen kinderen
bevraagd.

Te¡rvn¡cBN
De eerste vragen betreffen de thuisraal of -talen die in huis worden
gebruikt (zre figuur z.z).

Deze taalvragen zrjn gebaseerd op eerdere taalpeilingen, zoals
Broeder 8¿ Extra r99¡, Aarssen e.a. ry9ï.Er wordt gevraagd naar
welke talen bij de respondent thuis gesproken worden. Voor zover
het de talen Turks, Arabisch, Berbers en Nederlands betreft, wordt
doorgevraagd naar de specifieke variëteit. Voor het Arabisch is dit
van belang vanwege het grote verschil tussen Standaard-Arabisch en
Marokkaans Arabisch. Nadat de enquêteur de taal of talen in de
computer heeft ingevoerd, werden over hetzelfde rijtje talen (of over
éénaalin het geval van eentalige respondenten) vragen gesteld over
taalkeuze en taalvaardigheid. Bij meer dan een raal werd vergelijken-
derwijs gevraagd welke taal de respondent het beste sprak (taal-
dominantie) en welke taal het liefste (taalpreferentie). Voor elk van
de opgegeven taalvariëteiten dienden deze vragen te worden beant-
woord. Deze vragen leverden per taalgroep een taalprofiel op, op
basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over de mate van
taalvitaliteit.



ll. Taalprofìel

Taalvariëteit:
Welke taal/talen en/of dialect(en) worden er hier in huis gebruilct?

/nstructre: bq de tolen Turksl Arobischl Berbers moet er worden doorge

v roogd; ook diol ecten (plot Utrechts) speciftce ren:

Turl<s: is dat Standaard-Turts of dialect uit een bepaalde streel<?

Ar¿bisch: is dat Standaard-Arabisch ofArabisch zoals dat in het land

waar u vandaan l<omt, wordt gesprol<en?

Berbers: weet u hoe die Beröertaal heet?

Taalkeuze:

Well<e taal spreelct u meestal met uw/jouw

moeder
vader

paftner

l<inderen

oudere broers en zussen

jongere broets en zussen

huisgenoten

beste vrienden

Taalvaardigheid:

Kunt u deze taal/talen verstaan?

Kunt u deze taal/talen sprel<en?

Kunt u deze taal/talen lezen?

Kunt u deze taal schrijven?

Taaldominantie:

Welke taal spreelct u het beste?

Taalpreferentie:
Maarwelke taal spreekt u nu eigenlijl< het lrefste?

Methodologie øan de rcP L)

Figuur 2.2 Toolvrogen uit de tcP

MnorRvn¡ceN
In de rcp zijn tevens vrâgen opgenomen over mediagedrag (zie fr-

guur 2.3). Voorwaarde om de vragen over het lezenvankranten en

boeken te kunnen stellen, was natuurlijk een positief antwoord op de

taalvraag "kunt u in deze taallezen?". \Øanneer op àeze vraag het
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antwoord negadef was, was het computerprogramma in staat de vra-
gen over kranten en boeken over te slaan. De aan de mediavragen
gekoppelde taalvragen hebben nadrukkelijk alleen betrekking op de
eerder genoemde thuistalen. Eentalige Nederlanders die wel eens
een Engels boek lezen, maar geen Engels gebruiken als thuistaal,
zouden hier niet het Engels hoeven in te vullen.

De vraag over de huisvuil-folder is in feite exemplarisch voor een
scala aan mogelijke vragen over het lezenvan informatieve teksten.
Hoewel gemeentelijke en landelijke overheden er min of meer van
uit gaan dat door het vertalen van voorlichtingsmateriaal in bijvoor-
beeld het Turks en Arabisch een groterpubliek wordt bereikt, is hier
tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan.

Figuur 2.3 Vrogen over mediogedrog uit de rcp

CurtuunvRAGEN
Bij de cultuurvragen is het niet zozeer de bedoeling geweest /e Ne-
derlandse of deTurkse cultuur, of welke cultuur dan ook, te inven-
tariseren. De achterliggende gedachte is dat "cultuur" een dynamisch
concept is, dat voortdurend aan verandering onderhevig is. lü/at vol-
gens algemene opvattingen onder "Nederlandse cultuur" verstaan
wordt, geeft in feite een te statisch beeld, en men vervah bij het
beschrijven daarvan al gauw in stereotiepen (molens, klompen). Toch
is binnen het onderhavige onderzoekgetracht om op basis van sre-
reotiepe elementen uit de verschillende cuhuren in de wijk een beeld

lll. Mediagedrag

Leest u kranten?

ln welke taal of talen leest u l<r¿nten?

Leest u boel<en?

ln welke taal of talen leest u boel<en? (N.8. alleen in de eerder ge-

noemde thuistalen!)

Als u naar de radio luisterl, in welke taal of talen is dat dan?

Als u televìsie l<ijlct, in welke taal of talen is dat dan?

Hierziet u een folderoverhet ophalen van huisvuil. ln well<etaal zou u het
liefst deze folder ontvangen?
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te krijgen wat de verschillende groepen van elkaars cultuur weten.
Getracht zal worden op basis van cwhuurprofielen groepen infor-
manten te clusteren. De ene groep zal meer "Nederlands" georienteerd
zrjn, de andere bijvoorbeeld meer "Marokkaans" (zie hoofdstuk ¡).

Er zrjn enkele domeinen van cultuur genomen die nauw samen-

hangen met de in een later stadium uit te voeren etnologische diepte-
onderzoeken.Er zijn vragen over feesten, verhaalpersonages, mu-
ziek, eetcultuur, voorwerpen, het zingen van liedjes, speciale dagen

in de week, versieringen en activiteiten buitenshuis (zie figuur 2.4 en

2., voor een compleet overzicht).
Baumann (tgg6) heeft laten ziendatbewoners van de multi-etni-

sche Londense buitenwijk Southall religie als belangrijkste verschil
tussen sociale groepen aanmerken (gevolgd door'cultuur', klasse en

ras, p.r4B-r 4ù.Omdeze reden hebben we vrâgen opgenomen over
religieuze feesten. FIet argument om vragen over muziek in de vra-
genlijst op te nemen komt indirect van Stokes (rgg+), die stelde dat
"music is socially meaningful not entirely but largely because it
provides means by which people recognise identities and places, and
the boundaries which separate them. [...] musical performance, as

well as the acts of listening, dancing, arguing, discussing, thinking
and writing about music, provide the means by which ethnicities and
identities are constructed and mobilised" (p. l). De reden dat we
vragen over gerechten en huishoudelijke voorwerpen opnemen is
dat in een multi-etnische context voorwerpen net als gerechten een

symbolische waarde kunnen hebben, cf. het begrip 'ethnic signifiers'
van Çaflar (tggù.

Van de feesten waren er twee westers: Sinterklaas en Kerst. FIoe-
wel het typisch Nederlandse Sinterklaas-feest een religieuze oor-
sprong heeft, is het tegenwoordig vooral een niet-religieus kinder-
feest op de avond van ¡ december (of de ochtend van 6 december),
waarbij voornamelijk kinderen cadeautjes krijgen. Kerstmis is het
christelijke feest waarbij de geboorte vanJezus van Nazareth wordt
herdacht, op 2t en z6 december, en de avond v^n24 december. In
Nederland krijgt het feest de laatste jaren steeds meer een seculier
karakter.
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Figuur 2,4 Cultuurvrogen uit de rcp (deel I : feesten, verhoolpersonoges, muziek)

lV. Cultuurvragen (l)

Feesten:

Kent u het het SinteRlaasfeet?

Heeft u vroegerthuis wel eens Sinter'ldaas gevierd?

Viert u nu Sinter*laas?

Kent u Nevroz/Nauruz?

Heeft u vroegerthuis wel eens Nevroz gevierd?

Vieft u nu Nevroz?

Kent u het Kentfeed
Heeft u vroegerthuis wel eens het l<erstfeest gevierd?

Viert u nu het kerstfeest?

Kent u het islamitisch offer^feest, ook wel slachtfeest genoemd? ln het
Tur*s heet het "l<uróan bayram"; in het Arabisch "ld al Adha" of "ld al

Kabir'

Heeft u vroegerthuis wel eens dit feest gevierd?

Vieft u dit feest nu?

Kent u het Divali-feest?

Heeft u vroegerthuis wel eens het Divalifeel gevierd?

Viert u nu het Divali-feest?

Verhaalpersonages:

Kent u:

Aicha Kandisha

Anansi

Klein Duimpje

Nasreddin Hoca

Hans en Grietje

Muziek:

Kent u:

Cheb Hasni

Vader Abraham

Trafassi

Cheb Khaled

Tarl<an

Oum Kalthoum

Ome Cor
lbrahim Tathses
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Het derde feest waarnaar werd gevraagd is Nevroz of Nauruz, het
Koerdische (en lraanse) nieuwjaarsfeest op 2r maîrl Dit feest is

gebaseerd op pre-islamitische en waarschiinhjk zoroastrische gebrui-
ken. Een van de voornaamste acti iteiten is dat men over I'uren heen

springt. Sinds enkele jaren is het feest om politieke redenen door de

Turkse overheid geclaimd als "nationaal Turks feest."
Het vierde feest in de vragenlijst is het islamitische slachtfeest

(schapenf eest, offerfeest, kurb an ba yr 
^m,altid 

al kab¡r, l-eid l-kbir).
Op dãze dag slachten moslims over de hele wereld offerdieren, meestal

schapen. Er wordt herdacht dat de engel Gabriël aan Abraham een

schaap zond om te slachten, toen deze op het punt stond zrinzoon
Ismaël te offeren aan God.

Het vijfde en laatste feest is het Divali-feest, het feest van licht en

reinheid. Het is een Hindoestaans feest, gewijd aan de godin Laksjmi.
Hindoes maken hun huizen schoon en er worden lampjes aangesto-

ken. Het is het feest van de overwinning van het licht op het kwade,

het duister.
Er wordt in de lijst ook gevraagd naar vijf verhaalPersonages.

Twee westerse sprookjes komen aan de orde: Klein Duimpje en

Flans en Grietje. Daarnaast wordt gevraagd of de respondent
Nasreddin Floca kent, een islamistische geestelijke uit veel Turkse
verhalen en moppen, die meestal op ziin ezel rtidt en afwisselend

wrjze, slimme en domme uitspraken doet. Uit Marokkaanse verha-

len komt Aicha Kandisha, een soort jinn (geest) uit Marokkaanse
volksverhalen. De vijfde figuur is Anansi, een slimme spin uit verha-

len afkomstig uit Suriname en de Antillen, maar ook uit \Øest- en

Noord-Afrika.
Dan is er een lijst met vragen o er muzikanten en Popgroepen. De

lijst bevat twee Nederlandse artiesten: Vader Abraham (met natio-
nale bekendheid) en Ome Cor (van het showduo Ome Cor, be-

roemd in Lombok). Er zijn dne muzikanten uit Ar bische landen: de

diva Oum Kalthoum uit Egypte, vertolkster van neo-klassieke (Egyp-
tisch) Arabische liederen, die qua impact vergeleken kan worden met
Maria Callas, en de Algerijnse rai-muzikanten Cheb Hasni (gedood

door fundamentalisten) en de ook in Europa zeer populaire Cheb

Khaled. Uit Turkije zijn Ibrahim Tathses en Tarkan opgenomen in
de lijst. De eerste is een Turk se arabesþ-za.îger, een genre dat verge-
lijkbaar is met wat in het Nederlands "schlager" heet; de tweede is
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een zeer populaire verregenwoordiger van her Türkpop-genre. Op
het moment van de enquête was hij nog niet doorgebroken in Neder-
land; vrij kort daarna had hij een rop-ro-hit met "$rmank". FIet
lijstje muzikanten wordt gecompleteerd door de Surinaamse band
Trafassi, vooral bekend van hun hit van jaren geleden, "\(/asmasjien".

De vragen over eetculruur vallen uiteen in twee soorten: er is
gevraagd naar het bereiden van gerechren (wordt bij u thuis wel eens

gerechten (caaÞ, yoghurt met knoflook en komkomm er, en böreÞ,,
bladerdeeg gevuld met kaas of spinazie). Overigens bestaat er in
Griekenland een variant van cactk,, daar tzatziþi geheten.

Figuur 2.5 Cultuurvrogen uit de rcp (deel 2: gerechten, voorwerÞen, zingen, speciole

dog in de wee( venieringe n, octtviteiten buitenshuis)

lV. Cultuurvragen (2)

Gerechten:

Worden er bij u thuis wel eens de volgende gerechten klaargemaal<t:

pannenkoeken

cacrl< of tzatziki

couScous

stamppot of hutspot

börel<

pastilla

Heeft u de volgende dingen wel eens gegeten:

simit

lahmacun

haring

drop
roti

Pom



Vervolg figuur 2.5: lV. Cultuurvragen (2)

Voorwerpen:
Heeft u een van de volgende voorwerpen in huis:

demlik

koel<jestrommel

shellal

verjaardagsl<alender

wol</wadjang

l<aasschaaf

Zingen:

Wordt er bij u thuis gezongen?

ln welke taal of talen wordt er dan gezongen?

Speciale dag in de week:

ls ereen speciale dag in de weekdie u meelal metfamilie dooròrengt?

Welke dag is dat?

Versieringen:

Heeft u uw huis bìj de wereldl<ampioenschappen voetbal versierd?

Zo ja, hoe dan?

Activiteiten buitenshuis:

Heeft u vaste activiterten buitenshuis, bijvooròeeld een club, of een

vereniging of iets anders waar u elke week naartoe gaat?

Komen daar vooral mensen uit uw eigen land?

Metbodologie van de rcp 29

De tweede categorie is een lijst met woorden waarbij de vraag luidde
"hebt u de volgende dingen wel eens gegeten?". In deze liist staan

twee typisch Nederlandse dingen (drop en haring), twee Turkse
snacks (labmacwn, oftewel Turkse pizza, en simit, een knapperig
sesambroodje in de vorm van een ring) en twee Surinaamse gerech-
ten (pom, een creools gerecht gemaakt van een Surinaamse wortel
met kip en sinaasappelsap, vaak gegeten oP een broodje' erLroti' een

soort pannenkoekje met vlees en groente).
Ook wordt de respondenten gevraagd of zlibepaalde voorwer-

pen in huis hebben.Deze vraag wordt overigens één keer per huis-
houden gesteld. Het gaat om drie Nederlandse voorwerpen (koekjes-
trommel, verjaardagskalender en kaasschaaf, één Turks voorwerP
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(een demliÞ, oftewel een Turks theetoestel), één Marokkaans voor-
werp (een så ellal,eenmetalen kan plus kom, waarmee de handen van
gasten gewassen worden) en één Indonesisch/Aziattsch voorwerp
(een wok of wadjang).

Danzrjner nog enkele losse vragen over verschillende onderwer-
pen. Er is een vraag over zingen, waarbij tevens een relatie wordt
gelegd met de thuistaal of -talen: wordt er in het huishouden wel eens
gezongen en zo ja in welke taal. Dan is er de vraag of er een speciale
dag in de week is die men meestal met familie doorbrengt, en zo ja
welke dag. Er is een vraag die gerelateerd is aan een onderzoek over
vlaggen en versieringen: was het huis bij de wereldkampioenschap-
pen voetbal versierd, en zo ja, hoe. Tot slot werd gevraagd of de
respondent vaste activiteiten buitenshuis had, bijvoorbeeld een club
of een vereniging of iets anders waar hij elke week naar roe gaat.
Vanneer deze vraagpositief werd beantwoord, werd er een vervolg-
vraag gesteld: komen daar vooral mensen uit uw eigen land of ook
anderen?

AcrrrancnoNDVRAG-EN
De vragenlijst eindigt met een beperkte set vragen over de respondent
(sekse, leeftijd, eigen geboorteland en dat van de ouders), met als
laatste vraag of hlj/z|j bereid is aan een eventueel vervolgonderzoek
mee te doen (zie figutl.r 2.6).

Figuur 2,6 Achtergrondvrogen uit de rcp

V. Achtergrondgegevens

Sekse

Mag il< u/je vragen naar uw/je leeftijd? Hoe oud bent ulben je?

ln welk land bent u/ben je geboren?
x indien ontwoord = Morokko of Tufuje:

ln well<e stad of regio bent u geboren?

Hoe lang woont u in Nederland?

x indien ontwoord = onders don Nederlond, Turktje of Morokko:

Hoe lang woont u in Nederland?
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Vervolg figuur 2.6: V. Achtergrondgegevens

ln welk land is uw vader geboren?

ln welk land is uw moeder geboren?

Mogen wij u in verband met een vervolg op dit onderzoel< later nog eens

bezoeken?

Ovenge aandachtspunten (lnstructler noteer hier eventueel opmerkingen von

de resÞondent of oþvollende gegevens)

z.z.j De steeÞproef

De wijk Lombok/Transvaal bestond ten tiide van de peiling uit 3o86
adressen. F{et streven was om de vragenlijst bij tien Procent van de

huishoudens af te nemen. Omdat in de pilot een gemiddelde respons

werd gehaald van r z (zie 2.t.4),is met behulp van de sample Proce-
dure van spss een aselecte steekproef getrokken van 6oo adressen uit
het bestand van 3o86 adressen. Omdat een aantal adressen uit deze

eerste steekproef niet bruikbaar bleek te zijn (zie tabel z.z), is na zes

weken intensief enquêteren een aanvullende steekproef van 3o adres-

sen getrokken (cf. Cornips Ec Jongenburger, ry99).

2.2.4 Het feitelijÞe zterloop oan de peiling: resPons/nonresPons

De onderzoekers die de pilot-interviews hebben afgenomen, hebben
goede ervaringen met hetwerken in duo's (man/vrouw) zodat beslo-
ten is de peiling ook door gemengde duo's te laten uitvoeren. Boven-
dien is ervoor gezorgddat elk duo uit ten minste één sprekervan een

andere taal dan het Nederlands (bijvoorbeeld Turks, Marokkaans-
Arabisch, Berbers, Koerdisch) bestond. Bij gezinnen met kinderen
worden maximaal drie van de aanweztge volwassenen en maximaal
twee van de aanwezige kinderen boven achtiaar ondervraagd' Alle
(in totaal r 5) betrokken uitvoerders en coördinatorenvan het tcurr-
project hebben naar rato van hun aanstellingstijd interviews afgeno-
men. In principe is elk adres zonodig ten minste driemaal bezocht,
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op verschillende dagen en tijdstippen. FIet veldwerk vond plaats in
de periode oktober - december r998.

Tabel 2.3 Deelnome oon de peiling

aantal huishoudens

aantal individuen

steekproef ó3 0 huishoudens

wel deelgenomen nlet deeþenomen
27s (43,7%) 3ss (s6,3%)

342

In tabel 28 staande aantallen en percentages huishoudens en indivi-
duen die benaderd zrjnvoor de taal- en cultuurpeiling. Van alle huis-
houdens uit de steekproef was 44"/o bereid -J. t. däen. Dat houdt
ook in dat bij z7 5 vande 4¡ 3 huishoudens waar werd opengedaan (en
dat is maar liefst 6o,7"/") een interview is afgenomen. Her verschil
met de positieve respons in de pilot-peiling (+6%) kan verklaard
worden door de grotere vastberadenheid van de enquêteurs die ten-
minste driemaal de adressen hebben bezocht.

In tabel 2.4 staanmeer gedetailleerde gegevens met betrekking tot
respons en non-respons. Onvoorziene oorzaken van non-respons
zij n: winkels en bedrijven die gehuisvest blij ken te zijn op de adressen,
onbewoonde, leegstaande woningen of woningen die gerenoveerd
worden, adressen die niet bestaan en het ontbreken van een bel.

Tabel 2.4 Respons vs. non-respon5 t\= het oontol huishoudens

Stotus per huishouden

werkt mee

werl<t niet mee

wil niet

kan niet meewerl<en

I of 2 keer vergeefs aangebeld

3 of meer keren vergeefs aangebeld

winkel/bedrijf
o n bewoond/renovati e/l eegstan d

adres belaat niet
geen bel

275
2((

t50
)J

11

64

52_

t6
5

6

o//o

43,7

56,3

23,8

0,5
]E

t0,2

8,3

?q

0,8

I
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(Veruolg tobel 2,4) sta¿us Þer huishouden

gegevens verloren door
technisch manl<ement

later terugkomen

niet geweest

Totool

o//o

25

I
ó30

z4Data-analyse

De gegevens uit de taalpeiling zrjn in de computer opgeslagen in
FileMaker-formaat, een database-programma. Vervolgens zijn de

gegevens geëxporteerd naar .escrr-formaatzodat ze konden worden
ingevoerd in spss. Alle variabelen zijn voorzienvan een label.

De gegevens die in dit boek worden gepresenteerd zrln op ver-
schillende niveaus geanalyseerd. Hoofdstuk 3 beschrijft de resulta-
ten op de taal- en mediavragen. Dat hoofdstuk bevat een lijst met alle
talen die in Lombok gesproken worden en geeft van zeventalen een

uitgebreid profiel. Deze analyses zijn uitgevoerd op het niveau van
taalgroep: een groep sprekers bij wie thuis een bepaalde taal wordt
gesproken. De Turkse taalgroep bestaat uit alle individuen bij wie
thuis Turks wordt gebruikt, conform de definitie die ook in Aarssen
e.a. (r998) is gehanteerd. Er is gekozenvoor analysevan taalgroepen,
vanuit de gedachte dat het criterium thuistaal een factor is die indivi-
duen bindt. Op deze manier is het mogelijk om patronen van taal-
vaardigheid, taalkeuze,raaldominantie en taalpreferentie binnen taal-
groepen te vinden. Voor een klein aantal vragen zijn alleen gegevens

bekend per huishouden per taalgroep.
In hoofdstuk 4 worden de cultuurrepertoires in de wijk behan-

deld. Hier worden de respondenten in groepen ingedeeld op basis

van de combinatie thuistaal en geboorteland: de Turken (= de Turkse
taalgroep), de Marokkanen (= de Arabische taalgroep en de Berberse

taalgroep, minus een in Cambodja geboren arabofone respondent)
en de Surinamers (sprekers van het Hind(ustan)i en Sranan). A"-
tochtonen zoals hier bedoeld, spreken alleen Nederlands en geen

andere talen als thuistaal. In principe worden de gegevens geanaly-
seerd op het niveau van de individuen, tenzlj de vraag aan een per-

0,2
L

t,7

t00
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soon per huishouden werd gesteld. In dat geval worden de data ge-
analyseerd op het niveau van de huishoudens.

2.4 Representativiteit van de steekproef

In deze sectie worden kenmerken van de respondenten uit de steek-
proef vergeleken met gegevens over de stad lJtrechr en de wijk Lom-
bok zoals verstrekt door de Gemeente Utrecht.

2.4.t HerÞ,omst

Gegevens over de herkomst van de bevolking van Lombok op r
januari 1999, zoals verstrekt door de Gemeente lJtrecht, staan ver-
meld in tabel 2.5 (zie ook tabel r.z in hoofdstuk r).

Tabel 2.5 Herkomstvon de bevolkingvon Lombokper I jonuori lggg (bron: Bestuurs-

i nþ r m ou e I 9 9 9 ), op b osis v o n h et geco m bt n ee rd e -geb oo rtel o ndcrite ri u m ;

plvlu = "von Þersoon,enlof voder enlof moeder"; ctsp = Griekenlond, ltolië,

Sponje en Portugol; A2-londen - "rijke" londen onders don Nederlond; B-

londen = Zuíd- en Oost-Europo, Azië, Midden- en Zuid-Amerko en Afrrko

Bevoll<ing Utrecht totaal

Geb. land plvl¡t = Nederland

Geb. land plvl¡t = niet Nederland

A2-landen

B-landen

Marokko

Tur1<ije

Suriname

Antillen/Aruba
GISP

ex-Joegoslavië

overige B-landen

7487

435 I

3 r36

483

2653
ooEa/J

93)
209

37

193
-7\

3t2

o/
./o

r00
58, I

4t,9
6,4

]E E

t7
12,4

2,8

0,5

7,6

I

4,2
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Uit deze tabel wordt duidelijk dat Lombok met recht een multi-
etnische wijk genoemd wordt: 4r,9% van de bevolking is van niet-
Nederlandse herkomst. Verder zien we dat in Lombok ongeveer
evenveel Marokkanen als Turken wo nen (r z,o"/o resPectievel ijk r 2,4%"

van de bevolking). Surinamers wonen er niet veel, al vormen ze wel
de derde grootste bevolkingsgroep van Lombok (2,8"/").

Ter vergelijking worden in tabel 2.6 de geboortelanden van de

respondenten uit de steekproef gegeven.

f abel 2.6 H erkomst v on de respondent e n uit de steeþroef, op bosis vo n het geco m-

bineerde geboortelondcriterium; plvlu = "von Persoon,enlof voder enlof

moeder"; ctsp = Griekenlond, ltoltë, Sponje en Portugol; A2-londen =
"ryke" londen onders don /Veder/ond; B-londen = Zuid en Oost-Europo,

Azië, Midden- en Zuid-Ameriko en Afriko

Totaal aantal individuen steekproef

Geb. land elvl¡,t = Nederland

Geb. land elvlvt = niet Nederland

A2-landen

B-landen

Marokko

Tur{ije

Suriname

Antillen/Aruba
CISP

ex-Joegoslavië

overige B-landen

34)
25t

9t
l4
77

2)
l7
7

I

4
l)

15

o//o

r00

73,4

)6,6
4,1

72,5

6,4

5

2

0,3

t,2

0,9

6,7

FIet percentage respondenten uit de taal- en cultuurpeiling van niet-
Nederlandse herkomst is beduidend lager dan het percentage dat
door de gemeente is opgegeven:26,5"/o versus 4r,9%. Marokkanen
en Turken zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in de peiling; Suri-
namers in iets mindere mate. Mogelijke verklaringen zijn dat allocht-
onen minder vaak thuis zijn, minder snel geneigd zijn de deur te
openen of minder vaak bereid zrin om mee te doen. Feit is dat de

respondenten die we uiteindelijk bereid hebben gevonden om deel te



nemen aan het survey-ond erzoek nie t eenrepresentatieve weerspie-
geling zijn van b.*one.s van het onderz'oeksgebied tombok/
Transvaal. De conclusie dat onze respondenten niet representatief
zijnvoor de wijk houdt in dat we voorzichtig moeten zijn met het
generaliseren van de onderzoeksresultaten.

Het is heel goed mogelijk om op basis van onze datauitspraken te
doen over afzonderlijke etnische groeperingen in Lombok/Transvaal
(autochtonen, Turken, Marokkanen, etc.), maar het is methodologisch
niet verantwoord om te generaliseren over "de allochtonen" in de
wijk, omdat de samenstellingvan onze groep allochtone responden-
ten niet representatief is voor de allochtonen in de wijk. Omdat we
in ons onderzoek naar de muldlinguale en multiculturele samenle-
ving naast de autochtone, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse groe-
pen ook geinteressee rd zrjn in alle andere voorkomende etnische
groeperingen, worden bij de culruurvariabelen volledigheidshalve
ook de data met betrekking tot "de allochtone groep respondenten"
gepresenteerd. Maar omdat deze groep alle niet-autochtone respon-
denten bevat en deze groep wat samenstelling betreft niet represen-
tatief is voor de wijk Lombok/Transvaal, mag er nier gegeneraliseerd
worden op wijkniveau.
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2.4.2 Leeftijd

Volgens de gegevens van de Gemeenre lJtrecht zijndemeesre inwo-
ners van Lombok tussen de r 5 en 4¡ jaar oud. Uit tabel 2.7 waarinde
leeftijd van de bevolking van Lombok wordt weergegeven, blijkt dat
de meeste bewoners (61,1%) binnen deze categorie vallen.

f abel 2.7 Leefujd von de bevolkingvon Lombokper I jonuori lggg (bron: Bestuurs

rnformoüe 1999)

Leeftldsgroep

0-t4
t5-29
30-44
45-54
55-64

i\
999

2.906
r.834

66t

54t

o//o

r 3,3

38,8

24,5

8,8

7,2
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(Vervolg tobel 2.7) Leeftijdsgroep

65-79

B0+

totool

/\
401

t45
7,487

o//o

5,4

2

t00

In tabel z.B wordt de leeftijd van de respondenten uit de steekproef
gepresenteerd. de twee
wijkniveau en eau, laat
betrekking tot pondent
lijk betrouwbare weerspiegeling is van de wijk: 73,7% van de res-

pondenten uit de steekproef is tussen de r ¡ en 45 iaar oud.

Tabel 2.8 Leeftijd von de resþondenten uit de steekÞroef,

Leeftydsgroep

0- t4
t5-29

30-44
45-54
55-64
65-79

80+
onbel<end

totool

N

IB

124

t30
24

t5

t8
I

t2

342

o//o
(?

35,7

38,0

7,0

4,4
(2

0,3

4,0

t00

2.5 Verbliifsduur in Nederland en Lombok

Omdat de uitwisseling van talige en culturele repertoires in deze

studie centraal staat, is het van belang te weten hoe lang de verschil-
lende groepen allochtonen in Nederland wonen en hoe lang de ver-
schillende groepen bewoners van Lombok al in de wijk wonen oP

het moment van de enquête. In tabel 2.9 wordt de verblijfsduur in
Nederland van de allochtone groepen uit de steekproef gePresen-

teerd. Inàeze sectie worden de verschillende allochtone bevolkings-
groepen van Lombok van elkaar onderscheiden oP grond van hun
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thuistaal, en dus niet volgens het gecombineerd herkomstcrirerium
zoals eerder gebruikt in de secties r.2.r en r.4.r over de demografi-
sche gegevens vân Lombok.

Uit de gegevens in tabel z.gbhjktdat de Marokkaanse groep met
een gemiddelde verblijfsduur van zz jaarlanger in Nederland woont
dan de Turkse en de Surinaamse groep (r8 jaar). Dit verschil van 4
jaar tussen de Marokkaanse groep enerzijds en de Turkse en Suri-
naamse groep anderzijds is echter te klein om effecren van verblijfs-
duur in Nederland te verwachten op de mate van uitwisseling van
talige en culturele repertoires in Lombok. Een een-weg variantie-
analyse laat zten dat het effecr van thuistaal op de verblijfsduur in
Nederland niet statistisch significant is: de groepen verschillen on-
derling niet significant van elkaar. Dit betekenr voor de analyses van
de data dat eventuele verschillen tussen respondenten van de drie
verschillende taalgroepen niet verklaard kunnen worden door ver-
schillen in woontijd in Nederland.

f abel 2.9 Verblijfsduur in Nederlond von ollochtone resÞondenten, ultçsp/its¿ oÞ

bosls von thuistool noor de toolgroepen Tufl<s, Arobisch en Berbers ('Mo-
rokkoo ns' ), S ro no n e n H i nd (usto n) i ('S u ri no o m s' ), Þercen¿oges.

verblqfsduur rn

Nederlond (oren)

t-5
6- t0
|-t5
t6-70
a I aELI-LJ

>25

onbel<end

gemiddelde

standaarddeviatie

taalgroep
Arobischl

Berbers

("Morokkoons")

N=23
0

8,8

4,3

26

2t,9
30,2

8,8

22,1

6,9

Srononl

Hínd(uston)i

("Surinooms")

N= /0
0

30

t0
20

20

t0
t0
t0
t7,9

Turks

À/=25

B

I
24

24

t2
t6

B

17,7

8,9
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Tabel 2. l0 Verblyfsduur in Lombok ultgesp/itst noor outochtone versus ollochtone

respondenten (op bcsls von thurstool), percen¿ages.

verblyfsduur in Lombok (oren)

t-5
6- r0

|-t5
t6-20
)t-25
>75

onbel<end

gemiddelde

standaarddeviatie

outochtonen

N=230
1a -7

12,2
\-7

?9

2,6

9,1

27,8

t0,8

l4,l

ollochtonen

N=l l2
3t,3
I t,6

6,3

o,J
(2

7,1

37,t

t0,8

t0,B

In deze studie naar uitwisseling van talen en culturen in een

multiculturele wijk is, naast de verblijfsduur in Nederland van de

allochtone respondenten is ook de woonduur in Lombok van alle

respondenten van belang. Hoe langer iemand al in Lombok woont
des te vaker hij geconfronteerd zalzrjnmet verschijnselen uit andere

culturen en des te vaker heeft hij dus de kans gehad tot (wederzijdse)
uitwisseling. In tabel z.ro wordt de verblijfsduur in Lombok gepre-
senteerd van de autochtone en allochtone respondenten. Gemiddeld
blijken autochtonen en allochtonen precies even lang in Lombok te
wonen, namelijk u jaar. Omdat de standaard- deviatie bij de au-

tochtone respondenten erg groot is (r4), is het rekenkundig gemid-
delde weinig betrouwbaar. Geruststellend is daarentegen de obser-
vatie dat de meest frequente categorie (de'modus') voor zowel au-

tochtonen als allochtonen, de categorie r tot en rnet 5 jaar is. Boven-
dien wijst een Mann \Øhitney lJ-test uit dat de autochtone en al-
lochtone respondenten in de steekproef niet statistisch significant
van elkaar afwijken met betrekking tot de periode dte ze in Lombok
wonen (z=-r,o56, p=o,z9r). Een derde deel van de bewoners woont
niet langer in de wijk dan vijf jaar, wat opmerkelijk kort genoemd
mag worden.

In tabel z.rr is de verblijfsduur in Lombok van de allochtone
respondenten verder uitgesplitst naar de drie taalgroepen Turks,
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Arabisch en Berbers ('Marokkaans') en het Sranan en het Hind(ustan)i
('Surinaams'). Ook hier blijken geen statistisch significante verschil-
len te bestaan in de verblijfsduur in Lombok tussen de drie groepen.
Een eenweg variantie-analyse toont aan dat er geen effect van thuis-
taal is op de tijd die de respondenten in Lombok wonen

Tabel 2. I I Verblyfsduur in Lombok von ollochtone resþondenten, ultgesp/ltst op bosls

von thuistool noor de toolgroepen Turl<s, Arobisch en Berbers ('Morok-
koons') en het Sronon en het Hind(uston)i ('Surinooms'), Þercentoges,
N=het totddl oontol respondenten Þer toolgroep

verblijfsduur in

Lombok (oren)

t-5

6- t0
|-t5
t6-20

2t-25
>25

onbekend

gemiddelde

standaarddeviatie

taalgroep
Arobischl

Berbers

("Morokkoons")
Àt-11IY-LJ

21,7

4,3

4,3

8,1

t3

2t,7
76,1

t 6,4

I t,5

Srononl

Hind(uston)i

\ Junnooms )
N= /0

20

30

t0
0

t0

0

0

30
1E

Iurks

N=25
8

20

t2
t)
8

4
36

13,4

7,4

2.6 Conclusie

IJit een vergelijking van de samenstelling van on ze groep responden-
ten met de gegevens over de herkomst van de inwoners van Lom-
bok/Transvaal, verstrekt door de Gemeente LJtrecht blijkt dat in ons
databestand allochtonen enigszins onderverregenwoordigd zijn en
bovendien dat de samenstellingvan de groep allochtone responden-
ten niet representatief is voor de wijk Lombok/Transvaal. Dit bete-
kent dat in deze studie de gegevens mer betrekking ror de groep
allochtone respondenten niet zonàer voorbehoud kunnen worden
gegeneralise erd naar "de allochtonen" op wij kniveau.
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De leeftijdsopbouw van de bevolking van Lombok/Transvaal is

vergelijkbaar met die van de steekproef. Er ziin geen verschillen
gevonden in verblijfsduur in Nederland en Lombok/Transvaal tus-
sen de respondenten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse her-
komst, noch in de verblijfsduur in Lombok tussen de groepen au-
tochtone en niet-autochtone respondenten. Dit betekent dat even-
tuele verschillen tussen respondenten van verschillende groepen niet
verklaard kunnen worden door verschillen in woontiid in Neder-
land of Lombok/Transvaal, maar door intrinsieke eigenschappen

van de verschillende groepen.





3. Talen in Lombok en tansvaal

De Taal- en Cultuurpeiling bevat zowelvragen over taal als vragen
over cultuur. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de taalvragen
worden gepresenteerd en besproken. In het volgende hoofdstuk ko-
men de antwoorden op de cultuurvragen aan de orde. Tot slot zal in
Hoofdstuk ¡ een verband worden gelegd tussen al deze resultaten.

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van alle talen die door de

respondenten in Lombok en Transvaal genoemd zijn als thuistaal
(sectie 3.r). Vervolgens worden van enkele talen met veel sprekers
zogeheten taalprofielen gepresenteerd (sectie 3 . z), waarin uitgebreid
de uitkomstenvan de taalvragen aan de orde komen. Ten slotte is van
dezelfdetalen een taalvitaliteitsindex berekend, die dient als maat om
talen onderling te vergelijken wat hun vitaliteit betreft, d.w.z. in
hoeverre de kans bestaat dat een taal al dan niet zal "ovedeven".
Immers, in een omgeving waar het Nederlands de dominante
omgevingstaal is, bestaat de kans dat etnische-groepstalen steeds

minder en ten slotte helemaal niet meer worden gebruikt. De mate
van beheersing van een taal, de mate waarin een taal ook werkelijk
gebruikt wordt als interactietaal en de mate waarin die taal binnen
het huishouden concurrentie ondervindt van andere talen, zijn fac-
toren die bepalend kunnen zijnvoor de vitaliteit van de taal.

3.r Thuistalen

In de taal- en cultuurpeiling is gevraagd naar de talen die bij de

respondenten thuis worden gesproken. Dit levert een beeld op van
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Lombok als een buurt waar veel talen actief worden gebruikt als taal
in het gezin of onder vrienden. In tabel J.r staan de verschillende
talen vermeld die in de steekpro ef zijn getraceerd. In een meertalige
omgeving zoals Lombok/Transvaal spreken veel mensen meer dan
één aal. \Øanneer een respondent aangeeft twee of meer talen te
spreken, is hij of zij ingedeeld in verschillende taalgroepen. Aange-
zien dat voor een groot deel van de respondenten geldt, komt de
totale som van de aantallen in de derde kolom hoger uit dan het
aantal respondenten. Dit geldt met name 'øoor de Marokkaanse res-
pondenten: het grootste deel van hen spreekt zowel Berbers als

Marokkaans Arabisch. Zij zijn zowel bij de Berberse als de Arabi-
sche taalgroep ingedeeld.

Uit tabel 3.r valt af æ lezen dat er in Lombok minstens dertig
verschillende talen gesproken worden. De taal die door de meeste
mensen in de steekproef wordt gesproken is het Nederlands. Slechts
in vier huishoudens in de steekproef wordt geen Nederlands gespro-
ken. Ter informatie: in drie van deze huishoudens wordt Arabisch
gebruikt, in twee daarvan in combinatie met Berbers, en in het vierde
huishouden wordt alleen Engels gebruikt.

Na het Nederlands vormen het Turks, Arabisch, Engels en Ber-
bers de vier grootste taalgroepen. \Øat het Engels betreft moet wor-
den opgemerkt dat er mogelijk enige invloed is van het feit dat deze
taal als verplicht schoolvak door vrijwel iedereen in Nederland in
enige mate wordt beheerst. \Øij zijn ervan uitgegaan dat alleen gege-
vens over talen worden verzameld die actief thuis gebruikt worden.
Dat respondenten via school kennis van Engels, Frans of Duits heb-
ben, zou niet in de antwoorden terug te vinden moeten zijn, tenzij
een vân deze talen ook feitelijk een thuistaal is.

De vragenlijst bevatte echter enkele vragen waarop de respondent
onbedoeld toch een antwoord zou kunnen geven over schooltaal-
vaardigheid, met name de vragen over het lezen van boeken en kran-
ten en over het zingen (bijvoorbeeld een eentalige Nederlander kan
natuurlijk wel eens een boek lezen in het Engels). Niet altijd hebben
de enquêteurs consequent doorgevraagd of het hier werkelijk ging
om een thuistaal. Er is daarom besloten bij de verwerking en presen-
tatie van de gegevens een correctie toe te passen. Enkele uir_ d"ze
antwoorden zljnverwijderd: nl. die gevallen waarin Engels, Duits of
Frans alleen diende als taal waarin boeken werden gelezen of waarin



Tabel 3.1

Talen in Lomboþ en Transvaal 4'

Tolen in Lombo4Tronsvool. N huish. = oontol huishoudens woor de tool

ols thutstool wordt gebruikt (totool = 27 5 huisho udens); N/ indlv. = oo ntol

respondenten btl wie thuis de toolwordtgebruikt (totool = 342);Verstoon

N indlv. = oontol respondenten dotdeze tool verstoot

Tool

Nederlands

Turl<s

Arabisch

Beròers

Engels

Italiaans

Duits

Spaans

Hind(ustan)i

Portugees

Sranan Tongo

Macedonisch

Servisch/ Kroatisch/ Bosnisch

Frans

Bahasa lndonesia

Chinees

Fries

Bulgaars

Deens

Griel<s

Farsi

Khmer

Papiamentu

Russisch

Schots (Gaelic)

Somalisch

Tagalog

Tsjam

Tsjechisch

Visaya

N hulsh.

27t
t5

t9
t4
t5

t0
9

B

4
3

5

4
4
J

7

2

2

2

2

2

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

N indlv,

336

75

24

20

IB

t4
9

8

6

5

5

4
4

3

3

3
)J
2

2

7

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Verstoon N indiv.

334
)5
24

t8

t4

3

7

4

6

3

4
4

4
2

7

2

I

2

2

I

I

I

I

I

0

I

I

I

0

I
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er werd gezoîgen. Zodra deze taal echter met een van de gezinsle-
den/ medebewoners werd gebruikt, is het Engels wel meegeteld als

thuistaal. De gegevens die in de tabel zijn opgenomen zijn gecorri-
geerd: alleen de thuistalen in strikte zin zrjn meegeteld.

Twee talen, te weten Schots en Tsjechisch, zijn beide weliswaar
eenmaal genoemd als thuistalen, maar de deelnemende respondenten
hebben aangegeven deze talen zelf ntet te verstaan. Kennelijk wor-
den deze talen door andere leden van de betreffende huishoudens
gebruikt, die niet als respondent aan de enquête hebben meegewerkt.
Hoewel Italiaans in ro huishoudens wordt gebruikt als thuistaal,
geven slechts drie respondenten aandatze àie taal ookkunnenver-
staan. Deze factor heeft ongetwijfeld invloed op de vitaliteit van deze
taal(zie het taalprofiel voor Italiaans in sectie 3.2.j).

3.2 Taalprofielen

In de volgende secties worden taalprofielen gegeven van de zeven
grootste taalgroepen (na het Nederlands): Turks, Arabisch, Berbers,
Engels, Italiaans, Duits en Spaans. Onder een taalgroep wordt ver-
staan "respondenten bij wie in huis een bepaalde taal wordt gespro-
ken". Nogmaals moet hier worden benadrukt dat iemand tot meer
dan één taalgroep kan behoren.

Van elke taalgroep wordt eerst in een tabel aangeven in welk
landen de respondenten en hun ouders geboren zijn. Yoorts zrjn
voor elk van de zeven talen de gegevens bij elkaar gezet over de

gerapporteerde vaardigbeid in die talen (kunt u de taal verstaan,
spreken, lezen,schrijven?), de taalþewze (spreekt u deze taal meestal
met uw moeder, vader etc.), het mediagedrag (kranten, boeken, radio,
televisie, de vraag in welke thuistaal men gemeentelijkvoorlichtings-
materiaal wil onwangen en de vraag in welke thuistaal men wel eens

zingt), taaldominantie (welke taal spreekt u het beste?) en taal-
preferentie (welke taal spreekt u het liefste?). Bovendien is nagegaan
wat de relatieve monopoliepositie is van de taal binnen huishoudens,
dat wil zeggeî,is deze taal (eventueel naast het Nederlands) de enige
thuistaal, of moet deze a¡l die positie delen met een andere taal?

Bij elke taalgroep is verder nagegaan in hoeverre er tussen "oude-
ren" en "jongeren" een verschuiving optreedt in de keuze voor een
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bepaalde thuistaal. De grens is gelegd bij zo jaar. Respondenten van
zojaarof jongervallen in de categorie "jongeren", vanaf zr begint de
categorie "ouderen". \Øanneer de resultaten statistisch significant
zijn (gemeten d.m.v. een ANovA of eenwegvariantie-analyse) wordt
dat in de tekst weergegeven.

j.z.r TørÞse taalgroep

In de steekproef is na het Nederlands het Turks de grootste taal-
groep: z¡ respondenten in r¡ huishoudens. Lombok is al vanaf de
jaren zestig een wijk waar veel Turken wonen en werken. Er zijn
verschillende Turkse verenigingen en clubs in de wijk. Dat betekent
dat er voor deze groep veel mogelijkheden zrjn om hun taal ook
buitenshuis te blijven gebruiken. In Tabel j.2 staan de landen van
herkomst (geboortelanden) van de z5 respondenten uit de Turkse
taalgroep.

Tabel 3.2 Londen von herkomst von respondenten ul¿ de Turkse toolgroep en hun

ouders

VoderMoederResÞonden¿

Her1<omst

Nederland

Turl<ije

Onbekend

N

t0
t4

I

Õ//o

B

64

28

o//o

B

64

28

Õ//o

40

56

4

N
2

t6
7

N
2

t6
7

De meeste respondenten en hun ouders zijn geboren in Turkije.
Omdat van de ouders niet alle gegevens bekend zijn, kunnen er geen
harde uitspraken gedaan worden over intergenerationele verschui-
vingen, maar de tendens is wel zoals we die bij tweede en volgende
generaties verwachten. Nederland is vaker het geboorteland van jon-
gere Turken dan van oudere Turken.

Het is goed om op basis van deze gegevens een vergelijking te
trekken ru s s en g e c o m b in e e r d e - h e r þ o mst en t b uist a al als criteria w aar -
mee groepen in de multiculturele samenleving geïdentificeerd kun-
nen worden. De gemeente lJtrecht, bijvoorbeeld, baseert zich, zoals
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de meeste overheden, op het eerste criterium. Het is echter eenvou-
dig aan te tonen dat gecombineerde herþomst in toenemende mate
aan erosie onderhevig is met het ontstaan van tweede, derde (en in de
toekomst ook latere) generaties, die grotendeels bestaan uit perso-
nen die in Nederland zrjn en worden geboren. Het herkomst- of
geboorteland-criterium zal steeds mindervaakvoldoen om bepaalde
groepen te classificeren waarvoor men bepaalde beleidsmaatregelen
wil treffen (bijvoorbeeld op het gebied van onderwrjs, zie bijvoor-
beeld Extra (tgg6) en Aarssen et al. (r998).

De vergelijking leert dat de Turkse taalgroep uir z5 individuen
bestaat wanneer het thuistaal-criterium wordt gehanteerd, maar dat
slechts r7 respondenten uit de rcp als "Turks" zouden kunnen wor-
den aangeduid op basis van het gecombineerde-herkomstcriterium.
Dit ligt deels aan ontbrekende gegevens over geboorteland van en-
kele ouders van respondenten. Niettemin leert de vergelijking dat
verschillende identificatie-criteria leiden tot verschillende aantallen
en dat gecombineerde berþom.rt op den duur zal leiden tot onder-
representatie.

T¡erv¡¡norcHErD
Uit tabel 3.3 blijkt dat de sprekers van het Turks hun vaardigheden
in zowel die taal als in het Nederlands hoog inschatten. Alle respon-
denten geven aan het Turks en Nederlands te verstaan en te spreken;
voor lezen en schrijven liggen de percentages iets lager.

Tabel 3.3 Toolvoordigheid Turks, Aontollen en Þercentoges von individuen

Turks Nededonds

N%
25 t00
25 t00
20 80

rB 77

Verstaan

Spreken

Lezen

Schrijven

N
25

25

73

22

o/
./o

r00

t00
97

B8

Te¡.xruzn
Tabel 3.4 àie gegevens bevat over de taalkeuze van de Turkse taal-
groep, laat zien dat in het gezin en met beste vrienden overwegend
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Turks wordt gesproken. In bijna alle gevallen is het percentage dat
zegt (ook) Nederlands te gebruiken lager. Met beide ouders, de part-
ner en met oudere broers en zussen wordt er vaker Turks gesproken
dan Nederlands. Voor de taalkeuze met huisgenoten, kinderen en
jongere broers en zussen gelden zulke kleine aantallen dat er geen

uitspraken over verschillen kunnen worden gedaan. Dit patroon van
verschuivende taalkeuze naarmate de gesprekspartner jonger is, is
vaker gerapporteerd, zowel in kwantitatieve studies zoals een taal-
peiling in het voortgezet onderwijs in Den Haag (zie Aarssen et al.

r99B), als in een kwalitatief onderzoek naar taalkeuze in een Turks
gezin (Verhoeven r99ù.Overigens geldt voor deze tabel (en ook
voor de volgende tabellen in dit hoofdstuk) dat we op bepaalde vra-
gen niet van alle respondenten antwoord hebben gekregen, zodat het
aantal respondenten per rij niet in alle gevallen overeenkomt met het
totale aantal vart 2j respondenten uit de Turkse groep. Als een

respondent bijvoorbeeld geen kinderen heeft, is ook niet gevraagd

welke taal hij of zij met de kinderen spreekt.

Tabel 3.4 Toolkeuze Turkse toolgroep

Spreekt

met:

Moeder
Vader
Pariner

Huisgenoot

Kìnderen

Oudere broers/ zussen

Jongere broers/ zussen

Beste vrienden

Turks Nededonds Beide tolen

N

22

IB

I
I

J

t7
I

ll

o//o

88

77

65

r00

73
OEOJ

t4
44

43

20

77

t5
43

36

N

2

7

0

0

0

0
)
J

5

o//o

I
8

N

I

5

6

0

t0
3

J

9

o//o

4

20

35

Mnore
Tabel 3.¡ bevat de gegevens over mediagebruik van de Turkse taal-
gro€P.
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Tabel 3.5 MediogebrurkTurkse toolgroeÞ

IVeder/ondsTurks Beide

Kranten

Boel<en

Radio

N

2

B

)
J

3

N
6

7

4
)
J

o/
./o

30
2tr

44
t3

o//o

t0
40
))
t3

N

t2
r
J

2

t7

o//o

60

25

77

74

De respondenten uit de Turkse taalgroep geven aan dat zlj rets vaker
Turkse dan Nededandse kranten lezen, en iets vaker naar Turkse
radioprogramma's luisteren. Boeken daarentegen lezenzlj weer iets
vaker in het Nederlands. Er wordt even vaak naar Nederlandse als

naar Turkse programma's gekeken op televisie. Er is een verschil
gevonden in de mate waarin jongeren en ouderen naar Turkstalige
televisie kijken: ouderen doen datvaker dan jongeren (eNoveF=¡,6o

P<o.oi).

T¡¿.ro ou rNnxrrB/-pnnFERENTrE
Vervolgens is gekeken naar de factoren taaldominantie en -preferentie:
spreekt iemand naar eigen oordeel het beste Nederlands of het beste
Turks, en welke van deze twee talen spreekt hij of zij het liefste ? Een
iets groter deel van de Turkstalige respondenten geeft aan dat het
Turks de taal is die ze zowel het beste als het liefste spreken (zie tabel

3.6).

Tabel 3.6 Tooldominontie en -Þreferentie von de Turke toolgroep en eventue/e

mismotch dcortussen

Preferentie

Tur'1<s liefste

Nederlands liefste

Turts en Nederlands liefste

Domtnontie

Turks beste

Nederlands beste

Turts en Nederlands bele

N
t2

7

5

t4
6

4

o//o

50

29

2t

58

25

t7
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(Yervolg tobel 3.ó) Mismotch

Turl<s lrefste, Nederlands beste

Tudcs beste, Nederlands liefste

Er hoeft niet altijd overeenstemrning te bestaan tussen de beste taal

van een persoon en zijn of haar liefste taal. In dergelijke gevallen is er

sprake van een mismatch tussen dominantie en preferentie. Voor de

Turkse taalgroep blijkt er (zie eveneens tabel 3.6) bij een betrekkelijk
groot percentage respondenten een mismatch te zijn.Maarhefst 29"/"

geeft aan Turks het liefste, maar Nederlands het beste te spreken.
Anderzijds zegt 33%" het omgekeerde: Turks is voor hen de beste

taal, maar Nederlands de taal die ze prefereren. Een dergelijke mis-
match kan aanleidrngzrjnvoor lokale overheden om over te gaan tot
specifiek onderwijsbeleid. \Øanneer, zoals bij de Turkse taalgroep,
een groot aantal respondenten het liefste Turks spreekt, maar het
beste Nederlands, zou men kunnen overwegen Turks op school aan

te bieden. Het gedecentraliseerde onderwijsbeleid biedt mogelijkhe-
denvoor Turkse les, zowel voor kinderen in de basisschoolleeftijd in
het kader van de o¡.rt-wetgeving, als voor leedingen in het voortge-
zet onderwijs bij wijze van (extra) keuzevak. Omgekeerd zou een

overheid ook het signaal ter harte kunnen nemen dat wordt gegeven

door y"/" van de respondenten, die zeggen het liefst Nederlands te
spreken, maar het beste Turks. Daaruit kan de kennelijke behoefte
worden afgeleid om beter Nederlands te leren.

Ovs,nrcp vRAGEN

Er zrjn enkele taalvragen die per huishouden zijn gesteld (zie tabel

3.7 voor de resultaten van de Turkse taalgroep). De parafraseringen
van beide vragen zijn als volgt: "wordt er bij u in huis wel eens

gezongen in het Nederlands of het Turks?" (zie ook sectie 4.6 voor
een uitgebreide behandeling van deze vraag) en "zou u àeze folder
over het ophalen van huisvuil willen lezen in het Nederlands of in het
Turks?". Op dezelaatste vraag antwoordden iets meerresPondenten
Turks dan Nederlands. Er wordt ook iets vaker in het Turks gezon-
gen dan in het Nederlands.

N

7

I

o//o

79

33
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Tabel 3.7 Overige vrogen (berekend per hutshouden; N= /5)

NededondsIurks Belde tolen

N%
3)0
545

Folder

Zingen

N

5

I

N

7

5

o//o

47

45

o//o

JJ
o

T¡¡rcoNcuRRENTrE
Een belangrijke factor die meeweegt bij de vraag in welke mate een
taal vitaal is, is die van de concurrentiepositie in het huishouden. Er
zijntalendie als enige worden gebruikt en als het ware een monopo-
liepositie bekleden, maar er zijn ook talen die hun positie als thuistaal
moeten delen met een of meer andere talen. Dezefactor noemen we
taalconcurrentie. Voor de Turkse taalgroep staat in tabel 3.8 aange-
geven met hoeveel talen het Turks moet concurreren. In alle r 5 huis-
houdens waar Turks wordt gesproken, wordt ook Nederlands ge-
sproken. In twee huishoudens wordt er nog een derde taal gebruikt:
in één gezin is dat Engels, en in een ander gezin Standaard-Arabisch.
Er zou kunnen worden opgemerkt dat de enquêteurs niet binnen
gelaten zijnbij gezinnen waar alleen Turks werd gesproken. Maar
dan moet hier in herinnering gebracht worden dat de enquêteurs
meerdere malen en inverschillende constellaties langs de deuren zijn
gegaan. Daarbij is gelet op de mogelijke taal of talen waarin de en-
quête zou kunnenworden afgenomen. Erwaren enquêteurs die zich
konden uitdrukken in het Turks, Arabisch en Berbers.

Tabel 3.8 Toolconcurrentie von het lurk (berekend per huishouden; N= /5)

Toolconcunentie

Alleen TurJcs

Turl<s en Nederlands

Turl<s, Nederlands en Engels

Turl<s, Nederlands en Ar¿bisch

N o//o

87

7

7

0

3

I

I
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T¡¡r,v¡nrËTErrEN
Tabel 3.9bevat gegevens over de door de respondenten gerappor-
teerde variëteiten van het Turks. De meeste respondenten uit de

Turkse taalgroep zeggen dat hun variëteit van het Turks die van
Centraal-Anatolië is. Eén huishouden is specifieker en noemt de

variant "Konya/Karaman", wat in feite ook Centraal-Anatolisch is.

Eenmaal wordt "Zwarte-Zeegebied" genoemd als regio waar hun
variëteit van het Turks vandaan komt, en eenmaal "Oost-Turkije".
Twee keer is er geen verdere aanduiding dan alleen "Turks".

Tabel 3.9 Voriëteiten von het Turks (berekend per huishouden; t\= /5)

Toolvoriëteiten

Centraal -Anatol isch Tu rl<s

Tur'1<s

Tur'1<s uit Zwarle-Zeegebied

Turks uit regio Konya/Karaman

Oost-Turl<ije-Turl<s

N

t0
2

o//o

67

t3

7

7

7

CoN crusrB Tunr<sB TAATcRoEP

De Turkse taalgroep in Lombok en Transvaal is een betrekkelijk
homogene groep, waarvan de jongere leden vaker in Nederland ztjn
geboren dan de oudere. Men schat de eigen vaardigheden in het
Turks hoog in. Met name met de ouders en met oudere broers en

zussen wordt Turks gesproken, in gesprekken met iongere broers en

zussen treedt een verschuiving op in taalkeuze ten gunste van het
Nededands. In de meeste huishoudens worden geen andere talen
gesproken dan Turks en Nederlands.

j.z.z Arabiscbe taalgroep

De Arabische taalgroep in de steekproef bestaat uit z4respondenten
afkomstig uit r9 verschillende huishoudens. Zoalsuittabel 3.ro blijkt,
is Marokko het herkomstland van de meeste respondenten en hun
ouders.
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Tabel 3. l0 Londen von herkomst von resÞondenten uit de Arobische toolgroeÞ en

hun ouders

VoderMoederRespondent

Her.l<omst

Nederland

lYarokko

Tur*.ije

Cambodja

Onbekend

N
I

t7
I

I

4

N
I

7

I

I

4

N

J

t9

I

I

0

o//o

t3

79

4

4

o//o

4
7l

4

4

t7

o//o

4

7l
4

4
t7

Opvallend in dit rijtje is Cambodja. In de steekproef zfi een spreker
van het Tsjam, de taal van moslims in Cambodja. Via de islam be-
heerst deze respondent ook het Arabisch en hij gaf aan met
Marokkaanse geloofsgenoten in de moskee Arabisch te spreken. Of
voor de respondent die Turkije als herkomstland heeft ook geldt dat
hij Arabisch beheerst vanwege de islam, kan niet met zekerheid
worden nagegaan. Het is namelijk zo dx deze respondent afkomstig
is uit Oost-Turkije, waar (met name in het zuidoosten) Turks-Ara-
bisch tweetaligen wonen. In dat geval zou het Arabisch ook in een
dagelijkse, niet-religieuze context worden gebruikt.

\Øanne er het ge c o m bine e r d e - b e rþ o m s t criterium wordt ge bruikt
om uit het rcp-bestand de respondenten uit Marokko te selecteren,
worden er zz individuen geselecteerd (ten opzichte van z4 indivi-
duen die op basis van hun thuistaal Arabisch tot de Arabische taal-
groep behoren). Dat betekent dat het thuistaal-criterium in elk geval
geen onderschatting is van het aantal arabofonen in de steekproef.
Ook hier geldt dat er geleidelijk meer arabofonen Nederland als

geboorteland zullen krijgen, zodat het gecombineerde-herkomst-
criterium aan waarde zal v erltezen.

T¡¡rve¡norcHErD
Tabel 3,.rr bevat gegevens over de gerapporteerde vaardigheden in
het Arabisch. Over het algemeen zijn de mondelinge vaardigheden
van de arabofonen goed (roo7" zegthet Arabisch te kunnen ver-
staan; 83"/" zegthet te kunnen spreken), terwijl de schriftelijke vaar-
digheden meer problemen oplevere n: 5o"/" kan Arabisch lezen; slechts
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3B%"kanhet schrijven. Bovendien geven meer respondenten aandat
ze Nederlands kunnen lezen en schrijven dan Arabisch.

Tabel 3. I I Toolvoordìgheid Arobische toolgroep

Arobtsch

N%
24 t00
20 83

t2 50

938

Nededonds

Verstaan

Spreken

Lezen

Schnjven

N
IB

IB

r3

t3

ol/o

l5
75

54

54

T¡¡rr¡uzn
Tabel 3.rzlaat zien welke taal de respondenten uit de Arabische
taalgroep meestal kiezen met andere leden van het huishouden en

met beste vrienden.

Tabel 3. l) Toolkeuze Arobische toolgroep

5preekt

met:

Moeder

Vader

Partner

Huisgenoot

Kinderen

Oudere broers/ zussen

Jongere broers/ zussen

Beste vrienden

Arobisch /Vec/edonds Beide ¿olen
o//oN

7

4
4

0
lJ

l0
I

4

o//o

30

38

38

o//o

70

50

50

N
3
)J
)J
0

I

2

3

6

N

0

I

I

0

3

2

I

I

t2
t2

43

7t
20

72

t4
l4
60

43

t4
70

44

Vooral met de moeder wordt redelijk vaak voor Arabisch gekozen,
door 7 van de ro respondenten die dezevraagheeft beantwoord. Er
wordt met de ouders, pârtner, kinderen en oudere broers en zussen
iets vaker Arabisch dan Nederlands gesproken.
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Mnore
De antwoorden van de Arabische taalgroep op de mediavragen staan
in tabel 3.r3. Bij de geschreven media (boeken en kranten) zien we
dat de respondenten vaker voor Nederlands kiezen dan voor (stan-
daard-)Arabisch. Gezien de lage inschatting van de eigen leesvaar-
digheid in het Arabisch (zei tabel 3.r r) is dit niet zo verwonderlijk.
Iets meer respondenten geven aanna r de Nederlandse radio te luis-
teren en naar Nededandstalige televisieprogramma's te kijken.

Tabel 3. l3 Mediogedrog Arobische toolgroep

Kranten

Boel<en

Radio

Nede/cnds

N%
t3 72

t2 66

741
t2 5)

Beide ¿olen

N%
lrIJ

2|
529
626

Arobisch

N

4

4

5

5

o//o

22

22

79

72

Net als bij de Turkse taalgroep treedt bij de Arabische taalgroep een

leeftijdseffect op bij het kijken naar Arabisch-talige televisie. Ook
hier kijken ouderen vaker naar arabofone programma's dan jonge-
ren (nrvovn:F = 4,JI, p<o,o;).

Te¡ro o vrrNANTrE/ -P REFERENTTE

In tabel 3.r4 staan de uitkomsten voor de factoren taalpreferentie en

-dominantie. Het blijkt dat het Nederlands het vaakst genoemd wordt
als geprefereerde en beste taal ten opzichte van het Arabisch. De
verschillen zijn echter niet significant.

Er is, zeker in vergelijking met die bij de Turkse taalgroep, sprake
van slechts een beperkte mismatch tussen de taal die men het liefste
spreekt en de taal die men het beste spreekt. Slechts één informant
zegt Arabisch te prefereren, maar dat Nederlands zijn beste taal is;

voor twee respondenten geldt het omgekeerde.
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Tabel 3. 14 Toolpreferentie en -dominontie en eventueie mismotch dcortussen.

t7

Preferenae

Arabisch lìefste

Nederlands liefste

Arzbisch en Nederlands liefste

Dominontie

Arabisch beste

Nederlands beste

Arabisch en Nederlands beste

Mismotch

Arabisch liefste, Nederlands beste

Arabisch beste, Nederlands liefste

N
)
J

I
2

4

I
2

I

)

o/
./o

23

62

t5

10
L/

57

t4

B

t5

Ovrnrce vRAGEN

Tabel 3.r¡ laat de antwoorden zien op de "folder"-vraag en op de

vraag over zrngen. De meeste respondenten(g%) uit de Arabische
taalgroep zeggeîdatze een gemeentelijke folder (zoals het getoonde
voorbeeld over huisvuil) liever in het Nederlands zouden willen
ontvangen dan in het Arabisch.

Voor het zingen in Arabisch of Nederlands is het beeld omgekeerd:
relatief meer respondenten zeggen dat ze zingen in het Arabisch.

Tabel 3.1 5 Ovenç vrogen von de Arobische toolgroep (berekend Þer hutshouden;

N= i9)

NededondsArobisch Beide ¿olen

N%
)12
rll

Folder

Zingen

N

6

6

o//o

?(

66

N
o

)

o//o
E)

22

Te¡.rcoNcuRRENTrE
Arabisch ondervindt (behalve van het Nederlands) met name con-
currentie van het Berbers (zie tabel 3.r6). In 12 vaî de r9 huishou-
dens worden die twee talen gebruikt, in de meeste gevallen ook naast

het Nederlands. De meeste Marokkanen in Nederlandzijndan ook
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sprekers van het Berbers die Arabisch hebben geleerd als tweede taal.
Dit is overigens niet uniek voor Nederland. Ook in Marokko leren
Berbertaligen Arabisch, vanwege de status van deze taal.

Tabel 3. l6 Toolconcurrent¡e von het Arobisch (berekend per huishouden; N=19)

Toolconcurrentie

Arabisch alleen

Arabisch en Nederlands

Arabisch en Berôers

Arabisch, Nederlands en Beròers

Arabisch, Nederlands en Frans

Arabisch, Nederlands en Turks

Arabisch, Nederlands, Bahasa, Khmer en Tsjam

N

I

3

2

0

I

I

I

o//o

5

t6
ll
53

5

5

5

T¡ervnnrËTErrEN
De respondenten noemen verschillende variëteiten van het Arabisch
(zie tabel 3.ry).Dertien respondenten geven aan dat de variant van
het Arabisch dat bij hen thuis gebruikt wordt Marokkaans Arabisch
is. Bij drie daawan wordt ook Standaard-Arabisch gebruikt. Egyp-
tisch-Arabisch wordt eenmaal gebruikt (bij de aanvullende opmer-
kingen en aantekeningen uit de Tcn, kan worden gereconstrueerd dat
het hier gaat om een Cambodjaanse moslim die via Egypte naar
Nederland kwam en nu in de moskee met Marokkanen Arabisch
spreekt).

Tabel 3. lJ Toolvoriëteiten von het Arobisch (berekend per huishouden; i\= /9)

Toolvoriëteiten

Marokkaans Arabisch

Standaard-Arabisch

Arabisch

Marol<kaans Arabisch en Standaard-Arabisch

Egyptisch Arabisch

N

0

J

)
)J

I

o//o
E2

t6
ll
t6
5
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C o¡¡ crusrr An¡srscHp TAALGRoEP

De Arabische taalgroep in Lombok en Transvaal is voor het grootste
gedeelte afkomstig uit Marokko; de meeste respondenten uit de Ara-
bische taalgroep spreken ook Berbers (zie sectie 3.2.ò. De monde-
linge taalvaardigheid Arabisch is naar eigen zeggen goed, in tegen-
stelling tot de laag ingeschatte schriftelijke vaardigheden. Arabisch is
in de onderzochte huishoudens slechts in beperkte mate de taal waar-
voor men kiest als dagelijkse interactietaal. Ook hebben meer res-
pondenten aangegeven dat zij liever Nederlands gebruiken dan Ara-
bisch, en dat Nederlands hun beste taal is (zie 3.2.4voor een bespre-
king van de Berberse taalgroep).

j.z.j Engelse ta.a.lgroeP

De Engelse taalgroep bestaat uit r8 respondenten uit r¡ verschil-
lende huishoudens. Uit de taal- en cultuurpeiling kwam naar voren
dat er bij veel respondenten thuis Engels wordt gebruikt. Aanvanke-
lijk was er sprake van een enorme overrepresentatie. Maar liefst 7¡
respondenten gaven aan dat Engels hun thuistaal was. Dit aantal lag

zo hoog, omdat velen bij vragen over het lezen van kranten en boe-
ken, of over het zingen van liedjes, Engels noemden als taal waarin
dat gebeurde. Veel van deze verwijzingen naar het Engels als thuis-
taalzrjnuit de data verwijderd, met name wanneer het hier niet ging
om thuistalen (nl. talen die gebruikt worden als communicatie-mid-
del in de dagelijkse interactie). Er is hierbij vooral gekeken naar de

factor taalkeuze: alleen wanneer een respondent aangaf met iemand
uit het huishouden of met de beste vrienden Engels te gebruiken,
werd het Engels als thuistaal beschouwd. Er bleven r8 individuele
respondenten uit r ¡ huishoudens over.

Er moet niettemin worden opgemerkt dat het Engels enigszins
een vreemde eend in de bijt is. Ruim de helft van alle respondenten
uit de Engelse taalgroep heefq evenals hun ouders, Nederland als

herkomstland (zei tabel 3.rB). Daarnaast is er een relatief lange lijst
met andere herkomstlanden, waarvan er enkele niet direct bekend
staan als anglofoon. Dat kan erop wijzen àat àeze groep minder een

eenheid vormt dan andere taalgroepen, zoals de Turkse en Arabi-
sche.
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Tabel 3. I 8 Londen von herkomst von resÞondenten uit de Enge/se toolgroeþ en hun

ouders

VoderMoederRespondent

Herl<omst

Nederland

Verenigde Staten

Duitsland

Filippijnen

Turl<ije

Sn Lanka

Bulgarije

Macedonië

Slowakije

N

9

)_

2

I

I

I

I

I

0

6

6

6

6

6

6

N

0

2

0

I

I

I

I

I

I

N

9

2

2

I

I

I

I

I

0

o//o

50

I
ll
6

6

6

6

6

o/
./o

56

ll

o//o

50

ll
ll
6

6

6

6

6

Op basis van het criterium van gecombineerde herþomst kunnen
slechts vier respondenten uit het rcp-bestand worden geïdentifi-
ceerd als Engels (d.w.z. afkomstig uit een land waar Engels de offi-
ciële landstaal is; in het rcp-bestand zrjn dat Australië en de Vere-
nigde Staten; de in Australië geboren respondent noemt weliswaar
Engels als thuistaal, mâar geeft bij taalkeuze aan alleen Nederlands te
gebruiken. Om die reden ontbreekt Australië dan ook in tabel 3.r8).

T¡¡rve¡norcHErD
De respondenten beschouwen hun vaardigheden in zowel het En-
gels als het Nederlands als relatief hoog (zie tabel 3.r9).

Tabel 3, l9 Toolvoordigheid von de Enge/se toolgroeÞ, Aontollen en Þercentoges von

individuen

N/ededcndsEnge/s

Verstaan

Sprel<en

Lezen

Schnjven

N
t4
t4
t4
t4

o//o

89

89

t8
78

o/
./o

78

78

/ó
78

N

t6
t6
t4
t4
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T¡.erx¡uzE
Tabel 3.zo bevat de gegevens over taalkeuze van de Engelse taal-
groep. Opvallend is dat er meestal gekozen wordt voor het gebruik
van het Nederlands, en vaak ook uitsluitend voor het Nederlands.
Een opvallend gegeven utt deze tabel is dat er vaker met de vader
Engels wordt gesproken dan met de moeder. In het algemeen is het
beeld dat uit taalsurveys in Nederland (Broeder E Extra ry9ç Aars-
sen e.a. r998) en daarbuiten (o.a. Clyne r99r) naarvoren komt zod¡-
nig dat het gebruik van een thuistaal het langst wordt volgehouden in
interactie met de moeder. Ook dit resultaat wiist erop dat de aard van
de Engelse taalgroep anders is dan die van de twee vorige taalgroepen:
het betreft hier waarschijnlijk gemengde Nederlands-Engelse huwe-
lijken (van een Nederlandse moeder met een Engelstalige vader).

Tabel 3.20 Toolkeuze von de Engelse toolgroeÞ

Spreekt

met:

Moeder
Vader

Partner

Huisgenoot

Kinderen

Oudere broers/ zussen

Jongere broers/ zussen

Beste vrienden

Neder/cndsEnge/s Beide toien

N%
0-
2t3
0-
0-
t25
0-
0-
635

N

9

7

4
5

3

0

I

9

N

2

6

)_

0

0

0

0

2

o//o

t8

40

JJ

t2

o//o

87

4l
66

r00

75

r00

53

MEore
Bij mediagedrag (tabel 3.zr) is het zo dat er het vaakst Nederlandse
kranten gelezen worden door de Engelse taalgroep. Er is geen ver-
schil wat het lezen van boeken en het volgen van radio- en televisie-
programma's beffeft.
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Tabel 3.2 I Mediogedrog von de Enge/setoolgroep

Enge/s Neder/onds tolenBelde

N

)
7

I

7

Kranten

Boeken

Radio

N
)J
4
6

4

N
2

5

7

J

Õ//o

t2

3l
22

)t

Õ/
/o

a//o

25

66

29

a//o

t2
44

ll
50

T¡¡ro orrrxeunn/-pnnFERENTrE
In tabel 3.22 sta; n de gegevens over taaldominantie en -preferentie.
De respondenten uit de Engelse taalgroep geven even vaak aandat ze
het Engels prefereren boven het Nederlands, als omgekeerd. Echter,
wanneer het gaat om de taaldominantie, dan is Nederlands de taal die
ze het beste kunnen spreken. Opvallend is wel dat 4 respondenren
(zz"/") aangeven dat voor hen Engels de beste taal is, maar Neder-
lands de geprefereerde. Opvallend, omdat het niet past bij het beeld
dat eerder is ontstaan van het Engels als "quasi-thuistaal". Voor
slechts één respondent geldt het omgekeerde.

Tabel 3,22 Tooldominontie en -Þreferentie von de Enge/se toolgroep en eventueie

mismotch dcortussen

Preferentie

Engels liefste

Nederlands liefste

Engels en Nederlands liefste

Domtnontie

Engels beste

Nederlands beste

Engels en Nederlands beste

Mismotch

Engels liefste, Nederlands beste

Engels beste, Nederlands liefste

N

4
F
J

2

2

B

I

I

4

o//o

36

45

IB

t8
73

9

9

36
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Ovrmcn vRAGEN

De twee taalvragen die op huishouden-niveau zijn gesteld (over de

f older en het zingen; zie tab el 3. z 3 ) leveren een verschillend beeld op.
Veel meer respondenten lezen een gemeentelijke voorlichtingsfolder
liever in het Nederlands dan in het Engels. Voor het zingen van
liedjes worden beide talen even vaak gebruikt.

Tabel 3,23 Overige vrogen Engelse toolgroeÞ (berekend per huishoude4 N= /5)

Enge/s Nededonds

N%
t2 B0

t3 13

Beide tolen

N%
ll

I13
Folder

Zingen

N

2

2

o//o

l3
t3

T¡¡.rcoNcuRRENTrE
Gezien de eerdere opmerking over de heterogene samenstelling van
de Engelse taalgroep, hoeft het geen verbazing te wekken dat het
Engels enorm veel concurrentie ondervindt van andere talen. In ta-
bel3.z4 staat een overzicht. Slechts in één huishouden wordt alleen

Engels gebruikt; in de overige r4 huishoudens worden Nederlands
en Engels gebruikt, in de meeste gevallen gecombineerd met nog een

of meer andere talen.

f abel 3.24 Toolconcurrentie von het Enge/s (berekend per huishouden; N= /5)

Toolconcurrentie

Alleen Engels

Engels en Nederlands

Engels, Nederlands en Duits

Engels, Nederlands en Sranan

Engels, Nededands en ltaliaans

Engels, Nederlands en Tur{s

Engels, Nederlands, Frans en Spaans

Engels, Nederlands, Spaans en Tsjechìsch

Engels, Nederlands, Duits, Spaans en ltaliaans

Engels, Nederlands, Duits, Spaans en Frans

Engels, Nederlands, Gnel<s, Spaans, Hindi

o//o

7

1

t3

7

7

7

7

7

7

7

7

N

I

I

2

I

I

I

I

I

I

I

I
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(Yervolg tobel 3,24) Toolconcurrentie

Engels, Nederlands, Sranan, Tagalog, Visaya

Engels, Nederlands, Bulgaars, Macedonisch,

Servisch/Kroati sch/Bosn isch

Engels, Nederlands, Bulgaars, Deens en Russisch

T,q¡.rv¡.nrËTErrEN
B.r zijn geen specifieke variëteiten van het Engels genoemd; alle res-
pondenten spreken van "Engels" (zie tabel 3.2¡).

Tabe I 3. 25 T o o lv o ri ëteite n v on de En gel se to ol gro eþ (be reke nd p e r hui sho uden; t\ = / 5)

Toolvoriëtetten

Engels

o/
/Õ

t5 t00

CoNcrusrr ENcnrsn TAALGRoEp
De Engelse taalgroep is zeer heterogeen. Er is een lange lijst met
landen van herkomst, en een hele rij talen waarvan het Engels con-
currentie ondervindt als thuistaal. De respondenten schatten hun
vaardigheden in het Engels relatief hoog in. \Øanneer echter gelet
wordt op patronen van taalkeuze in de dagelijkse interactie, dan
blijkt het Engels slechts in geringe mate te worden gebruikt.

j.2.4 Berberse ta.algroep

De Berberse taalgroep in het sample bestaat uit zo individuen uit in
totaal r4 huishoudens. Het merendeel van deze groep is afkomstig
uit Marokko; een klein gedeelte is geboren in Nederland (zie tabel

3.26). Omdat er in het rcp-bestand zich ook enkele respondenten
bevinden die alleen Arabisch spreken (en dus geen Berbers), is het
totale aantal respondenten dat op grond van gecombineerde ber-
þomst geidentificeerd kan worden als afkomstig uit Marokko (zz),
groter dan het aantal sprekers van het Berbers. Dit criterium neemt
slechts het land van herkomst als uitgangspunt, maar differentieert

o/
/Õ

7

7

7

N

I

N
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niet naar verschillende etniciteit of taalachtergrond. Dat laatste ge-

beurt wel, wanneer thuistaal als criterium wordt genomen. Hoewel
de Berberse taalgroep voor het grootste gedeelte ook arabofoon is

(r7 vande zo respondenten geven aan dat er bij hen thuis ook Ara-
bisch gesproken wordt), worden in onderstaande tabellen alleen de

gegevens voor het Berbers en Nederlands vermeld' In de begelei-
dende tekst zal echter op enkele punten de vergelijking worden ge-

maakt met het Arabisch van de Berberse taalgroep.

Tabel 3.26 Londenvonhe¡1<omstvonrespondentenuitde Berberse toolgroep enhun

ouders

Hed<omst

Nederland

Marold<o

Onbekend

Respondent

N%
3 15

l7 85

0-

Moeder

N%
t5

t6 80

3 t5

Voder

N
I

l6
J

o//o

5

80

t5

T¡¡rv¡enorcHErD
Tabel 3.27 vermeldt de gerapporteerde taalvaardigheid van de

Berberse taalgroep. Dezegroeprespondenten schat de eigen monde-
linge vaardigheden in het Berbers hoog in (verstaan 9o7o, spreken
Bo"/"). Zoals verwacht mag worden van een niet-gecodificeerde taal

als het Berbers, geeft geen enkele respondent een positief antwoord
op de vraag of zij Berbers kunnen lezen en schrijven.

fabel 3.27 Toolvoordigheid von de Berberse toolgroep

Neder/ondsBerbers

Verstaan

Sprel<en

Lezen

Schrijven

N
IB

t6
0

0

o//o
AE

75

60

60

Õ//o

90

80

N

r5

t5
t7
t)
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Voor de volledi gheid geven we voor de B erberse taalgroep de ge gevens
over de door henzelf gerapporteerde vaardigheid in het Arabisch:
zeventien respondent en (B 5"/") zeggeîArabisch te kunnen verstaan,
veertien respondenten (7o7o ) spreke n deze taal ook.Zeven responden-
ten kunnen Arabisch le zen (35 % ) en vijf kunnen het schrijven (r S%).

T¡¡r,r¡uzB
De patronen van taalkeuze onder de Berberstalige respondenten staan
in tabel 3.2S. Bij de Berberse taalgroep is te zien dat er met de oudere
generatie vaker Berbers dan Nederlands gesproken wordt, en dat
met partner en huisgenoten het verschil kleiner wordt. Aan de an-
dere kant blijkt ook dat met kinderen, met jongere en oudere broers
en zussen) en met beste vrienden weer vaker Nederlands gesproken
wordt. Bij deze taalgroep lijkt dus een intergenerationele halver-
schuiving aan het licht te komen, alhoewel de uitspraak met enige
voorzichtigheid moet worden gedaan, vanwege de lage aantallen.

Tabel 3,28 Toolkeuze von de Berberse toolgroep

Spreekt

met:

lYoeder

Vader

Pa¡tner

Huisgenoot

Kinderen

Oudere broers/ zussen

Jongere broers/ zussen

Beste vrienden

Berbers Nededonds Beide ¿clen
o//o

ll
t6

22

N

t6

t4
tr
J

I

I

I

0
tr
-)

o//o

B4

74
56

t00
t7
t7

78

N

2

3

2

0

2

4
)J
8

N
I

2

2

0

3

I

I

5

o//o

5

I
22

JJ

66

75

44

50

t7
25

28

Niet in de tabel weergegevenzljn de gegevens over de keuze van de
Berberse taalgroep om Arabisch te praten. Over het algemeen is dit
niet de taal die ze meestal kiezen om met gezinsleden te spreken. \Wel

moet hier vermeld worden dat zes respondenten uit de Berberse
taalgroep (lo%) ook wel eens Arabisch praat met beste vrienden.
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MBor¡

boeken lezen.
Er wordt wel eens naar Berberse televisieprogramma's gekeken,

amma's. Er zrjn overi-
gen te volgen. Er wordt
naar Nederlandstalige

radioprogramma's.

Tabel 3.29 Mediogedrog Berberse toolgroep

Kranten

Boeken

Radio

TV

Berbers Nededonds

N%
t3 100

t) r00

643
13 8l

Belde tolen
Õ//oN

0

0

2

2

N
0

0

6

I

o/

43

6

t4
t3
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ven). Slechts twee respondenren noemen Arabisch de taal die ze het
liefste spreken.

Tabel 3,30 Tooldominontie en -þreþrentte von de Berberse aolgroep en eyentue/e

mtsmotch doortussen

Preferentie

Berbers liefste

Nederiands liefste

Beròers en Nederlands liefste

Dominontie

Berl¡ers beste

Nederlands beste

Berbers en Nederlands beste

Mismotch

Berbers liefste, Nederlands beste

Beròers beste, Nederlands liefste

N
6

6

3

7

7

3

2

4

o//o

40

40

20

4t
4t
t8

t0
75

Ownrcp vRAGEN

De antwoorden op beide overige vragen (over de raal waarin men een
folder over huisvuil wil lezen en over de taal waarin men meestal
zingt) staan in tabel 3.3 r. Voor de vraag over de huisvuil-folder geldt
hetzelfde als voor het lezen van kranten en boeken: Berbers is voor
alle respondenten alleen een gesproken medium. Toch klinkt bij één
respondent de wens door om een dergelijke folder in het Berbers te
lezen, alhoewel hij of zij eerder heeft aangegeven geen Berbers te
kunnen lezen. Overigens geven zes respondenten (3o"/o vanhet to-
taal) Arabisch als antwoord op deze vraag.

Zingen doen de respondenten daarentegen wel iets vaker in het
Berbers dan in het Nederlands. Er zijninde Berberse taalgroep vier
respondenten die wel eens in het Arabisch zingen.
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Tabel 3.3 I Ovenge vrogen Berberse toolgroep (berekend per huishouden; N= l4)

Berbers lVeder/onds Beide tcien

N%
I l0
211

N
0

6

Õ//o N

9

4

o//o

90

JJ
Folder

Zingen 50

huishouden s = 64,'/o) worden Berbers, Nederlands en Arabisch ge-

bruikt.

Tabel 3.32 Toolconcurrenüe von het Berbers (berekend per huishouden; N= I 4)

Toolconcunentie

Alleen Beròers

Berbers en Nederlands

Berùers en Arabisch

Beròers, NederJands en Ar¿bisch

N

0

3

2

9

o//o

2t
t4
64

T¡¡.rv¡nrËTErrEN

Aissati, p.c.).
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Tabel 3.33 Toolvoriëteiten von het Berbers (berekend per huishouden; N= t 4)

Toolvoriëteiten

Beròers

Tamazight

TariflVRifberôer/"Uit het noorden"

N
I

5

8

o//o

7

36
E1

Coxcrusrp Bnn¡Bnsn TAALGRoEp
De Berberse taalgroep heeft voornamelijk Marokko als land van
herkomst. De meeste sprekers van het Berbers spreken ook (Marok-
kaans-)Arabisch. De mondelinge vaardigheden worden relatief hoog
ingeschat, terwijl geen enkele respondent zegtrnhet Berbers te kurr-
nen lezen en schrijven. Met ouders, partner en huisgenoten wordt
voornamelijk Berbers gesproken, met kinderen, broers, zussen en
vrienden meestal Nederlands. In vergelijking met sectie 3.2.2 zien we
dat respondenten bij wie thuis zowel Berbers als Arabisch worden
gebruikt, vaker Berbers dan Arabisch kiezen als dagelijkse omgangs-
taal in huis.

j.z. 5 ltaliaanse taalgroep

De Italiaanse taalgroep bestaat uit veertien respondenten uit totaal
tien verschillende huishoudens. Tabel 344 geeft informatie over de
geboortelanden van de respondenten en hun ouders. De meeste res-
pondenten en hun ouders hebben Nederland als geboorteland; slechts
een klein aantal (twee respondenten, twee van hun vaders en één
moeder) is geboren in Italië. Met het gecombineerde-herkomsrcrire-
rium kunnen drie respondenten als "Italiaans" worden aangeduid.



Talen in Lomboþ en Transvaal 7r

Tabel 3.34 Londenvonherkomstvonrespondentenuitdeltolioonsetoolgroeþenhun

ouders

Respondent VoderMoeder

Herl<omst

Nederland

Italië

Duitsland

Angola

lndonesië

Onbekend

N
9

2

I

I

0

I

7

7

7

N
t0

I

0

I

I

I

N

0

7

I

I

0

0

o//o

7t
l4
7

7

o//o

7l
7

o//o

64

t4
7

7

7

T¡¡rveenorcHErD
De gegevens over de gerapporteerde taalvaardigheid in het Italiaans

.r, h".Ñ.d.rlands van d" Itãli""trr. taalgroep, staan in tabel 3 .3 ¡. Een

opvallend gegeven is dat slechts drie respondenten aangeven Itali-

uårr, ," k ntt.tt rr.tstaan' spreken en lezen' en slechts twee dat zehet

kunnen schrijven.

Tabel 3.35 Toolvoordigheid von de ltolioonse toolgroep. Aontollen en Þercentoges

von individuen

Itolioons Nededcnds

N%
l2 86

t2 86

321
7t4

Verstaan

Sprel<en

Lezen

Schnjven

N

3

3
fJ

7

o//o

2t

2l
2l
t4

T¡¡rx¡uzB
In tabel 3.36 staan de uitkomsten vermeld van taalkeuzepatronen

van de Itií""nr. taalgroep. Het opvallendste gegeven uit deze tabel

is dat de ,.sporrderrt.r, itt g..tt enkel geval kiezen voor alleen het

Italiaans. In beperkte mate wordt het Italiaans wel gebruikt als thuis-

taal in combinitie met het Nederlands, dat veruit het meest frequent

gekozen wordt.
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Tabel 3.36 Toolkeuze von de ltolioonse toolgroep

5preekt

met:

Moeder
Vader

Partner

Huisgenoot

Kinderen

Oudere broers/ zussen

Jongere broerc/ zussen

Beste vrienden

Itolioons

N
0

0

0

0

0

0

0

0

Nederlonds Beide

N

0

I

0
IL

I

0

0

2

tolen
o//o

t0

50

IB

o//o N

0
ô

5

4
I

0

0

9

o//o

100

90

t00
67

50

82

Mnorn
Ook wanneer we kijken naar de antwoorden van de Italiaanse taal-
groep op de vragen over mediagedrag (zie tabel 337), zìen we een
grote voorkeur voor het Nederlands. Slechts één respondent leest
wel eens een Italiaanse krant. Er worden iets vaker Italiaanse boeken
dan kranten gelezen,maar nog steeds minder dan Nederlandse boe-
ken. Voor zoyer er naar de radio wordt geluisterd, is dat uitsluitend
in het Nederlands. De televisie-uitzendingen waarnaar gekeken wordt
zijn iets vaker in het Nederlands dan in het ltaliaans.

Tabel 3.37 Mediogedrog von de ltolioonse toolgroep

Itolioons

N%
0-
t9
0-
0-

Nededonds Beide tolen

Kranten

Boel<en

Radio

N
I

8

3

2

o//o

92

/J

00

50

N

I

2

0
')
J

o//o

8

t8

50

Teero o uINANTrE/-T,REFERENTTE
Tabel 3.38 bevat gegevens over
Italiaans versus het Nederlands v
stelling tot de lage frequentie wa
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de beste taal is.

Tabel 3.38 Tooldominontte en -Þreferentie von de |tolioonse toolgroep, en eventue/e

mismotch doortussen

Preferentie

Italiaans liefste

Nederlands liefste

Italiaans en Nederlands liefste

Dominontie

Italiaans beste

Nederlands beste

Italiaans en Nederlands beste

Mismotch

Italiaans liefste, Nederlands bele
Italiaans beste, Nederlands I iefle

JJ

50
(^

N
2

0

I

2

2

0

I

0

o//o

67

slechts één keer is er sprake van een mismatch: één respondent spreekt

het liefste ltaliaans, maar het beste Nederlands'

Ovpnrcn vRAGEN

De antwoorden op de vragen over de huisvuilfolder en over zingen

sraan in øbel yÇ. Gemeãntelijke voorlichtingsfolders worden bij

voorkeur g"l.r.tt itt het Nederlands. Daarentegen hebben de respon-

derrterr rriåe Italiaanse taalgroep geen voorkeur voor Nederlands of

Italiaans wanneer er liedjes in huis gezoîgeÍ worden'
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Tabel 3.39 Overige vrogen ltolioonse toolgroep (berekend per huishouden; N= l0)

Itolioons
o//o

/Vede/cnds

Folder

Zingen

N
E
J

I

N

0

I r0

o//o

83

t0

o//o

t7
80

tolenBeide

N
I

B

Tn¡lcoNcuRRENTrE
Italiaans komt nooit voor als enige taal. In alle huishoudens worden
Italiaans en Nederlands beide gebruikt, af en roe in combinatie met
andere talen(zie tabel 3.4o).

Tabel 3.40 Toolconcurrentie von het ltolioons (berekend per huishouden; t\= /0)

Toolconcunentie

Alleen ltaliaans

Italiaans en Nederlands

Italiaans, Nederlands en Engels

Italiaans, Nederlands en Portugees

Italiaans, Nederlands en Schots

Italiaans, Nederlands, Engels, Duits en Spaans

N

0

6

I

I

I

I

o//o

60

t0
t0
r0

t0

T¡¡rvnnrËTErrEN
De meeste respondenten (9o%" van de huishoudens) hebben geen
specifieke taalvariëteit van het Italiaans genoemd (zie tabel 3.4r). In
één huishouden wordt het Romeinse stadsdialecr gesproken.

Tabel 3,4 I Toolvoriëteiten von het ltolioons (berekend per huishouden; r\= /0)

Toolvoriëteiten

Italiaans

Romeins stadsdialect

N

9

I

o/lo

90

t0

CoNcrusrr Ilnrr¡¡¡sn TAALGRoEp
De respondenten die op grond van hun thuistaal gerekend worden
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tot de Italiaanse taalgroep, hebben overwegend Nederland {s ge-

boorteland. slechts eãn minderheid is nog geboren in Italië of heeft

Italiaans spreken.

j.2.6 Duitse taalgroeP

De Duitse taalgroep bestaat uit negen individuele respondenten uit

even zoveel huishoudens. De respondenten zijn in Nederlan d(s6%)

of Duitsland (++%)geboren (zie degegevens over land van herkomst

in tabel 3.42).yo,oi hun ouders geldt vrijwel hetzelfde, maar iri
noemen áotoort"trrijk en Slowakije als herkomstland. Identificatie

volgens het gecombineerde-herkomstcriterium levert een bijna even

groi" gro.pop, nl. acht personen die in Duitstalige landen (Duits-

iorrd oï Oåstàrijk) g.båren ziin, of van wie minimaal één van de

ouders daar geboren is.

f abel 3.47 Londen von herl<omst von respondenten uit de Duitse toolgroeÞ en hun

ouders

Respondent Moeder

N%
667
tll
lll
rll

Voder

Herl<omst

Nederland

Duitsland

Oostennjk
Slowal<ije

N
E
J

4
0

0

o//o

56

44

N

5

3

I

0

o//o

56

ll

T¡¡r,vnenorcHErD
Tabel 3.43 vermeldt de gerapporteerde taalvaardigheid in het Duits

.r, N.á.ri"rrds van de Duitse iaalgroep. De meesre respondenten uit
de Duitse taalgroep kunnen Duits verstaan, spreken, lezen en schrij-

ven (7 responã"tr.Ëtr; 78"/o).Y oor de schriftelijke vaardigheden in het
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Nederlands zrjn depercenrages hetzelfde; de mondelinge vaardighe-
den in het Nederlands worden door alle respondenten beheersr.

Tabel 3.43 Toolvoordigheid Duitse toolgroeþ

Dui¿s Nededonds

Verstaan

Sprel<en

Lezen

Schrijven

N
7

7

7

7

o//o

7B

78

78

7B

N

9

9

7

7

Õ//o

t00
r00

]B
7B

f abel 3.44 Toolkeuze ycn de Dul¿se toolgroeþ

Spreekt

met:

Moeder
Vader

Partner

Huisgenoot

Kinderen

Oudere broers/ zussen

Jongere broers/ zussen

Beste vrienden

Dui¿s Nededcnds Beide tclen

N%
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
563

N

6

5

2

3

0

0

0

2

N
)J
4

0

0

0

I

I

I

o//o

33

44

o//o
/ao/

56

t00
t00

1E

r00

t00
t3

T¡¡rx¡uzB
In de meeste gevallen wordt door de Duitse taalgroep her Neder-
lands gekozen als interactietaal (zie tabel 3.44). Bij taalkeuze met
zowel oudere als jongere broers en zussen wordt alleen het Duits
genoemd, maar hier gaat het slechts om één respondent.

Mnorn
De antwoorden van de Duitse taalgroep op de mediavragen staan in
tabel 3.41. Er worden vaker Nederlandse dan Duitse kranren en
boeken gelezen. De respondenren uit de Duitse taalgroep kijken
ongeveer even vaak naar Nederlandse als naar Duitse televisie-uit-
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zendingen. Ze luisteren alleen naar Nederlandstalige radio-uitzen-

dingen.

Tabel 3.45 Mediogedrog von de Dui¿se toolgroep

Betde tolenDurts Nededonds

N
0

I

0

0

o//o

l3

o//o

67

50

t00

50

O//o

JJ

3B

50

N
7
)J
0

)

N

4

4
fJ

)

Kranten

Boeken

Radio

T¡ero o vrr NANTTE/ -P REFERENTTE

Gegevens over dominanrie en preferentie van het Duits dan wel het

Neáerlands, worden gePresenteerd in tabel 3'46'

Tabel 3.46 Tooldominontie en preferentie von de Dul¿se toolgroep, en eventue/e

mismotch doc¡tussen

Preferentte

Duits liefste

Neder'lands liefste

Duits en Nederlands liefste

Dominontie

Duits beste

Nededands bele
Duits en Nederlands beste

Mismotch

Duits liefste, Nederlands beste

Duits beste, Nederlands liefle

N
I

4
0

2

4
I

0

0

o//o

20

80

79
(7

t4

an res-
meeste
enkele

respondent was er sprake van een eprefe-

reerde taal.
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OvBnrcB vRAGEN

De Duitse taalgroep wil foldermatertaalvan de gemeenre uitsluitend
in het Nederlands lezen (zre tabel 3.47). Als er gezongen wordt in
huis, gebeurt dat in de meesre huishoudens uitsluitend in het Neder-
lands. Een minderheid van de huishoudens zingt liedjes in beide
talen.

Tabel 3.41 Overige vrogen Duitse toolgroep (berekend per hurshouden; N=g)

o//o o//o

r00

7t

Folder

Zingen

T¡¡rcoNcuRRENTrE
In alle negen huishoudens waar Duits als thuistaal voorkomr, wordt
die taal in combinatie met het Nederlands gebruikt (zie tabel 3.48).
In drie gevallen komt daar nog het Engels bij, eenmaal samen mer
Spaans en Italiaans, en eenmaal samen met Spaans en Frans.

Tabel 3.48 Toolconcurrentie von het Duits (berekend per huishouden; N=9)

Dults BeidelVederionds tolen
ol/oN

0

2

N

6
r
J

N

0

0 29

Toolconcurrentie

Alleen Duits

Duits en Nederlands

Duits, Nederlands en Engels

Duits, Nederlands, Engels, Spaans en ltaliaans

Duits, Nederlands, Engels, Spaans en Frans

N
0

5

2

I

I

o//o

56

22

ll
ll

Te¡.rvenrËTErrEN
Uit tabel 3.agblijkr dat in één van de negen huishoudens Oosten-
rijks-Duits gesproken wordt; in de overige acht wordt er geen speci-
fieke variëteit genoemd.
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rabel 3.49 Toolvoríëteiten von het Dulæ (berekend per huishouden; N=9)

79

N
I
I

o//oToolvoriëteiten

Duits

Oostennil<s-Duits

CoNcrusrn Durtsp TAATcRoEP

De Duitse taalgroep besraat uit respondenten die in Nederland en

Duitsland zijn gebóren en van wie 7BT" zegt het Duits te verstaan,

spreken, lezen en schrijven' Toch wordt
Çaartoe de respondenten uit de Duitse taa

melijkNederlands gesproken, wordenbijna
boeken en kranten gelezen en Nederlands

Nederlands voorücÀtingsmateriaal geprefereerd en zingt- men het

vaakst in het Nederlandi Dit betekent dat de vitaliteit van het Duits

als thuistaal sterk onder druk staat van het Nederlands'

j.2.7 Spaanse taalgroeP

De Spaanse taalgroep bestaat uit acht individuen uit hetzelfde aantal

huishoudenr. O;prr"il..td gegeven uit tabel 3.¡o is dat slechts één

informant afkomstig ir uii eãn gebied waar het Spaans een belang-

rijke rol speelt (Cuåçao). De meesterespondenten en hun ouders

håbb"r, Nederland als geboorteland. Deze groep zou op bas.is van

land van herkomst niet-g.tra"eerd kunnen worden (hooguit die ene

Antilliaanse l-.rporrd"ntl als we de Antillen zouden meerekenen als

Spaanstalig gebied).

Tabel 3.50 Londen von herkomstvon respondenten ult de Spoonse toolgroep en hun

ouders

Moeder

N%
Respondent

Herl<omst

Nederland

Duitsland

Sri Lanl<a

Curaçao

6

0

I

I

N
E
J

I

I

I

Õ//o

63

t3
t3
t3

r3

l3

o//o

63

t3

t3

t3

75

N
5

I

I

I

Voder
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T¡erv¡¡norcHErD
\Wat de respondenten uit de Spaanse taalgroep rapporteerden over
hun taalvaardigeid Spaans en Nederlands, sraaiver-.ld in tab.l ¡ . , ,.

Tabel 3.5 I Toolvoordigheld Spconse toolgroep

i\ededondsSpoons

Verlaan
Spreken

Lezen

Schrijven

N

4

4

4

J

o//o

50

50

50

38

N

8

I
I
l

o//o

r00

r00

r00

88

\Øaar (bijna) alle respondenten aangeven het Nederlands te kunnen
verstaan 8, roo%o ) en schrijven
Q,88%) voor ra aans aanzien-
lijk lager n lezen B%).

Te¡rx¡uzr
Uit tabel3.¡z wordt duidelijk dar er door de Spaanse taalgroep nau-
welijks gekozen wordt voor Spaans als taal vãor interacti. binn..t
hetgezin of met bestevrienden. slechts éénrespondent spreektSpaans
met de kinderen, en drie respondenten gebruiken het in g.rprãkk"r,
met beste vrienden.

Tabel 3.52 Toolkeuze von de Spoonse toolgroeÞ

Spreekt

met:

Moeder
Vader
Partner

Huisgenoot

Kinderen

Oudere broers/ zussen

Jongere broers/ zussen

Beste vrienden

Spoons Nederionds Belde

N

0

0

0

0

I

0

0

3

tolen
o/

33

JÕ

N

7

6

2

2

2

I

2

5

N
0

0

0

0

0

0

0

0

o//o o//o

r00

r00

t00
r00

67

t00
t00
63
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Mrorn
Op de vier mediavragen antwoordt slechts

Spãuttt als Nederlands (zie tabel 3.¡3). Kran

-..rtol in het Nederlands gelezen, en radio-

gen voornamelijk in het Nederlands gevolgd'

Tabel 3.53 MediogedrogSpoonse toolgroeÞ

Spcons Neder/onds Belde ¿olen
o//o

B6

80
-7\

BO

N

0

0

0

0

o//ó N
I

I

I

I

N
6

4
)J
4

o//o

l4
70

25

20

Kranten

Boel<en

Radio

T¡¡r,o o uTNANTTE/ -P REFERENTTE

De gegevens over taaldominantie en -preferentie worden gePresen-

t."å i' t"b" I l.¡+.Er is geen verschil tussen het Spaans en he.t Neder-

lands wat b"iráti d" pÃf"."trrie, maar wel zegt BB7" dat het beste

Nederlands t. ,pr"k.n. Drie keeris er eenmismatcb: àrteresponden-

teî zeggen d^t )rhet liefste Spaans, maar het beste Nederlands spre-

ken.

Tabel 3.54 Tooldominontie en -þreferentie von de Spoonse toolgroep en eventueie

mismotch dccrtussen

Preferentte

Spaans liefle
Nederlands liefste

Spaans en Nederlands liefle
Domtnontie

Spaans beste

Nederlands beste

Spaans en Nederlands beste

Mismotch

Spaans liefste, Nederlands beste

Spaans beste, Nederlands liefste

N

I

)
2

0

7

0

3

0

o//o

20

40
40

r00

60
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Ovenrcr vRAGEN

De antwoorden op de overige vragen ("huisvuilfolder" en "zingen',)
sta¿n in tabel 3. ¡ ¡ . Op de vraag over de taal waarin men een gemeen-
telijke folder zou willen lezen, wordt alleen het Nederlands gãnoemd.
Zìngen doet men in zowel het Spaans als het Nederlands.

Tabel 3.55 Overige vrogen Spoonse toolgroeÞ (berekend per hurshouden; N=B)

Spoons
o//o

Nededcnds

Folder

Zingen

N

0

0

N

6

)

Õ//o

t00

Betde tolen

N%
0-
467

Te¡rcoNcuRRENTrE
Tabel 3.56laatzien met welke andere talen het Spaans moet concur-
reren. Spaans alleen komt niet voor; er wordt in alle gevallen ook
Nederlands gebruikt, één keer in combinatie mer Papiamentu, en vijf
keer met Engels plus andere talen.

Tabel 3.56 Toolconcurrenfte von het Spcons (berekend per huishoude4 t\=B)

Toolconcurrentte

Alleen Spaans

Spaans en Nededands

Spaans, Nederlands en Papiamentu

Spaans, Nederiands, Engels en Frans

Spaans, Nederlands, Engels en Tsjechisch

Spaans, Nederlands, Engels, Duits en Frans

Spaans, Nederlands, Engels, Duits en ltaliaans

Spaans, Nederlands, Engels, Griek en Hindi

N

0

2

I

I

I

I

I

I

o/

25

t3

t3

r3

t3

t3

r3

Tn¡.rvnnrËTErrEN
In een van de acht huishoudens wordt een variëteit van het Spaans
gebruikt die afkomstig is van de Dominicaanse Republiek (zie tabel
3 . ¡ 7). De overige zeven huishoudens noemen geen specifieke variëteit
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(waaruit waarschijnlijk kan worden opgemaakt dat het gaat om

Castiliaans en niet om Catalaans of Galicisch).

Tabel 3.57 Toolvoriëteiten von het Spoons (berekend per huishouden; N=8)

Toolvoriëtetten

Spaans

Spaans (Dominicaanse Republiel<)

N

7

I

Õ//o

ÕÕ

t3

CoNcrusre SpeeNsa TAALGRoEP

3. 3 Cross-lin guïstis che ver geliiking: ta alvitaliteit

Nu in de vorige sectie uitgebreide afzonderlijke taalprofielenvoor de

zeven grootste taalgroe penzijn gepresenteerd, worden in deze sectie

d.ze gãg.-rens meielkaar vergeleken. Dat doen we door voor elke

t"olg.oep op basis van de besproken gegevens een halvitaliteitsindex
t. bèrekãnerr, op dezelfd ewljzeals dat in eerdere taalpeilingen (Broe-

der B¿ Extra 1995; Aarssen e.a. r99B) is gedaan. Door deze index

onderling te vergelijken kan voor elke taalgroep de relatieve Positie
ten opzichte vande overige taalgroepen worden afgeleid. De dimen-

sies woarop de taalvitaliteitsindex in bijvoorbeeld Aarssen e .a. þ998)
is gebaseeid, zijn de monopoliepositie van de taal, taalvaardigheid,

taalkeuze, taaldominantie en taalpreferentie.
Onder àe rnonopoliepositie van de taal wordt verstaan de mate

waarin de betreffende taal een monopoliepositie heeft als thuistaal.

Met andere woorden, ondervindt de taal concurrentie van andere

thuistalen of is er sprake van slechts één thuistaal? Immers, hoe meer

talen er gesprok.n worden, hoe minder kans een bepaalde taal heeft

""tr 
bod ie komen. In Aarssen e.a. (r99B) is de monopolie-positie van
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de taal berekend zonder de positie van het Nederlands in het gezin
erbij te betrekken. Er werd gekeken naar het percentage sprekers dat
aangaf hoe vaak de betreffende taal (al dan niet in combinatie met het
Nederlands) werd genoemd als thuistaal zonder concurrentie van
andere talen.

De tweede dimensie is de door de respondenten aangegeyenT.)¿tAr-

digbeidin de taal. De taalpeiling in het voortgezetonderwijs had als
een vAn de doelstellingen het inventariseren van het aantal sprekers
van verschillende talen. Een gemeente zou zich vervolgens in het
onderwijsbeleid ten aanztenvanonderwijs in allochtone talen onder
andere kunnen baseren op de grootte van de betrokken taalgroep.
Om op voorhand geen mogelijke respondenten uit te sluiten is in
Aarssen e.a.(rgg8) besloten om de groepen zo breed mogelijk samen
te stellen. Daarom is voor het berekenen van de vitaliteitsindex uit-
gegaan van het percentage sprekers per taalgroep dat aangeeft de taal
tez)erstaan,meestal de "eenvoudigste" vaardigheid, die dus het groot-
ste bereik heeft.

De derde dimensie is de door de respondenten aangeg even þ.euze
voor die taal in het dagelijks gebruik. \Øederom is gekozen voor de
factor met maximaal bereik, nl. taalþeøze met de moeder. In het
algemeen wordt in sociolinguïstische literatuur de opvatting gehul-
digd dat de moeder een beslissende rol speelt bij taalbehoud: indivi-
duen blijven hun "moedertaal" nog het langst met de moeder spre-
ken, ook als deze taal onder druk komt te staan van een andere. In
verschillende taalsurveys komt dit gegeven ook getalsmatig tot uit-
drukking (in Nederland Broeder8¿ Extra 1995; Aarssen r99B; in
Australië Clyne ry94in Groot-Brittannië het Linguistic Minorities
Project rgSl).

De twee overige dimensies zrjn taaldominantie (het percentage
sprekers per taalgroep dat aangeeft de taal het beste te spreken) en
taaþreferentie (hetpercentage sprekers per taalgroep dat aangeeft de
taalhet liefsre te spreken). De taalvitaliteitsindex in Aarssen e .a. (1998)
is het gemiddelde van deze vijf waarden. Het gaat hierbij uiteraard
om een arbitraire index waarbij verschillende dimensies gelijk woren
gewogen.

Voor de zeveî grootste taalgroepen uit Lombok en Transvaal
zijn eveneens taalvitaliteitsindices berekend. FIet zou voor de hand
hebben gelegen uit te gaan van dezelfde formule zoals hierboven
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omschreven. Toch wijkt de gebruikte formule op één punt af. Aan-
vankelijk is voor het huidige onderzoek een alternatieve manier toe-
gepast om de waarde voor monopoliepositie te berekenen, die intuï-
tief beter aansluit bij de werkelijkheid. Immers, in Aarssen (r998) is
buiten beschouwing gelaten of er thuis ook wel eens Nederlands
wordt gebruikt. In de rcp is per respondent berekend hoeveel talen
er bij hem of haar in huis werden gesproken, inclusief het Neder-
lands. Dit aantal (T) werd vervolgens in de formule ilT ingevoerd.
Voorbeeld: als bij iemand thuis Turks en Nederlands gesproken
wordt, dan is T gelijk aan 2) en is de factor "monopolie" = o,to. Om
een waarde te krijgen die vergelijkbaar is met de overige, is deze
omgezet in een percentage (in het voorbeeld dus ¡o%).

Ondanks de veronderstelling dat deze maat beter de monopolie-
positie weergeeft is gebleken dat er op deze factor nauwelijks sprei-
ding is te zien: er bestaan nauwelijks verschillen tussen taalgroepen.
Bij de berekeningvan de taalvitaliteitsindex is daarom de f actor ?nono-

poliepositie buiten beschouwing gelaten, omdat het al dan niet hand-
haven van deze factor weinig of zelfs geen effect heeft op de uitein-
delijke rangorde van taalvitaliteitsindices van de verschillende talen.

Voor de zeven grootste taalgroepenuit de rcp-steekproef in Lom-
bok is uiteindelijk een taalvitaliteitsindex berekend die het gemid-
delde is van de percentages op de volgende vier dimensies:
- taaloaardigbeid: het percentage sprekers per taalgroep dat aan-

geeft de taal te aersta.an;
- taalþewze: het percentage sprekers per taalgroep dat aangeeft de

taal te gebruiken in interactie met de moeder;
- taaldominantie: het percentage sprekers per taalgroep dat aan-

geeft de taal het beste te spreken;
- taalpreferentie: het percentage sprekers per taalgroep dat aan-

geeft de taal het liefste te spreken.
Voor taalkeúze, taaldominantie en taalpreferentie geldt het totale
percentagevan respondenten die de betreffende taal hebben genoemd
bij de bijbehorende -vraag. Dat wil zeggeî dat ook de respondenten
die zowel het Nederlands als de betreffende taal noemden zijn mee-
gerekend. Deze gegevens en de uiteindelijke waarden van de taal-
vitaliteitsindex staan vermeld in tabel 3. 5 B.
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Tabel 3.58 Toolvitoliteit von zeven grote toolgroepen in Lombok en Tronsvool

Toolgroep Voordigheid Keuze

(verstoon) (met moeder) Dominontíe
Turt<s 100 92 75
Beròers 90 89 59
Arabisch 100 70 43
Engels 78 18 27
Duits 78 33 45
Italiaans 21 0 50
Spaans 50 0 O

Preferentie

7t

60

54

20

t00
60

Vitoliteit

84,5

14,5

62,8

44,3

44,0

Ð_,8

)f\

3B

T¡¡rveenorcHErD
van zowel rurks als Arabisch zegt rooo/o van de betrokken respon-
denten datze de taal kunnen verstaan. Het Berbers volgt daarop met
9o"/". Yan Duits en Engels taal zegt 78"/" het te kunnen ,r"rrt""rr.
onderaan de lijst staat het ltaliaans, waarvan slechts zto/o van de
respondenten uit de betrokken taalgroep aangeeft het te kunnen ver-
staan. In tabel 3.59 staan de volledige gegevens voor raalvaardigheid.
Ook voor de andere mondelinge vaardigheid, spreken, zien vie de-
zelfde volgorde.van talen. Anders ligt dat bij de schriftelijke vaardig-
heden. FIet Berbers en Arabisch nemen hier in de rangorde een an-
dere positie in. voor Berbers geldt dat het niet een raditionele schrijf-
taal is. Er is weliswaar een apaft Berbers schrift, maar dat wordt
slechts door een kleine groep (voornamelijk intellectuelen buiten
Marokko) gebruikt. Arabisch is voorveel Marokkaanse Berbers een
tweede taal, die zij wel kunnen verstaan en spreken, maar slechts in
beperkte mate kunnen lezen en schrijven.
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Tabel 3.59 Mondelinge en schriftetyke toolvoordigheid per toolgroep (in 7")

B7

Toolgroep

Turks

Ber^bers

Arabisch

Duits

Engels

Spaans

Italiaans

Verstoon

t00
90

r00

7B

78

50

)_l

Spreken Lezen

92

0

50

/ö
78

50

7t

Schryven

t00
80

B3

ÕÕ

0

38

7B

78
?o

t4

78

78

50

2t

T¡¡rr<nuzn
De dimensie taalkeuze in tabel 3.58 levert nagenoeg dezelfde volg-

orde van talen op als de dimensie taalvaardigheid. Alleen Engels en

Duits zijn van positie gewisseld. In tabel 3.6o worden de uitgebreide

g.g.rr.Á over iaalkeu zevande zevenøalgroePen onderling vergele-

ken.

Tabel 3.60 Keuzevooreigentool tn¡nterocttemetgezinsledenenbeste vrienden(inþ

Toolgroep

(:
l_J-U

CJ

(J

qJ

=(J

\
?
(J

P
-ô
E
OJ
bo
ÈI

E1

25

40

0

00

0

0

(J

.N
Ø
ù
a
-ô
sj
a)-U

r00

34
a(

0

t00
0

0

a
P

.{)
Èv

ooa
{J
bo

I
CJ
t
ù

o_

00

78

67

Tur'1<s

Beròers

Arabisch

Engels

Duits

Italiaans

Spaans

q.J-Þ
3

92
85

6)
53

44
t0
0

-Þ
(J
o

=
92
oo

70

t8
JJ

0

0

t00
t00

0

0

0
??

0

r00

67

B6

25

0

50

JJ

80

56

66

41

t6
t8
loJO

33

0

0

0
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De eerste drie kolommen, die de keuze voor de betreffende taal met

De gegevens voortaalkeuze met huisgenoten, kinderen, oudere broers
en zussen en jongere broers en zussen moeten met de nodige voor-
zichtigheid worden geinterpreteerd, omdat het om slechts een zeer
klein aantal respondenten gaat die op de bijbehorende vragen een
antwoord hebben gegeven. Immers, afhankelijk van de samensrel-
ling van het huishouden werden vragen die niet van toepassing wa-
ren niet gesteld. Niettemin moer worden opgemerkt dat Turks, Ber-
bers en Arabisch vaker gebruikt worden met oudere broers en zus-
sen dan met jongere broers en zussen. Op dit punt is te zien dat er wel
degelijk variatie is in taalkeuzeparronen binnen Turkse en
Marokkaanse huishoudens.

Voorzichtigheid bij interpretatie geldt in iets mindere mare ook
voor de gegevens in de laatste kolom van tabel 3.6o (taalkeuze mer
beste vrienden). Die laten zien dat de meesre talen ook redelijk fre-
quent gebruikt worden met niet-gezinsleden. Het Duits zelfs inTB%"
van de gevallen, maar ook dit percentage is berekend op basis van een
klein aantal respondenten.

T¡¿.roourNANTrE
De vraag of de respondent de betreffende taal ook het beste spreekr,
levert een iets ander beeld op. Turks staat wederom bovenaan, met
7 5%o vande respondenten uir de Turkse taalgroep die het Turks hun
beste taal noemen. Ookvolgen weer Berbers en Arabis ch(resp. 59y"
en q'/o). Opvallend is de positie in de rij die Duits en Italiaans
innemen. 5o%"vande respondentenuit de Italiaanse taalgroep noemt
Italiaans hun beste taal. Voor het Duits rs dft 4S%" van de Duitse
taalgroep. Dit gegeven mag opvallend genoemd worden voor een
taal die slechts in beperkte mare worden gekozen als medium van
interactie met andere gezinsleden of vrienden.

T¡erpn¡r,sRENTrE
In de ranglijst van "liefste" talen staat Italiaans bovenaan. tooo/o van
de respondenten uit de Italiaanse taalgroep prefereert het Italiaans,
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alhoewel slechts een klein deel van dezelfde groeP aangeeft de taal te

beheersen of te kiezen als taal van interactie. De hoge mate van

preferentie illustreert het prestige van het Italiaans, dat associaties

ãpro"pt van schone kunsten en cultuur. Turks, Berbers en Spaans

"ã1g." 
op enige afstand (resp. 7r"/o, 6o"/o en 6o%). Ook aan het

Engels wordt relatief vaak de voorkeur g€geven (S+%).FIet Ara-
bisãh wordt door slechts 3B%o van de Arabische taalgroep geprefe-

reerd. Marokkanen die zowel Berbers als Arabisch spreken geven

toch voornamelijk de voorkeur aan Berbers.

T.q¡rvrrerrtnr:r
De taalvitaliteitsindex in tabel 3.5 8 is het gemiddelde percentage van

de vier genoemde dimensies. Van de zeveî talen is Turks de meest

vitale taãI. Dit beeld strookt met dat in eerdere peilingen, waarin het

Turks hoog scoort op vitaliteitsindexen (BroederSC Extra rgg5; Aars-

sen e.a. ,9;Ð.De t"ãl wordt frequent gebruikt als thuistaal en heeft

een hoge ,n"a. rron orredevingskans, omdat ook het aanbod vanTurks-

talige media erg groor is. Er zijn dagelijks verschillende op Europa

g".i""ht. turkrtãüg" kranren, er is Turkse televisie en er zijn radio-

iitzendingen in het Turks. Videotheken mer Turkse films in hun

aanb od do--en go.de z¡ken.B ovendien zrjn er inL omb ok en Transvaal

mogelijkhed..t rroot het volgen van onderwijs in het'Turks in het

kader van oALT (onderwijs in Allochtone Levende Talen), waara n

een groor gedeelte van de kinderen deelneemt. Hierdoor kunnen

ook l""t"r. g.ne."tiet de taal leren. Daarnaast wordt vanuit de Turkse

overheid hãt standpunt uitgedragen dat het Turks, als gemeenschll-

petijke taal van alle Turken,een belangrijk onderdeel is van de Turkse

identiteit.
Dat het Arabisch een aanzienliik lagere vitaliteit heeft, heeft voor

een deel re maken met her gegeven dat de Arabisch-sprekenden in

Lombok/Transvaalvoornamelijk Marokkanen mer een Berber-ach-

tergrond zljn.Deze groep prefereert Berbers te spreken boven Ara-

bisãh en maakt ook vak.id" k",,tr. -roor Berbers bij interactie binnen

het huishouden of met beste vriende n.Er ztjn,net als voor het Turks,

mogelijkheden om onrr Arabisch te volgen Hoewel dat voor een

d..I rron de respondenten wel een thuistaal is, is het niet de taal

waãraande voorkeur wordt gegeven'
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Onderaan de lijst staan Spaans en Italiaans als talen mer een lage
vitaliteit. Hierboven werd al duidelijk dat deze ralen nauwelijks ge-
kozen worden als interactietaal en dat slechts een klein deel van de
individuele respondenten aangeeft de taal te verstaan, spreken, lezen
of schrijven.

Het Nederlands van de verschillende taalgroepen kan op dezelfde
dimensies worden bekeken en onderling vergeleken worden. In ta-
bel 3.6r zrjn per taalgroep de gegevens over vitaliteit van het Neder-
lands vermeld.

Tabel 3.61 V¡tol¡te¡t von het Nededcnds per toolgroep.

Voordigheid Keuze NL Dominont
NL (verstoon)(met moeder) i\L

t00 t2 42
75 t6 59

75 30 7t
89 B) 82

t00 61 7t
86 t00 50

r00 t00 t00

Preferent Vitoliteit

NL

5 t,0

52,5

63,3

79,0
7qq

67,3

96,0

Toolgroep

Turl<s

Berbers

Arabisch

Engels

Duits

Italiaans

Spaans

/\L
50

60

77

63

80

33

80

Het is interessant om te zten dat de vitaliteitsindex voor her Neder-
lands van de verschillende taalgroepen bijna het omgekeerde beeld
laat zten van dat van de thuistalen zelf: de hoogsre vitaliteitscore
Nederlands wordt behaald door de Spaanse taalgroep, terwijl de
Turkse taalgroep, die de hoogste eigen-taalvitaliteitsindex heeft, de
laagste vitaliteitscore voor het Nederlands heeft. Dit heeft voorna-
melijk te maken met de factor taalkeuze met de moeder, waar het
spiegelbeeld het duidelijkst tot uiting komt.

Verder valt op dat de respondenten van alle taalgroepen hun vaar-
digheid in het Nederlands relatief hoog inschatten. Dit staat bij som-
mige taalgroepen in conrrasr met de kleine percentages in de kolom
die taalkeuze voor het Nederlands weergeeft. Slechts tzo/o van de
Turkse taalgroep en t6"/o van de Berberse taalgroep geven aan met
hun moeder meestal Nederlands te spreken. Toch geven de percen-
tages over dominantie en preferentie van het Nederlands (meestal
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boven de 5o%")aan dat het Nederlands in de belevingvan de respon-

denten zelf een belangriike rol speelt.

3.4 Conclusie

In Lombok en Transvaal worden veel talen gesproken, vooral náást

zen. Tusssen de zeven hierboven in detail beschreven taalgroepen

prefereren. In een situatie waar het Nededands fungeert als lingua

ir^n"^in interetnische contacten is dit een interessant gegeven, dat

wellicht deels een verklaring kan bieden voor verschillen tussen groe-

pen in het aangaan, of juisivermijden, van contacten met andere in

bracht.





4. Cultuurrepertoires in Lombok
en Transvaal

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken Yan de vragen die

onderzocht.
Voor elke cultuurvariabele worden de gegevens allereerst gePre-
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ten en niet naar de nationaliteit van de respondenten.
Sommige vragen met betrekking tot de cultuurrepertoires zijn

aan elke individuele respondent gesteld, andere vrâgen die betrek-
king hebben op het niveau van her huishouden, zrjn alleen gesteld
aan de eerste volwassene die in het betreffende huishouden is onder-
vraagd. De antwoorden op de vragen die gericht zijnop het individu
zrjn geanalyseerd op een effect van leeftijd. Het is mogelijk dat jon-
geren er andere gewoonten en interesses op na houden dan ouderen
en dat daardoor de mate van uitwisseling tussen de verschillende
groepen onder jongeren anders vedoopt dan onder ouderen. De leef-
tijdsgrens tussen jongeren en 'ouderen' ligt in deze studie btj zo jaar.

4.r Kennis en viering van feesten

Bij de vragen die betrekking hebben op de kennis en het vieren van
feesten is er onderscheid gemaakt tussen individuen en huishoudens.
Vragen van het type "kent u het feest x?" zrjn gesteld aan elke indi-
viduele respondent en zrjn geanalyseerd op individueel niveau (zie
sectie 4.r.r.). Naast verschillen in bekendheid met feesren russen
autochtonen en allochtonen is er ook gekeken naar de mate waarin
cle leeftijd van de respondenten een rol speelt.

De vragen "heeft u vroeger wel eens het feestx gevierd?" en "viert
u tegenwoordig het fee stx?" zrjn alleen gesteld aan de eerste volwas-
sene die we ondervraagd hebben uit elk huishouden. Hierbij is er
vanuit gegaan dat het vieren van feesren iets is dat het hele huishou-
den aangaat: men zal over het algemeen de feesten met elkaar vieren.
Deze vragen zrjn geanalyseerd op huishoudniveau en de resultaten
worden gepresenteerd in sectie 4.r.2.

\Øaar zinvol worden de resultaten uitgesplitsr naar de drie groor-
ste taalgroepen in Lombok, te weten de taalgroepen Turks, Marok-
kaans Arabisch en Berbers ('Marokkaans'), en Sranan en Hind(ustan)i
('Surinaams'). Belangrijk om te weten is dat binnen de huishoudens
van deze respondenten niet een taal uit een van de andere taalgroepen
gesproken werd, hetgeen erop duidt dat de respondenten geen huis-
houdens deelden met iemand uit de andere taalgroepen. Zo werd
bijvoorbeeld in de huishoudens van de Turkse respondenten geen
Marokkaanse of Surinaamse taal gesproken.
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4.t.r Kennis oan feesten

ln deze sectie worden de antwoorden op de vragen van het type
"kent u het feest x?" gepresenteerd op individueel niveau (zie sectie

4.r). In tabel 4.r worden de percentages autochtone en allochtone
respondentenweergegeven die bevestigend antwoordden op devraag
"kent-u-het-feest-x?". Merk op dat in tabel4.r onder N wordt ver-
staan: het totaal aantal autochtone respectievelijk allochtone resPon-

denten dat de vraag beantwoord heeft. De groeP allochtone resPon-

denten zoals gepresenteerd in tabel 4.r omvat alle niet-autochtonen
in de steekproef, dus ook allochtonen van westerse herkomst, zoals

Engelsen en Duitsers.
Uit tabel a.r blijkt dat zowel de autochone als de allochtone res-

pondenten het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het slachtfeest ken-
nen, maar Nevroz (Koerdisch nieuwjaar) en het Divali-feest (Hindoe-
feest gewijd aan Laksjmi, de godin die welzijn schenkt) nauwelijks'
FIet percentage autochtone respondenten dat aangeeft Nevroz te
kennen (S%) is statistisch significant lager dan het percentage al-

lochtone respondenten dat aangeeft het feest te kennen Q7"/"). De
asterisk in de tabel achter het percent^ge 17 geeft aan dat de groeP

allochtone respondenten op de variabele Nevroz statistisch signifi-
cant hoger heeft gescoord dan de autochtone groeP (Pco,ot).

Tabel 4. I Kennis von fees¿enr Þercentages outochtone en ollochtone respondenten

(op bosis von thuistool) die bekend zyn met de feesten. N= het totoal

oontol outochtone respectievel¡k ollochtone responden¿en dot de vroog

beontwoord heeft, x geeft oon dotde betreffende groep respondondenten

voor de betreffende voriobele signiftcont hoger heeft gescoord (Peorson

Chr-Squore) don de ondere groeÞ (Þ<0,05),

sinterl<laasfeest

kerstfeest

Nevroz

slachtfeest

Divali-feest

outochtonen

%N
t00 230

t00 279

5 2)9
84 229

t3 728

ollochtonen

%N
99 rl
98 III
t7 * t06

92 rl
t9 |0
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Een mogelijke verklaring voor het hoge percentage autochtone res-
pondenten die zeggen het slachtfeest te kennen (84"/") is dat het
slachtfeest mogelijk is geinterpreteerd als een algemeen islamitisch
feest en niet als het specifieke offerfeest zoals door de enquêteurs
bedoeld werd. Ook bij de niet-islamitische respondenten in de groep
allochtone respondenten zorr een dergelijke interpretatie van het
slachtfeest het hoge percentage (gr%) kunnen verklaren. Menig
Lombokker heeft het nog steeds over de schapen die op srraar wer-
den geslacht, tien tot vijftien jaar geleden. FIet was in die tijd kenne-
lijk een erg " zrchtbare, islamitische" gebeurtenis.

Een analyse waarbij de respondenten in twee leeftijdscategorieen
werden ingedeeld, te weten B tot en rr-ct 2o jaar en ouder dan zo jaar,
toont aan dat er geen effect is van leeftijd op de kennis van de feesten,
noch bij de autochtone noch bij de allochtone respondenten.

In tabel4.z worden de resultaten van de respondenten uit de drie
grootste taalgroepen in Lombok weergegeven. Het betreft hier spre-
kers van hetTurks, Marokkaans Arabisch en Berbers ('Marokkaans')
en Sranan en Hind(ustan)i ('Surinaams').

Tabel 4.7 Kennls yon feesten; percentdges ollochtone responden¿en die bekend z1n

rnet de feesten, ultgesp/itst noor de toolgroeÞen Turks, Morokkoons Aro-

bisch en Berbers ('Morokkoons') en het Sronon en Hind(uston)i ('Suri-

nooms'). N= he¿ totool oontol respondenten ÞertoolgroeÞ dotde vroog

beontwoord heeft,.

sinterl{aasfeest

l<erstfeest

Nevroz
slachtfeest

Divali-feest

taalgroep

M. Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

%N
r00 76

r00 76

426
r00 76

15 76

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

%N
r00 t0
r00 t0
0 t0

r00 t0
70 t0

Turks
o//o N

25

25

)2
25

)5

96

92

59

t00
B
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Uit tabel a.z blijkt dat respondenten uit alledrie de genoemde taal-

groepen zeer goed bekend zrjn rnet het sinterklaasfeest, het kerst-
feest en het slachtfeest. Respondenten uit de Marokkaanse en

Surinaamse taalgroep zrin nietbekend met Nevroz (4%o respectieve-

lijk o%), terwijl iets meer dan de helft van de Turkse respondenten

aangeeft Nevroz te kennen (Sg%).Het Divali-feest is nauwelijks
bekãnd bij de Turkse en Marokkaanse taalgroep (87" respectievelijk
rro/o), maar wel bij de Surinaamse groep (Zo%). Hoewel de

Marokkaanse respondenten Nevroz en Divali doorgaans niet ken-
nen, is het percentage Marokkaanse resPondenten dat aangeeft de

feesten wel te kennen hoger dan de Surinaamse (Nevroz) en Turkse
respondenten (Divali). Omdat geen van de Marokkaanse resPon-

dent.tr uit gemengde huishoudens met Turken of Surinamers komt,
zou dit erop kunnen wijzen dat Marokkaanse resPondenten eerder

geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven dan responden-

ien uit de andere groepen. Dit is echter niet het geval: het is namelijk
ntet zo dat de Marokkaanse respondenten consequent hoger scoren

dan de Turkse en Surinaamse respondenten oP d. (¡¡) cultuur-
variabelen die beschreven worden in dit hoofdstuk' Het is opmerke-
lijk dat slechts 7o"/o vande respondenten uit de Surinaamse taalgroep

het Divali-feest kent aangezienhet hier gaat om een Surinaams/Hin-
doe feest, een feest dus uit de eigen cultuur. Mogelijk wordt de ge-

ringe bekendheid van het Divali-feest onder Surinamers verklaard
door het feit dat er zich onder de Surinaamse respondenten niet-
Hindoestanen bevinden, die het feest niet kennen (bijvoorbeeld
Sranan sprekende Creolen).

4.t.2 Viering oan feesten
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kennen. Uit tabel4.r blijkt dat deze rwee feesren zowel bij autocht-
one als allochtone wijkbewoners weinig bekend zijn.

Tabel 4.3 viering von þesten; percen¿dges von outochtone en ollochtone huishou-
de ns woor vroegerl tege nwoordi gde feesten gevi e rd werden I worden. N=he¿
totool oontol ollochtone huishoudens woor de vroog beontwoord is, * geeft
oon dot de betreffende groep respondondenten voor de betreffende vorío

bele signiflcant hoger heeft gescoord (Peorson Chi-squore) don de ondere
groep (p<0,05).

outochtonen

%N
99x t9t
95* t90
0 t3

3 t7t
036

68x t9t
84*" I 88

33|
4 t68
033

ollochtonen

si nterlìaasfeest (vroeger)

kerstfeest

Nevroz
slachtfeest

Divali-feest

si nterklaasfeest (tegenwoo rdi g)

kerstleest

Nevroz
slachtfeest

Divali-feest

Õ//o

52

54

0

47x
t9

46

59

0

52x
t3

N
B3

B3

t6
/0

t6

B3

82

t6
77

t5

De resultaten in tabel4.3 geven aan dat bijna alle autochtone huishou-
dens in het vededen wel eens het sinterklaasfeest en het kerstfeest
gevierd hebb en (99"/" respectievel ijk 9 5 %).Bij de allochtone huishou-
dens geeft ongeveer de helft aan de feesten vroeger wel eens gevierd
te hebben: 5r%o voorhet sinterklaasfeest en 47,'/o voorhet kerstfeest.

Bij de antwoorden op de vraag of het sinterklaasfeesr en kerstfeesr
tegenwoordig gevierd worden, zien we het volgende patroon. De
autochtone huishoudens anrwoorden duidelijk bevesiigend: 68%"
van de autochtone huishoudens viert regenwoordig (anno r998) het
sinterklaasfeest en 84"/" vierthet kerstfeest. Het al dan niet aanwezig
zijn van kinderen in een huishouden kan bij het vieren van hei
sinterklaasfeest, een kinderfeesr, van doorslaggevend belang zijn. Van
de in totaal r9r autochtone huishoudens in onze steekp.o.f, i, SoZo
zonder kinderen. Een analyse van de data laat zien dit B7r'/o van de
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aurochtone huishoudens waar kinderen aanwezig zijn sinterklaas

viert versus 63"/o van de autochtone huishoudens zonder kinderen.
De conclusie is dat in autochtone huishoudens met kinderen vaker
sinterklaas gevierd wordt dan in autochtone huishoudens zonder
kinderen (Pearson Chi-Square=8,622, df=r, P=o,oo3). 

\We merken
op dat het percentage van de huishoudens zonder kinderen dat toch

sinterklaas viert met 63"/o aanzrenlijk is. Deze observatie komt over-
een met Van Leer (tgg6) die verwijst naar een enquête die het dag-

blad Trouw rn ry94heeft gehouden onder haar lezers waaruit blijkt
dat de helft van de ondervraagden het feest vierde zonder dat daar

gelovende kinderen btj aanwezis waren (cf. Van Leer, p. 259).

Uit tabel 4.3 komt duidelijk naar voren dat het sinterklaasfeest

vroeger aanzienlijk vaker werd gevierd dan tegenwoordig en dat het

sinteiklaasfeesr vroeger zelÍs vaker werd gevierd dan het kerstfeest.

Toch wordt het sinterklaasfeest niet echt verdrongen door het kerst-
feest, meent Van Leer. Ztj stelt dat het aantal mensen dat kerstmis
met kadootjes viert weliswaar toeneemt (a3"/" in r99z) maat dat zou

niet ten koste gaan van het aantalvierders van het sinterklaasfeest,

dat blijft namelijk vrij constant
percentage komt overeen met
tochtone huishoudens in deze

in Nederland viert niet in plaats van, maar naast sinterklaas ook
Kerstmis met cadeautjes. Het Percentage dubbelvierders is gestegen

van r 5"/o in r99o tot z6%o in 1994" þ. , t B, 259).In deze studie wordt
het vieren van het kerstfeest bij de autochtone huishoudens overi-
gens niet beinvloed door de aanwezigheid van kinderen: 84"/" van åe

huishoudens zonder kinderen viert kerst versus 85"/o van de huis-

houdens met kinderen (Pearson Chi-Square=oror6r df=r, P=o,9).
Helsloot (tgg6) stelt dat er in de strijd tussen de nationale sinter-

klaas en de welhaast mondiale kerstman een opvallend argument

naar rzoren gebracht wordt. "FIet gaat Puur om het behoud van het
nationale gevoel, van het Hollands cultureel erfgoed." (p. tZ S). Hels-

loot haalt de woordenvan de voorzittervan een winkeliersvereniging

niet te voorspellen.
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Ongeveer de helft van de ondervraagde allocbtone huishoudens
asfeest en het kerstfeest te vieren (46"/o respec-
weliswaar significant minder dan het percen-
de feesten viert, maar omdat beide feesten een

christelijk oorsprong hebben en een groor gedeelte van de allochtone
huishoudens een niet-christelijke achtergond heeft, mag dit roch een
opmerkelijk feit genoemd worden.

Ook hier hebben we gekeken naar her effectvan de aanwezigheid
van kinderen in huishoudens op de viering van het sinterklaasfeest en
het kerstfeest. FIet blijkt dat binnen de allochtone huishoudens mer
kinderen het sinterklaasfeest vaker gevierd wordt dan binnen al-
lochtone huishoudens zonder kinderen, ner als bij de autochrone
huishoudens. Van de in totaal 83 allochtone huishoudens is 6o"/o
zonder kinderen. Van de allochtone huishoudens met kinderen vierr
¡ 5 % het sinterklaasfeest, van de allochtone huishoudens zonder kin-
deren is d* 4o"/".Dit verschil russen allochtone huishoudens met en
zonder kinderen is echter niet statistisch significant (Pearson Chi-
Square=r,6 94, dÊ=r,p-o,r93). Ook de viering van het kerstfeest is bij
de allochtone huishoudens (net als bij de autochtone huishoudens)
niet afhankelijk van de aanwezigheid van kinderen: Pearson Chi-
Square=o,63 3, df=r, p=or4z6).

De conclusie is dat binnen autochrone en allochtone huishoudens
het sinterklaasfeest vaker gevierd wordt als er kinderen in het huis-
houden aanwezrgzijn. Bij de autochone huishoudens bleekdit effect
nog groter te zijndan bij de allochtone huishoudens. De viering van
het kerstfeest bleek in het geheel niet beihvloed te worden doór de
aanwezigheid van kinderen, noch bij de autochtone, noch bij de
allochtone huishoudens.

In geen van de aurochtone en allochtone huishoudens is vroeger

zegt Nevroz te vieren terwijl het feest door geen van de allochtone
huishoudens gevierd wordt. Tijdens de interviews vertelden ze dat
zehet feest met vrienden en kennissen buiten Lombok vieren. Ver-
der blijkt uit tabel 4l dat binnen de autochtone huishoudens het
slachtfeest en het Divali-feest vroeger niet gevierd werden en tegen-



Cwltuwrrepertoires in Lomboþ en Transvaal ror

woordig ook niet. Ook de allochtone huishoudens van de wijk vie-
ren h.t Óirroli-feest tegenwoordig niet en vroeger ook niet. Het slacht-

feest werd vroeger door ongeveer de helft van de allochtone huis-

houdens -el ..rN gevierd. Tegenwoordig wordt het feest ook door
ongeveer de helft rrãtt de allochtone huishoudens wel gevierd. Merk
opã"t de groep allochtonen zoals hier gedefinieerd bestaat utt alle

,ri.t-"rrto"htoni ."tpottdenten. Dit betekent dat er zich tn àeze gtoep

naast islamitische allochtonen ook christelijke allochtonen bevin-

den, waardoor de percentages voor de islamitische feesten, zoals

bijvoorbeeld het slachtfeest, gedrukt zouden kunnen worden.
In tabel 4.4worden de resuhaten voor de huishoudens uitgesplitst

naar de taalgroepen Turks, Marokkaans Arabisch en Berbers ('M"-
rokkaans,) * Srãtr"tt 

"tr 
Hind(ustan)i ('surinaams'). Het Divali-feest

is nauwelijks bekend bij de Turkse en Marokkaanse groep (zie tabel

4.2), hetgeen het kleine aantal deelnemende huishoudens bij deze

gro"p.nir"rklaart. Deze tabel werPt nieuw licht op de vraag welke

!to"þ.n welke feesten vier(d)en. Eerder zagenwe (in tabel4.3) dat

áng..r"", de helft van de allochtone huishoudens het sinterklaasfeest

"n-h"t 
kerstfeest viert (vroeger en nu). Uit tabel a.a blijkt dat het

voornamelijk de Surinaamse huishoudens zrinwaar het sinterklaas-

feesr en het kerstfeest gevierd werden/worden. Sinterklaas wordt
door alle Surinaamse huishoudens gevierd waar kinderen aanwezig

zrjn, en door de helft van de Surinaamse huishoudens waar geen

kinderen zrjn (in ,oo/o yaîde Surinaamse huishoudens zijn kinderen

aanwezig). Kerst wordt in alle Surinaamse huishoudens gevierd,

onafhankelijk van de aanwezigheid van kinderen.
Binnen de Turkse en Marokkaanse huishoudens wordt niet zo

vaak sinterklaasfeest en kerstfeest gevierd. Opvallend is dat het aan-

deel Marokkaanse huishoudens dat tegenwoordig sinterklaasfeest

en kerstfeest viert groter is dan het aandeel Marokkaanse huishou-

dens dat vroegef -.1 ".ttr 
deze feesren vierde. Het lijkt erop dat de

Marokkanen vaker Nededandse feesten zijn gaan vieren dan vroe-
ger, terwijl er bij de Turken geen verandering is opgetreden ten oP-

ãi.ht. -ratt het verleden. Bovendien wordt er binnen de Marokkaanse

huishoudens vaker sinterklaas en kerst gevierd dan binnen de Turkse

huishoudens. Toch is het niet zo dat in de Marokkaanse huishoudens

vaker kinderen aanwezig zrjn dan in de Turkse huishoudens. Inte-
gendeel, in67"/"van de Turkse huishoudens zijn kinderen aanwezig
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versus t3yo van de Marokkaanse huishoudens. Geen van de Turkse
kinderloze huishoudens viert sinterklaas versus 3o"/o vande Turkse
huishoudens met kinderen. Kennelijk is de aanwezigheid van kinde-
ren voor de Turkse huishoudens een voorwaarde voor het vieren van
sinterklaas. Anders ligt dat bij de Marokkaanse huishoudens: in zz"/o
van de kinderloze huishoudens wordt toch sinterklaas gevierd en als
er kinderen zrjn strjgt het percentage tot maar liefst 6o"/".IJitaanvul-
lende opmerkingen die de informanten tijdens de enquête maakren,
kan opgemaakt worden dat het al dan niet vieren van sinterklaas
door Turken en Marokkanen sterk afhankelijk is van het hebben van
jonge kinderen, die het feest als het ware van school mee naar huis
nemen. IJit onze data blijkt bovendien dat het sinterklaasfeesr ge-
makkelijker overgenomen wordt door Marokkaanse dan door Turkse
ouders. Uit onderzoek van Nijsten (1998:45) onder r9o Turkse ge-
zinnen met kinderen in Oss, Arnhem en Amsterdam, bleek dat sin-
terklaas werd gevierd in eenderde van de gezinnen en dat in een
kwart van de gezinnen iets aan kerst werd gedaan.

fabel 4,4 Vtering von feesten; Þercentdges von ollochtone hulshoudens woor vroe

gerl tege nwoordig de feesten gevierd werden lwo rden ulçsp/ltst noor de

toolgroeÞen Turks, Morokkoons Arobisch en Berbers ('Morokkoons') en

Sronon en Hind(uston)i 'Surinooms'. N=het ¿o¿ocl oontol ollochtone huis-

houdens per toolgroep woor de vroog beontwoord is.

%N

taalgroep

M. Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

%N

7t
ll
0

95

0

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

%N

75

75

t3

60

Turks

sintertlaasfeest

(vroeger)

l<erstfeest

Nevro/Nauruz
slachtfeest

Divali-feest

sinter.l<laasfeest

(tegenwoordig)

kersfeest

29

7t

0

93

0

t4
t4
o

t4
I

t9

t9

I

t9

I

B

B

B

r
J

I
I

2t
2t

t4
t4

42 t9
IB

1t

t00
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S/ervolg tobel 4.4)

Nevroz/Nauruz

slachtleest

Divali-feest

Õ//o

0

9)

N

9

t3

I

Õ//o

0

r00

0

N
I

l9
I

3B

40

o//o N

I
tr
J0

Er blijkt ook eenverschil te bestaantussen deTurkse en Marokkaanse

huishãudens war beffeft de viering van het kerstfeest. De Turkse

huishoudens vieren vaker kerst als er geen kinderen in het huishou-

den aanwez ig zrjn (+o%) dan wanneer er wel kinderen ziln (zo%").

enkele rol.
zoweldoor de Turkse als de Marokkaanse huishoudens wordt

het slachtfeesr gevierd, vroeger (door g3o/o respectievelijk 9so/o) en

nu (door 9 z 7o rãsp ectievelij k r oo% ). Surinamers vier(den) het.slacht-

feeìt weinig. Hei (Koerdische) feest Nevroz werd en wordt door

geen van dãgro.pen gevierd. De vragen met betrekking tot Nevroz

ãijn ,ri"t ' omdat het feest in die

groep rn zrjn (cf. tabel 4'z)' Het
öirroli-f. worden door enkele van

de ondervraagde Surinaamse huishoudens.

4.r.j Conclwsies

zowel autochtone als Turkse, Marokkaanse, surinaamse en andere

allochtone respondenten kennen het sinterklaasfeest, het kerstfeest

en het slachtfãest. Nevroz en het Divali-feest ziin alleen redelijk

woordig ook. ongeveer de helft van de allochtone huishoudens viert

dez. feÃt.n t.genwoo.dig. Het sinterklaasfeest wordt vaker gevierd
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als er kinderen in het huishouden aanwez rg zrjn bij de aurochrone
huishoudens bleek dit effect nog grorer te zijndan bij de allochtone
huishoudens. De viering van het kerstfeest bleek in het geheel niet
beinvloed te worden door de aanwezigheid van kinderen, noch bij de
autochtone, noch bij de allochtone huishoudens.

Nadere inspectie laat zien dat het met name de Surinaamse huis-
houdens zrjn dre sinterklaas en kerst vier(d)en. Het gedrag van de
Surinaamse groep respondenten vertoont grote overeenkomsten met
dat van de autochtone groep. Ook binnen de Marokkaanse huishou-
dens en in iets mindere mare in de Turkse huishoudens werden/
worden deze feesten gevierd. De Marokkaanse huishoudens vieren
deze feesten tegenwoordig iets vaker dan zevroeger deden. Het vie-
ren van sinterklaas door Turken en Marokkanen is sterk afhankelijk
van de aanwezigheid van (jonge) kinderen die het feest als her ware
van school mee naar huis nemen. Terwijl voor de Turkse huishou-
dens de aanwezigheid van kinderen een absolute voorwaarde is voor
het vieren van sinterklaas, wordt in zo"/o van de kinderloze
Marokkaanse huishoudens sinterklaas gevierd.

Het slachtfeest wordt gevierd (vroeger en tegenwoordig) door de
Turkse en Marokkaanse groepen. Autochtonen en Surinamers vie-
ren het slachtfeest nauwelijks. Het Koerdische feest N evrozwerd en
wordt door geen van de onderzochte groepen gevierd. Het Divali-
feest ten slotte wordt door de ongeveer de helft van de Surinaamse
huishoudens in Lombok gevierd (vroeger en regenwoordig), maar
door geen van de andere groepen.

4.2 Kennis van verhaalpersonages

In deze sectie worden de resultaten met betrekking tot de kennis van
verhaalpersonages gepresenreerd.Deze vragen zijn gesteld aan elk
individu uit de steekproef. In tabel 4.5 wordt weergegeven hoe het
met de kennis van de verhaalpersonages uit de versch"illãnde culruren
is gesteld van autochtone versus allochtone respondenten.

Uit tabel4. ¡ blijkt dat, hoewel de Nederlandse verhaalpersonages
Klein Duimpje en Hans en Grietje, die een essenrieel onderdeel van
de Nederlandse culturele bagage vormen, zowel bij de aurochrone
als bij de allochtone respondenten heel goed bekend zijn, de scores
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van de autochtone groep significant hoger liggen dan die van de

allochtone groep. Verder zien we dat de autochtone resPondenten

noch Aicha-Kandisha, een soort jinn (geest) uit Marokkaanse volks-
verhalen, noch Nasreddin Hoca (de wijze Turkse imam) kennen.

Slechts een derde van de autochtonen kent Anansi, de slimme spin

uit verhalen afkomstig uit Suriname en de Antillen, maar ook uit
'ùØest- en Noord-Afrika. Ook bij de allochtone bevolking scoren

Aicha-Kandisha en Nasreddin Floca niet hoog, maar wel hoger dan

bij de autochtone respondenten. Slechts een kwart van de allochto-
nen kent Anansi, tegen een derde van de autochtonen.

Tabel 4.5 Verhoolpersonoges: Þercentoges outochtone en ollochtone respondenten

die de personoges kennen. N= he¿ totool oontol outochtone resÞectieve-

lyk ollochtone respondenten dot de vroog beontwoord heeft. x geeft oon

dot de betreffende groep respondondenten voor de betreffende voriobele

significont hoger heeft gescoord (Peorson Chi Squore) don de ondere

groeÞ (Þ<0,05).

Klein Duimpje

Hans en Gnetje

Nasreddin Hoca

Aicha-Kandisha

Anansi

outochtonen

%N
t00.x 229

99x 779

4 229
/ '1101 LL/

31 228

ollochtonen

%N
72 ll0
74 ll0
28* ll0
7lx |0
23 r09

Later in deze sectie zullen we onderzoeken of er onder de allochtone
respondenten wellicht groeperingen aan te wrlzenwaat deze Perso-
,roger w.l bekend zijn. Allereerst hebben we gekeken naar het effect

van leeftijd op de kennis van de verschillende verhaalpersonages.

In de tabell en 4.6 eî 4.7 worden de resultaten voor de autochtone
respectievelijk allochtone respondenten uitgesplitst naar twee leeftijd-
catègorieën. Uit de gegevens in tabel a.6blijktdat autochtone jonge-

ren (van B tot en met 20 jaar) op elk personage iets hoger scoren dan

de anderen, maar dit is niet van betekenis'
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Tabel 4,6 Verhoolpersondges; percentdges outochtone resÞondenten (op bosis von

thuistool) die de personoges kennen, uitgesplitst noor leeftyd: B ¿ot en met
20 joor versus ouder von 20 joor. N= he¿ totool oontol jongere respectle-
velyk oudere respondenten dot de vroog beontvvoord heeft

o uto chto n e resÞondenten B 20 joor
%N

t00 ts
r00 15

715
115

33 t5

Tabel 4,7 Verhoolpersondgesi Þercentdges ollochtone resÞondenten (op bosis von

thutstool) die de personoges kennen, uitgesplitst noor leefttjd: B to¿ en me¿

20 joor versus ouder von 20 1oor. N= he¿ totool oontol jonge respectieve-

lyk oudere respondenten dot de vroog beontwoord heeft, x geeft oon dot
de betreffende groeÞ resÞondondenten voor de betreffende voriobele

signiftcont hoger heeft gescoord (Peorson Chi-Squore) don de ondere
groeÞ (Þ<0,05).

o I I ochto ne respondente n

20+joor

Klein Duimpje

Hans en Grietje

Nasreddin Hoca

Aicha-Kandisha

Anansi

N

207

207

207

207

206

o//o

96

99

4

3

3)

Klein Duimpje

Hans en Grietje

Nasreddin Hoca

Aicha-Kandisha

Anansi

B 20 joor

%N
95+ t9

95 t9

47x t9

2t t9
39 18

+joor20
o/
/Õ

68

70

24

20

t8

N

8l
87

87

87

87

Anders ligt dit bij de allochrone respondenten waarwel een aanmer-
kelijk verschil optreedt tussen de twee leeftijdgroepen (zre tabel4.7).
Met name de Nederlandse verhaalpersonages Klein Duimpje en Hans
en Grietje scoren bij jongeren aanzienlijk hoger dan bij ouderen:
9 jo/o versus 68"/" respectievelijk 9t70 versus 7o%). Ook Nasreddin
Hoca is bij de jeugd beter bekend dan bij de ouderen: 47,,/o versus
24y"). Bovendien scoren de allochtone jongeren hoger op de niet-
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Nededandse verhaalpersonages dan de autochtone jongeren. Een

verklaring hiervoor zou kunt en zijn dat aurochrone jongeren zich

richten op hntr eigen, dominante cultuur en daardoor minder geinte-

resseerd zijnin andere culturen dan allochtone jongeren.

In tabei 4.8 worden de gegevens van de respondenten uit de taal-

groepen Turks, Marokkaanse Arabisch en Berbers ('Marokkaans')

ã" hËt Sranan en Hind(ustan)i ('surinaams') weergegeven. Uit tabel

a.S blijkt dat de Nederlandse verhaalfiguren Klein Duimpje en Hans

en Grietje bij de Surinaamse groeP heel goed bekend zlin: 9o"/" van

de Surinaamse respondenten kent ze. Ongeveer de helft van de Turkse

en Marokkaanse respondenten geeft aan de personages te kennen.

Aicha Kandisha t"oott volgens de verwachting hoog bij de Marok-
kaanse groep: B9%o vande ondervraagden zegthaat te-kennen. Eer-

du zogán-ì d"t Aicha-Kandisha niet bekend is bij de autochtone

respondent en (zie tabel 4.5), dus dat betekent dat de Marokkaanse

groep de enige groep is waar de heks bekend is.

Tabel 4.8 Verhoolpersonoges: Þercentoges o//ochtone respondenten dle de perso-

noges kenne4 ultçsp/itst noor de toolgroepen Turks, Morokkoons Aro-

blsch en Berberc ('Morokkoons') en het Sronon en Hind(uston)i ('Surt-

nooms'). À/= het totool oontol respondenten Þer toolgroeÞ dot de vroog

beontwoord heeft.

Iud<s

taalgroep

M. Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

%N
62 26

54 26

4)6
89 26

l2 )6

Sronon en

Hind(uston)t

('Surinooms')

%N
90 l0
90 l0
0 l0
0l

679

Klein Duimpje

Hans en Grietje

Nasreddin Hoca

Aicha-Kandisha

Anansi

o//o

56

56

r00

0

74

N
25

25

25

25

25

Nasreddin Floca, de wijze Turkse imam is alleen bekend bij de Turkse

groep. Autochtonen, Marokkanen en Surinamers in Lombok ken-

Ã.tr ã"t" figuur niet. Anansi, de slimme spin uit Surinaamse en
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Antilliaanseverhalen is redelijk bekend bij de Surinamers: rwee derde
van de respondenten kent de spin. De andere groepen (autochtonen,
Turken en Marokanen) kennen de verhaalfiguur Anansi overwe-
gend niet en binnen deze groepen zrjn er geen duidelijke verschillen
aangetroffen. \Øel is het zo dat Anansi gemiddeld over alle groepen
iets hoger scoort dan Aicha-Kandisha en Nasreddin Hoca.

4.2. r Conclusies

Op basis van de gepresenteerde data concluderen we het volgende:

r. de jonge allochtone respondenren lijken over het algemeen het
beste op de hoogte te zrjnvan de bevraagde verhaalpersonages uit
verschillende culturen. Ze scorengemiddeld hoger dan de oudere
allochtone en (jonge en oudere) autochronen;

z. leeftijd speelt bij de autochtone respondenten bij de kennis van
verhaalpersonages uit niet-Nededandse culturen geen rol: die kent
men orzer het algemeen niet;

3. de verhaa
alleen bek
tievelijk d
mers en niet bij de andere groepen;

4. er bestaan grote overeenkomsten tussen de kennis van verhaal-
personages bij autochtone respondenten en Surinaamse respon-
denten.

4.3 Muziekkennis

Stokes (rgg+) stelt dat "music is socially meaningful nor enrirely bur
largely because it provides means by which people recognise identi-
ties andplaces, and the boundaries which separare them. [...] musical
performance, as well as the acts of listening, dancing, arguing, discuss-
ing, thinking and writing about music, provide rhe means by which
ethnicities and identities are construcred and mobilised." (p. ¡). In
deze sectie wordt de muziekkennis van de respondenten besproken.
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f abel 4.9 Muziek Þercentoges outochtone en ollochtone respondenten die de mu

zikonten kennen. A/= het totool oontol outochtone respealeve/¿1k ollocht-

one respondenten dot de vroog beontwoord heefu x geeft- oon dot de

betreffende groeÞ resÞondenten voor de betreffende voriobele signiftcont

hogerheeftgescoord (Peorson Chi-Squore) donde ondere groeÞ (Þ<0'05)

Vader Abraham

Ome Cor
Tarlcan

lbrahim Tatlises

Cheb Hasni

Oum Kalthoum

Cheb Khaled

Tr¿fassi

outochtonen

%N
99x 228

43x 728
13 277

228
278
2)8
)28
228

ollochtonen

%N
74 t0
26 lr0
28x I l0
2f x ll t

25x |0
26x I t0

50 ll0
33 to8

4

5

9

47

53x

Zoals in hoofdstuk z is uiteengezet betreft het hier de vraag of respon-

denten bepaalde muzikanten of muziekgroePen uit de verschillende

culturen kennen. De vragen zrjnatnelk individu gesteld. Intabel4.9
worden de resultaten gepresenteerd voor de autochtone en alloch-
tone respondenten. Uit deze tabel blijkt dat alleen vader Abraham
goed bekend is bij de autochon e (gg%) en allochton e (Z+%) resPon-

d.trt.n. Net als Vader Abraham zijn Trafassi en het Nederlandstalige
duo ome Cor uit Lombok beter bekend bij de autochtone dan bij de

allochtone respondenten.
Over het algemeen zrjndeniet-Nederlandse musici minder onbe-

kend bij de allochtone dan bij de autochtone respondenten, met

uitzondering van de Surinaamse groep Trafassi. De rai- muzikant
Cheb Hasni, de Turkse popster Tarkan, de Egyptische klassieke

zattgeres Oum Kalthoum en de Turkse "schlager"-zanger Ibrahim
Tatlises scoren significant hoger bij de allochtonen dan bij de au-

tochtonen.
In tabel 4.ro worden de resultaten weergegeven van de autocht-

one respondenten, uitgesplitst naar leeftijdi tot 2o iaar versus ouder
dan zo jaar. Uit tabel 4.ro blijkt dat zowel de jeugd als de oudere

autochtonen vader Abraham goed kennen, de oudere nog iets beter
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dan de jongere (roo%" respectievelijkST%). Ome Cor is bij de oude-
ren minder bekend dan Vader Abraham, maar scoort toch nog 45"/o
en dat is hoger dan bij de jongeren bij wie hij niet zo goedbekend is

Gl%). Het is opvallend dat de jeugd in het geheel niet bekend is met
de niet-Nederlandse muziek van Cheb Flasni, Trafassi, Cheb Khaled,
Tarkan, Oum Kalthoum en Ibrahim Tatlises. 'ü/at betreft Tarkan
dient opgemerkt te word en dat dezeTurkse popster enkele maanden
ná de enquête is doorgebroken rot in de hoogste regionen van de
Nederlandse hitlijsten. Ten tijde van de enquere was hij bij de au-
tochtone bevolking van Lombok echter nauwelijks bekend. Ook de
oudere autochtonen zijn weinig bekend met niet-Nederlandse mu-
sici. Alleen de Surinaamse groep Trafassi en Cheb Khaled genieten
nog enigszins bekendheid bij de oudere autochrone n (56"/" respec-
tievelijk ,o"/"),maar Cheb Hasni, Tarkan, Oum Kalthoum en Ibrahim
Tatlises kent men nauwelijks.

Tabel 4. l0 Muziek: Þercentdges outochtone resÞonden¿en (op bosis von thuistool)

die de muzikonten kennen, ultgesÞ/itst noor leeftyd: B to¿ en met 20 joor
yersus ouder von 20 joor. N= het totool oontol jonge respectieve/tk

oudere resþondenten dot de vroog beontwoord heeft, x geeft oon dot de

betreffende groeþ respondondenten voor de betreffende voiobele signiflcont

hogerheeftgescoord (Peorson Chi-Squore) don de ondere groeÞ (Þ<0,05).

o uto chto ne resp o nd e nte n

Vader Abraham

Ome Cor
Tarl<an

lbrahim Tatlises

Cheb Hasni

Oum Kalthoum

Cheb Khaled

Tr¿fassi

B-20 joor
%N
87 t5
13 15

0 15

715
0 15

0 15

715
0 t5

20+ joor
o//o

100 x

45-x

t4
3
F
J

9

50x
56x

N

206

206
205

206
206
206
206
206

In tabel 4. r r worden de resultaten weergegeven voor de jongere en
oudere allochtone respondenren. Uit deze tabel blijkt dat met uit-
zondering van Tarkan en Ibrahim Tatlises de oudere allochtone res-
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pondenren over her algemeen iets beter bekend zTinmet de verschil-
iende musici dan de jongere. Vader Abraham is de enige zanger àie

goed bekend is bij de oudere allochtone respondenten (76%") en

redelijk bekend is bij de jongere (61%).
In tabel 4tz worden de resultaten van de respondenten uit de

Turkse, Marokkaanse en Surinaamse taalgroepen gepresenteerd'

bekend zrjn(96% repectievelijkrco%"),maar bij de Marokkanen en

de Surinamers niet bekend zijn. Marokkanen zijn wel goed bekend

ten kent de groep, maar dat is relatief weinig.

Tabel 4. I I Muziekpercentcges ollochtone respondenten (op bcsis vonthutstool) die

de muzikonten kennen, u,tgesÞ/itst noor leeftrld:8 ¿ot en met 20 joor

versus ouder von 20 ioor, N= het totool oontol jonge respectieve/4k

oudere respondenten dot de vroog beontwoord heeft, x geeft oon dot de

betreffen de gro eÞ resÞ ondon¿enten voo r de b etreffende von obel e si gnift cont

hogerheeftges coord (Peorson Chi-squore) don de ondere groeÞ (Þ<0,05)

ollochtone resPondenten B-20 joor

%N
63 t9

2t 19

63x 19

53x 19

2t 19

t6 19

47 19

rB 11

20+ joor

Vader Abraham

Ome Cor
Tad<an

lbrahim Tatlises

Cheb Hasni

Oum Kalthoum

Cheb Khaled

Trafassi

N

87

87

87

BB

87

87

87

87

o//o

76
76

2t
72

23

28

50

37
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Tabel 4. 12 Muziekpercentoges ollochtone respondenten die de muzikontenkennen,
ul¿gesp/i¿s¿ noor de toolgroepen Turks, Morokkoons Arobisch en Berbers
('Morokkoons') en het Sronon en Hind(uston)r ('surinooms'). N= her
totool oontol respondenten per toolgroep dot de vroog beontwoord heef|

Vader Abraham

Ome Cor
Tarl<an

lbrahim Tatlises

Cheb Hasni

Oum Kalthoum

Cheb Khaled

Trafassi

taalgroep
M, Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

%N
85 26

27 26

t6 26

t2 26

8t 76

89 26

t00 26

t6 26

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

%N
90 t0
t0 t0
0 t0
0 t0
0 r0

t0 t0
30 t0
70 t0

Iurks
Õ/
./o

42

25

96

t00

B

0

I

N
24

24

24

25

24

24

24

24

4.j.r Conclasies

\Øe trekken op basis van het voorgaande de volgende conclusies:
r. De niet-nederlandstalige musici zijn over het algemeen slecht

bekend bij de jonge en oudere aurochronen. Alleen Trafassi en
Cheb Khaledzijn bij de oudere aurochronen nog enigszins be-
kend, maar Cheb Hasni, Tarkan, Oum Kalthoum en Ibrahim
Tatlises kent de autochrone bevolking (jong en oud) niet.

z. Oudere allochtone respondent enzijnover het algemeen iets min-
der onbekend met de verschillende musici dan de jongere allocht-
one respondenten, met uitzondering van Tarkan en Ibrahim
Tatlises.

3. De Turkse muziek van Tarkan en Ibrahim Tatlises zijnvooral
goed bekend bij de Turken zelf, zoals Oum Kalthoum en de rai-
zangers Cheb Hasni en Cheb Khaled alleen bekend zijn bij de
Marokkanen.
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4.4Ketbereiden van gerechten en eetgedrag

Volgens Jobse-van Putten (rgg¡) is in Nederland de variatie in de

.ro.ãing 
"nor- 

toegenomen sinds de jaren zestrg: "Een veelheid aan

richtingen, trends en inrrloede n zorgden ervoor dat aspecten als ge-

zondheid, gemak, kwaliteit, genot en culinair niveau, evenals een

kritische houding tegenover eten en drinken in het algemeen, elemen-

ten zrjngeworden die in de alledaagse eercuhuur mee gingen tellen.

Daarmeè is de culturele heterogeniteit in de voeding niet alleen weer

vergroot, door de veranderde relatie tussen de determinanten die de

verJcheidenheid van het eetpatroon rot nog roe bepaalden, heeft ze

ook andere vormen aangenomen." (p. 8o). Jobse-van Putten stelt dat

het moderne gedrag en groepsvorming met betrekking tot voeding

in de huidige tijd ìe -"kett heeft met leeftijd, sekse, ideologie,

opleidingsniveau, srarus, etniciteit,leefvorm,leefstijl en gez-ondheids-

,ri,o."u, irp"...r, die het eetgedrag steeds meer 'situatieafhankeliik'

lijken te bèinvloeden. Om deze redenen kan het interessant zijn om

onr",.rpondenten vragen te stellen die betrekking hebben 9P de

bereiding van gerechten en hun 'eetgedrag'. De vragen oyer d¡ berei-

ding zijnllleen gesteld aan de eerste volwassene van elk huishouden

.n J. resultaten worden in sectie 4.4.r gepresenteerd op het niveau

van her huishouden. vragen over her 'eetgedrag' zljn aan elk indi-
vidu gesteld en worden besproken in sectie 4.4-z.In sectie 4.4'3 ten

slotte, worden de conclusies gePresenteerd.

4.4.t Het bereiden øan gerechten

In tabel 4. r 3 worden de reacties op de vraag 'wordt er bij u thuis wel

eens x gemaakt, gegeven, uitgesplitst naar autochtone en allochtone

huishoudens. uit deze tabel blijkt dat in bijna alle autochrone en

allochtone huishoudens wel eens pannenkoeken worden gemaakt.

De vraag die zich hier opwerpr is of de respondenren van de verschil-

lende gioepen wel hetzelfde verstaan onder het gerecht Pannen-
koeken. vãarschijnlijk wordt het gerechtniet door iedereen geïnter-

preteerd als de Nederlandse pannenkoeken die gegeten worden met
^suiker 

of stroop. In elke keuken komen wel platte koeken voor,
bijvoorbeeld bij het gerecht rori. Her is niet uit te sluiten dat het
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gerecht pannenkoeken door de respondenten opgevat wordt in de
ruime zinvanhet woord als koeken uit de pan.

Tabel 4. I 3 He¿ bereidenvon gerechten: Þercentoges outochtone en ollochtone huis-

houdens woor de gerechten worden bereid. N= hettotool oontol outocht-
one respectlevelyk ollochtone hulshoudens woor de vroog beontvvoord is,
o ge.Ê oon dot de betreffende groep respondenten voor de betreffende
vortobele signiflcont hoger heeft. gescoord (Peorson Cht-squore) don de

ondere groep (p<0,05).

outochtonen

%N
84 IB8

89* IBB

50 187

t0 t86
35 t88
2x tB7

ollochtonen

pannenkoeken

stamppot

Izalzil<i

börek
couscous

pastilla

o//o

90

54

5t
33x
49x
23x

N
83

B3

ÕJ

83

83

B3

Stamppot wordt vaker bereid in aurochrone (Bg%) dan in allochtone
huishoudent (¡+%). Het gerechttzatzil<t(yoghurt met knoflook en
komkommer; ook bekend uit de Griekse keuken) wordt in de helft
van de autochtone en allochtone huishoudens wel eens bereid. Ook
couscous (gemaakt van gierst, groente en schapenvlees) wordt met
enige regelmaat gemaakt: ongeveer eenderde van de autochtone
Nederlanders þ5%") maakt wel eens couscous, terwijl de helftvan de
allochtonen (+g%) wel eens zelfbereide couscous op tafel zet. lF.,et
Turkse gerecht börek (bladerdeeg gevuld met bijvoorbeeld kaas en
spinazie) en de Marokkaanse pastilla (kip met noten en gedroogd
fruit) worden vaker in allochtone huishoudens bereid dan in au-
tochtone huishoudens' 

resulraren war betreft de bereiding van
ge shoudens van de drie taalgroepen Turks,
M Berbers ('Marokkaans'), en Sranan en
Hind(ustan)i ('Surinaams'). Uit deze tabel blijkt dat pannenkoeken
door alledrie de groepen wel wordt bereid: tooo/o respecrievelijk
79o/o en BB%. Stamppot daarenregen is beduidend minder populair.
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Alleen in de Surinaamse huishoudens wordt regelmatig stamPPot
gemaakt (ZS"/"), maar niet zo vaak in de Turkse en Marokkaanse
huishouden s (ry%" respectievelrlkz6%).De Turkse g erechtentzatztkt
en börek worden in alle Turkse huishoudens bereid, maar nauwe-
lijks binnen de andere groepen. De Marokkaanse gerechten pastilla
en couscous worden, net als de Turkse gerechten, voornamelijk be-
reid door de eigen groep (9o%" respectievelijk 9r%)'

Tabel 4. I 4 Hetberetden von gerechten: Þercentoges ollochtone huishoudens woor de

gerechten worden bereid, uítgesplitst noor de toolgroepen Turks, Morok-

koons Arobtsch en Berbers ('Morokkoons') en hetSronon en Hind(uston)i

('surinooms'), N= het totool oontol hulshoudens per toolgroep woor de

vroog geste/d is.

pannenkoel<en

stamppot

rzaþil<i

börek
couscous

pastilla

taalgroep

M. Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

%N
79 19

26 t9

5 19

t6 t9

95 t9

90 t9

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

%N
888
758
388
OB

388
13 B

Iurks
o//o

t00
t3

r00

r00

20

0

N
t5

t5

I5

t5

t5

t5

4.4.2 Eetgedrag

Aan alle individuen in de steekp roef zrinvragen gesteld van het type
'heeft u wel eens x gegeten?'. In tabel 4.r¡ worden de resultaten
gepresenteerd, uitgesplitst voor autochtone en allochtone resPon-
denten.

Er blijken slechts kleine verschillen te zrin tussen het eetpatroon
van de autochtone en de allochtone respondenten. Haring' drop en

roti (een soort pannenkoekje met vlees en groente) worden vrij vaak
gegeten, door de autochtone respondenten iets vaker dan door de

allochtone respondenten. Ook de Turkse lahmacun (pizza) en simit
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(knapperig sesambrood je) zrjnvrrjpopulair. Het Surinaamse broodje
pom daarentegen is beduidend minder populair: slechts 37"/o van àe
autochtone n en 27"/o van de allochtonen hebben het wel eens gegeten.

Tabel 4. I 5 He¿ eten vdn gerechten: percentdges outochtone en ollochtone resÞon-

d e nte n d i e d e ete nsw or e n w e I ee ns hebben gege ¿en, N = het toto o I o o ntol
outochtone respeatevelijk ollochtone respondenten dot de vroog beont-
woord heeftx geeft. oon dot de betreffende groeþ resÞondondenten voor

de betreffende voriobele signiftcont hoger heeft gescoord (Peorson Chi-

Squore) don de ondere groep (p<0,05).

outochtonen

%N
97x 229

72x 729

67 228
55 2)8
Btx- 229

37 229

ollochtonen

drop

hanng

lahmacun

simit

roti

Pom

o//o

85

59

70

63

6t

7l

N
It
lll
llr
llr
llt
|0

Tabel 4. I 6 Het eten von gerechten: Þercentoges outoch¿one resþondenten (op bosis

von thuistool) dle de etenswcren wel eens hebben gege¿en ultgesp/itst

noor leefttjd: B ¿ot en met 20 joor versus ouder don 20 joor. N= het totccl
oontol jonge respectieye/|k oudere respondenten dot de vroog beont-
woord heef¿ x geeft oon dotde betreffende groeþ respondondenten voor

de betreffende voriobele signiftcont hoger heeft gescoord (Peorson Chi-

Squore) don de ondere groep (p<0,05).

outochto ne respondenten B-20 joor

%N
r00 t5

53 15

53 15

47 ts
20 t5
78x t5

drop

haring

lahmacun

simit

roti

pom

20+ joor

%N
96 207

73 207

67 206
55 )06
85 207

39 707
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Gg%).
Het merendeel van de ouderen (Zl%) heeft wel eens haring gege-

ten tegen de helft van de jeugd (fi%). Drop blijkt door bijna alle

jongere en oudere autochtone respondenten wel eens,gegeten te

-oid.tr. Lahmacun wordt iets vaker gegeten door zo-plussers dan

door de jeugd en ongeveer de helft van de autochtone respondenten

heeft wel eens simit gegeten' onafhankelijk van de leeftiid.

Tabel 4. 17 Het eten von gerechten: percentoges ollochtone respondenten (op bosis

von thuistool) dle de etensworen wel eens hebben gege¿eo ultgesp/læt

noor leeftqd: B tot en met 20 ioor versus ouder don 20 joor' N= het totccl

oontol jonge respeatevelyk oudere resþondenten dot de vroog beont-

woord heeft.

oll ochtone resPondenten

drop
hanng

lahmacun

simit

roti

Pom

B-20 joor

%N
r00 t9

47 19

84 t9

74 19

53 19

).6 t9

20+ Joor
o//o

B3

6t

69

63

64

)B

N

B8

B8

8B

0Õ

88

87

In tabel 4.r7 staan de resultaten van de allochtone respondenten

uitgesplitst naar leeftijd.Jotg en oud heeft over het algemeen wel

..nr dìop en lahmacun gegeten' de jeugdigen nog iets vaker dan de

ouderen. Ook simit is bij beide groePen redelijk populair. Haring
wordt door de oudere allochtone respondenten iets vaker gegeten

dan door de jongere. De meeste zo-plussers hebben wel eens roti
gegeten (6+"/"), tegen de helft van de jeugdigden (9%). Pom wordt
ãig""ti;L door beide groepen niet vaak gegeten. Geen van de ver-

r"hill.tr tussen beide leeftijdsgroepen is statistisch significant.
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In tabel 4.rB staan de resultaten van de respondenten uit de taal-
groepen Turks, Marokkaans Arabisch en Berbers ('Marokkaans') en
Sranan en Hind(ustan)i ('Surinaams'). Het blijkt dat alle ondervraag-
den uit de Turkse taalgroep wel eens simit en lahmacun hebben ge-
geten. Over het algemeen geven de respondenten uit deze taalgroepen
vaak aan wel eens drop gegeten te hebben: BB"/" van de Turkse,T)%o
van de Marokkaanse en rooTo van de Surinaamse respondenten.

Tabel 4. I 8 Het eten von gerechten: Þercentoges ollochtone resÞondenten (op bosis

von thuistool) die de e¿ensworen wel eens hebben gege¿en ul¿gesp/ltst

noor de toolgroepen Turks, Morokkoons Arobisch en Berbers ('Morok
koons') en hetSronon en Hind(uston)i (Surrnooms'), N= hettotool oontol
resþondenten Þer toolgroeÞ dot de vroog beontwoord heefi).

drop
haring

lahmacun

simit

roti

Pom

taalgroep
M. Arobisch

en Berberc

('Morokkoons')

%N
77 )6
31 26

70 26

62 26

54 26

t) 26

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

%N
r00 r0

70 t0
30 t0
20 t0
t00 t0
70 t0

Turks
Õ//o

8B

48

r00

r00

20

I

N
25

25

25

25

25

25

Verder eten Marokkanen wel eens Turkse hapjes zoals simit (62%)
en lahmacun(7o"/"), maar Surinamers nauwehjks (zo%. respectieve-
hjk 3o%). Surinamers geven vaker aan haring re eren dan de Turkse
en Marokkaanse respondenten: Zo7o versus 4B%o respectievelijk 3 r %.
Het Surinaamse broodje pom wordt alleen gegeren door de eigen
groep: 7o"/".Roti wordt wel eens gegeren door alle ondervraagde
Surinamers, door de helft van de Marokkanen (¡+%) maar door
weinig Turken (zo%).
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4.4.j Conclusies

Pannenkoeken (in de ruime zinvan het woord: koeken uit de pan)

blijken erg populai r te ziin bij onze respondent en: ze worden in elke

keuken -.[."ttt bereid. Van de niet-Nederlandse gerechten worden
vatztkt en couscous wel eens bereid in de keukens van de autocht-
one respondenten; börek en pastilla worden nauwelijks gemaakt in
de autochtone huishoudens. De Turkse gerechten tzatziki en borek
en de Marokkaanse gerechten pastilla en couscous worden voorna-

de Surinaamse respondenten. Ook roti is over het algemeen redelijk
populair, met uitzondering van de ionge, autochtone respondenten

en de Turkse respondenten.

4.5 Voorwerpen in huis

In deze sectie worden de antwoorden op de vragen van het type
"heeftu eenx in huis?" gepresenteerd op het niveau vanhet huishou-
den. In tabel 4t9 worden de percentages autochtone en allochtone
huishoudens weergegeven waar bevestigend geantwoord wordt.

Uit tabel 4.19 komt duidelijk naar voren dat de kaasschaaf, de

koekjestrommel, de wok en de verjaardagskalender vaak aanwezig

zrjnrnzowel de autochtone als de allochtone huishoudens. De demlik,
het Turkse theetoestel, en de shellal, een Marokkaans voorwerp dat
gebruikt wordt bij het handen wassen van de gasten' komen ntet zo

heel vaak voor in de allochtone huishoudens, maar wel significant
vaker dan in de autochtone huishoudens,'waar zeinhet geheel ont-
breken.
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Tabel 4. 19 Voorwerpen in huis: Percentoges outochtone en ollochtone hulshoudens

woor de voorvverÞen in huis zijn. N= he¿ totool oontol outochtone resÞec-

tievelijk ollochtone huishoudens woor de vroog beontwoord is, x geeft oon
dot de betreffende groeþ resÞondondenten voor de betreffende voriobele

significont hoger heeft. gescoord (Peorson Chr-squore) don de ondere
groeÞ (Þ<0,05),

l<oelcjelrommel

verjaardagsl<alender

l<aasschaaf

demlik

shellal

wok/wadjang

outochtonen

%N
79 tB7

60 tB7

95 t88
2 t88
I 187

74 t88

ollochtonen
o//o

74

55

94

28

r8

63

..*

*

N
83

82

83

83

83

82

Tabel 4,20 Voorwerpen in huis: percentoges ollochtone huishoudens (op bosis von

thuistool) woor de vooruverpen in huis zijn, uitgespli:at noor de toolgroeÞen

Turks, Morokkoons Arobisch en Berbers ('Morokkoons') en het Sronon en

Hind(uston)i ('Surinooms'). N= he¿ totool oontol hulshoudens Þer tool
groeÞ woor de vroog beonLwoord is.

koel<jestrommel

verjaardagskalender

l<aasschaaf

demlil<

shellal

wol</wadjang

taalgroep
M, Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

%N
68 t9
22 t8
90 t9
2t t9
74 t9
44 t8

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

%N
758
758
r00 8

13 I
08

758

Turks
o//o

87

47

t00
t00

0

60

N

t5

t5

t5
IE
IJ

t5
t5

In tabel4.zo zijn de resultaren van de huishoudens verder uitgesplitst
naar de drie taalgroepen Turks, Marokkaans Arabisch en Berbers
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('Marokkaans') en het Sran rinaams'). Uit deze

tabel blijkt onomstotelijk el in de Turkse, de

Marokkaanse als de Surin nwezig is' Ook de

koekjestrommel scoort hoog: 87"/o van de Turkse, 68"/" van de

Marokkaanse enTf/o van de Surinaamse huishoudens heeft er (mi-
nimaal) één in huis. De verja nder populair bij de

Turkse (+z%) en vooral de ) huishoudens' ter-
wijl in driekwart van de Su ns een verjaardags-

kalender aanwezig is.

De shellal is duidelijk voorbehouden aan de Marokkaanse huis-
houdens (Z+%) daarbuiten komt het voorwerP niet voor. Hetzelfde

geldt voor de Turkse demlik die in elk ondervraagd Turks huishou-

ã.n ""rr*.rig 
is. De wok, sinds enige tijd een vertrouwd voorwerp in

de autochtone keuken, komt vrij veel voor in de Surinaa;mse (7 5"/"),
Turkse (6o%) en Marokkaanse (44"/") huishoudens.

4.5.t Conclwsies

de Turkse en Marokkaanse huishoudens beduidend minder PoPu-
lair. De wok is redelijk goed vertegenwoordigd in alle huishoudens,

maar de Marokkaanse shellal en de Turkse demlik komen alleen voor
bij de Marokkaanse respectievelijk Turkse huishoudens. Er blijken
grote overeenkomsten te bestaan tussen de antwoorden van autocht-
one respondenten en Surinaamse respondenten.

4.6Zanggedrag

In deze sectie wordthet zanggedrag van de respondenten in kaart

gebracht. De vraag "wordt er bij u thuis wel eens gezongen" is alleen

gesteld aan de eerste volwassene van elk huishouden. De resultaten

-ord"tt in tabel 4.2r ge2resenteerd op het niveau van het huishou-
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den. Het gaat bij deze vraag alleen om het zingen in één van de
thuistalen. Uit deze tabel blijkt dat in de meesre huishoudens wel
eens gezongen wordt. Het verschil tussen autochtone en allochtone
huishoudens is niet significant (Pearson Chi-Square=r,rBr, df=r,
P=o,277)'

Tabel 4.21 Aontollen en Þercentoges outochtone en ollochtone huíshoudens woor
oongegeven wordt dot er we/ eens thuis gezongen wordt. N=hettotool
oontol huishoudens woor de vroog beontwoord is.

zingt thuis
N

t87

In tabel 4.zz worden de resultaren voor de huishoudens uit de taal-
groepen Turks, Marokkaans Arabisch en Berbers ('Marokkaans') en
het Sranan en Hind(ustan)i ('surinaams') weergegeven. In veel van
deze huishoudens blijkt gezongen re worden, onafhankelijk van de
taalgroep.

Tabel 4.2) Percentoges ollochtone huishoudens woor de vroog bevestigend wordt
beo ntwo ord, uitgespliæt noor de toolgroeþ en Tu rks, Mo rokkoon s A robisch

en Berbers ('Morokkoons') en het Sronon en Hind(uston)i ('surinooms').

N=he¿ ¿o¿ool oontol huishoudens per toolgroep woor de vroog beont
woord is.

N

taalgroep

M. Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

%N
t00 26

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

%N
908zingt thuis t5

Interessanter dan de vraag of er weleens gezongen wordt, is de vraag
in utelþe taal er gezongen wordt. In tabel 4.4 wordtper taalgroep,
te weten het Turks, Marokkaans Arabisch en Berbers ('Marokkaans')

ollochtonenoutochtonen

N
82

o//o

89

o//o

B4

Iurks
o//o

73
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en het Sranan en Hind(ustan)i ('surinaams'), aangegeven in welke
thuistaal er thuis gezongen wordt.

f abel 4.23 De thuistool woorin thuts wordt gezongen: oontollen huishoudens woor

gezongen wordt in de ocngegeven tool, u¡tgesÞlitst noor de toolgroepen

Turks, Morokkoons Arobisch en Berbers ('Morokkoons') en hetSronon en

Hind(uston)i ('sunnooms'). N=he¿ totccl oontol hu¡shoudens per tool

groeÞ woor thuis gezongen wordt

taalgroep
M. Arobtsch

en Berbers

('Morokkoons')

7

7

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

Marold<aans Arabisch

Beròers

Engels

Hind(ustan)i

Nederlands

Sranan Tongo

Turlcs

Visaya

N

Turks

t0

3

7

5

2

I

8

36

l2_

In de Marokkaanse huishoudens wordt minder vaak in het Neder-
lands gezon gen (z 5%i") dan in de Turkse (S S%) en Surinaam se (6 3%)
huishoudens. Binnen de ondervraagde Marokkaanse en Turkse huis-
houdens wordt in drie verschillende talen gezongen (Turks, Neder-
lands en Engels, respectievelijk Marokkaans Arabisch, Berbers en

Nederlands) en in de Surinaamse worden zes zangtalengenoteerd (te

weten Nederlands, Engels, Hind(stan)i, Sranan, Tagalog en Visaya.

4.6.t Conclwsies

In het merendeel van de autochtone en allochtone huishoudens wordt
wel eens gezongen in één van de thuistalen. In de Surinaamse huis-

houdens is men wellicht iets zanglustiger dan in de autochtone, Turkse
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en Marokkaanse huishoudens. Verder lijkt het erop dat er in
Marokkaanse huizen mindervaakin het Nederlands gezongenwordt
dan in de Turkse en Surinaamse huishoudens.

4.7 Familieleven

Voor de autochtone Nederlander is de zondag sinds jaar en dag de
familiedag bij uitstek (ref.). Om een indruk te krijgen of dat voor
andere, allochtone groepen ook zo is, of dat zij een voorkeur hebben
voor de vrijdag (rustdag voor veel Turken en Marokkanen) of de
zaterdag, hebben we een vraag opgenomen over familiebezoek. In
tabel 4.24 worden de antwoorden op de vraag'is er een speciale dag
die u meestal met familie doorbrengt' gepresenteerd, voor de au-
tochtone en allochtone huishoudens in het algemeen. FIet verschil
tussen de autochtone en de allochtone huishoudens is niet significant
(Pearson Chi-Square =e,o j7, df=r, p=o,8 r z).

Tabel 4.24 Fomiliedog percentúges outochtone en ollochtone hulshoudens me¿ een

specio/e fomiliedog. N=het totcol oontol outoch¿one respectievelyk ot

lochtone huishoudens woor de vroog beontwoord is.

heeft speciale familiedag

N

t86
N

83

Tabel 4.25 Fomíliedog percentúges outochtone en ollochtone huishoudens woor de

oongegeven dog von de week ols fomiliedog oÞgegeven wordt, N=he¿

totool oontol outochtone resþectievelijk ollochtone huishoudens woor de

vroog beontwoord is.

ollochtonenoutochtonen
o//o

34

o//o

32

hulshoudens

autochtoon

allochtoon

d¡

2

wo

)
mo

2 4

4

do

)
4

zo

6

t)

zo

57

t9

i\
52

26

week-

end

25

6t
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Uit de gegevens in tabel a.z4 blljkt dat slechts een derde van de

autochtonen en allochtonen een vaste dag in de week hebben dte ze

met familie doorbrengen. In tabel 4.25 wordt aangegeven welke dag

van de week de familiedag is, uitgesplitst naar autochtone en allocht-
one huishoudens.
Autochtone huishoudens blijken een duidelijke voorkeur te hebben

voor de zondag als familiedag (SZ%),terwijl binnen allochtone huis-
houdens het weeken d (6r%) wordt aangegeven als moment waaroP

er tijd wordt doorgebracht met de familie. Duidelijk is evenwel dat
zowelautochtonen als allochtonen de familiedagen concentreren in
het weekend. \Øanneer de percentages voor de categorieênzaterdag,
zondagen het weekend worden opgeteld, blijkt 8 8 % van de autocht-
one en 9zo/o van de allochtone huishoudens waar aangegeven wordt
dat er een vaste dag in de week met familie door gebracht wordt, te
kiezen voor het weekend (niet in tabel)'

In tabel 4.26 staathet percentage huishoudens waar aangegeven

wordt dat er een speciale familiedag gevierd wordt, uitgesplitst naar

de taalgroepen Turks, 'Marokkaans' en 'surinaams'. IJit deze tabel

blijkt dat Marokkaanse huishoudens er vaker een familiedag oP na-

houden dan de Turkse en Surinaamse huishoudens. In de helft van de

Marokkaanse huishoudens, een kwart van de Surinaamse huishou-
dens en een derde van de Turkse huishoudens wordt bevestigend

geantwoord op de vraag oI ze een speciale familiedag hebben.

f abel 4.26 Fomiliedog percen¿oges ollochtone hulshoudens woor bevestigend geont-

woord wordt uiçsp/ltst noor de toolgroepen Turks, Morokkoons Aro-

blsch en Berbers ('Morokkoons'), en het Sronon en Hind(uston)i ('Surr-

nooms'). N=het totddl oontol huishoudens per toolgroep woor de vroog

beon\voord is.

taalgroep

M. Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

%N
58 t9

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

%N
258

o/o

heeft speciale familiedag 33

N

Tr.rrks

t5
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In tabel 4.27 wordt voor de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse
huishoudens aangegeven op welke dag van de week de familiedag
valt. Vanwege de zeer kleine aantallen informanten per groep, is
voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van deze gegevens.
Het lijkt erop dat de meeste familiecontacten plaats hebben in het
weekend (categorieën zaterdag, zondag en het weekend), ongeacht
etnische herkomst. De vooronderstelling dat Turken en Marokka-
nen zouden kiezenvoor de vrijdag wordt door deze resultaten niet
bevestigd. Dat is niet verwonderlijk omdat Turken en Marokkanen
in Nederland net als anderen werken en naar school gaan op vrijdag
waardoor ze ntetin de gelegenheid zljn om een rustdag te nemen op
vri)dagen wel noodgedwongen moeten uitwijken naar her weekend.

f abel 4.27 Fomiliedog Þercentoges hulshoudens ultgesÞ/l¿s¿ noor de toolgroepen

Turks, Morokkoons Arobisch en Berbers ('Morokkoons'), en hetSronon en

Hind(uston)i ('Surinooms') woor de oongegeven dog von de week c/s

fomiliedog opgegeven wordt. N= het totool oontol hulshoudens per tool
groeÞ woor de vroog beontwoord is.

week-

toolgroep

Tur'ks

'Marokkaans'

'Surinaams'

mo di wo do

20

end

80

/ö

vr zo zo N
5

9

2

22

5050

4.7.t Conclusies

Gemiddeld wordt in een derde van alle huishoudens aangegeven dar
er een speciale dag in de week is die met familie wordt doorgebracht.
De Marokkaanse huishoudens scoren net iets hoger met ¡3%. Alle
etnische groepen hebben een voorkeur voor het weekend voor deze
speciale familiedag en de autochtonen kiezen expliciet voor de zon-
dag. Het is voor de hand liggend dat de keuze voor het weekend
bepaald wordt door de Nederlandse werkweek, die loopt van maan-
dag tot en met vrijdag.
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4. 8 Activiteiten buitenshuis

In deze sectie staan de activiteiten buitenshuis van de informanten
centraal.De eerstevraag die gesteld werd aan de respondenten luidt:
"Heeft u easte actioiteiten bwitensbuis, biiztoorbeeld een club, een

vereniging of iets anders lea'a'r u elþe weeþ na'a.rtoe gaat?" Vervol-
gens werd gevraagd om welke activiteit het ging' Deze vraag rr'et
betrekking tot het soort activiteit was een oPen vraag en de antwoor-
denzrjnlater door de auteurs ondergebracht in een aantal vaste cate-

gorieën. Bovendien is de vraag gesteld: "Komen daarvooral mensen

.tit.t- eigen land of ook anderen?" De resultaten met betrekking tot
het al dan niet hebben van activiteiten buitenshuis worden gePresen-

teerd in sectie 4.B.r.Vervolgens wordt in sectie 4.B.zhet type activi-
teit geanalyseerd. In sectie 4.8.3. wordt gekeken naar de samenstel-

ling van de groep met wie de activiteiten worden gedeeld. In sectie

4.8.4 ten slotte worden de resultaten beknopt samengevat.

4. B. t -Wie 
beeft actiztiteiten buitensbwis ?

In tabel 4.28 worden de resultaten weergegeven voor de vraag of de

informant vaste activiteiten buitenshuis heeft, uitgesplitst naar au-

tochtonen en allochtonen. Autochtone resPondenten geven iets va-
ker aan vaste activiteiten buitenshuis te hebben dan de allochtone
respondent en (69o/" versus t6%). Dit verschil tussen autochtone en

allãchtone respondenten is statistisch significant: Pearson Chi-
Square=4r6¡ 3, df=r, p=o,o3 r ).

Tabel 4.28 Activiteiten bui¿enshuisr percentoges outochtone en ollochtone respon

denten die voste octivite¡ten buitenshuis hebben. N=het totool oontol

outochtone respectieve/yk ollochtone resþondenten die de vroog beont-

woord hebben.

outochtonen ollochtonen

N
98

N

220

o//o

69heeft vaste activiteiten buitenshuis

Õ//o

56
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In tabel 4.29 worden de resultateri voor de autochtone groep uit-
gesplitst naar leeftijd. Bij de aurochtone respondenten geven de jon-
geren iets vaker dan ouderen aan activiteiten buitenshuis te hebben:
887" van de jongeren geeft aan activiteiten buitenshuis te hebben
versus 68%" vande zo-plussers. Dit verschil is niet significant (Fisher

geven aan activiteiten buitenshuis te hebben. Ook dit verschil is niet
significant (Fisher Exact: p=o,4J 9).

Tabel 4.29 Actliteiten bul¿enshuisr percen¿oges outochtone respondenten (op bosls

von thuistool) die vos¿e octiviteiten buitenshuis hebben, uitgesplitst noor
leeft|d: B ¿ot en met 20 joor yersus ouder don 20 joor. i\= het to¿aoi

oontol jonge respectieve/ik oudere respondenten dot de vroog beont
woord heeft.

o uto chto n e respondenten 20+ joor

%N
68 205

o//o

heeft vaste activiteiten buitenshuis

Tabel 4.30 Aaiviteiten bui¿enshulsr percentoges ollochtone resþondenten (op bosis

von thuistool) dre yos¿e oct¡viteiten bultenshuis hebben, uitgesplitst noor
leeftyd: B ¿o¿ en met 20 joor yersus ouder don 20 joor. N= het totodl
oontol jonge respeaieveltjk oudere resþondenten dot de vroog beont-
woord heeft.

B-20 JOor

BB

N

B

ollochto ne respondenten

heeft vaste activiteiten buitenshuis

Joor

87

20+
o//o

55

joor

N
I

B-20
o//o

75

N

In tabel 4.3 r worden de resultaten voor de drie grootste taalgroepen
(Turks, Marokkaans en Surinaams) gepresenreerd. Uit deze tabel
blijkt dat de respondenren uit de Surinaamse taalgroep het hoogste
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scoort 'rnet75"/o,gevolgd doot 6t"/" van de Turkse resPondenten en

46"/o vande Marokkaanse respondenten. Het liikt er op dat resPon-

denten uit de Marokkaanse taalgroep iets minder vaak activiteiten
buitenshuis hebben dan de Turkse en Surinaamse respondenten.

Tabel 4,3 I AAiviteiten bultenshuls; percentoges ollochtone respondenten (op bosis

von thuistool) dle vcste octtviteiten bui¿enshuls hebben, uitgesplist noor

de toolgroepen Turks, Morokkoons Arobisch en Berbers ('Morokkoons')

en hetsronon en Hind(uston)i ('Surinooms'). N= hettotool oontol resÞon

denten per toolgroep dot de vroog beontwoord heeft)

%N

taalgroep
M. Arohisch

en Eerbers

('Morokkoons')

%N

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

%N

B

Turks

heeft vaste activiteiten

buitenshuis 6l tB 46 24 15

4.8.2 Inztentarisatie pan de typen activiteiten bwitenshwis

In deze sectie wordt geinventariseerd welke soorten activiteiten er

worden genoemddoor welke informanten enwordt er gekeken of er

een effect is van thuistaal en leeftijd op de keuze voor een bepaald

soort activiteit.
In tabel 4 4 zwordt weergegeven welke activiteiten buitenshuis de

aurochtone en allochtone respondenten hebben. Uit deze tabel blijkt
dat 46 autochtone respondenten aangeven r B ¡ activiteiten buitens-
huis te hebben. Dat betekent dat elke autochtone resPondent iets

meer dan één activiteit er op nahoudt (r,3 om precies te zrin). Bij de

allochtonen is de verhoudingT3 activiteiten oP t4 resPondenten, dat

komt neer op r,4 activiteit per allochtone respondent.
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Tabel 432 TyÞe octtv¡teiten buitenshuis: percentoges outochtonen en ollochtonen per
ocuviteit

outochtonen ollochtonen
creatief l<unst

cursus (taal, typen etc)

sport, beweging

yoga, meditatie etc

gezelligheid, café

vnjwilligerswerl<

religieus

muziel<

toneei, theater, cabaret

denl<sport, l<aarten

N respondenten

N activiteiten

4

3

s0
2

t6
t0
2

9
)J

I

t46
t85

6

6

JÕ

3

20

4

t2
ll

54

/J

Als we kijken naar de top-drie activiteiten onder aurochtonen en

de helft van sportieve aard, bij de allochtone groep ligt het aandeel

eveneens oor muziek nr'et tt%o. Opvallend is
dat vrijw onen op de derde plaats tomr, ter-
wrjl deze ij de allochronen nauwelijks ver.re-
genwoordigdrs (a%). Net zo opmerkelijk is dat religieuze activitei-
ten bij de allochtonen op de derde plaats staan, maar bij de autocht-
one groep nauwelijks genoemd wordt (t%). \Øat de overige rypen
activiteiten betreft zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen
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de twee groepen respondenten.
In tabel 4.33 worden de activiteiten van de autochtone groep uit-

gesplitst naar deleeftijd van de respondenten. Allereerst blijkt dat de

zeveîautochtone respondenten in de leeftijdscategorie 8 t/rn zoiaar

(g"1").

In tabel 4.3 4 staan de activiteiten van de allochtone groep: uitgesplitst
naar de leeftijd van de respondenten. FIet blijkt dat de jonge allocht-
onen er gemiddeld meer vaste activiteiten op nahouden dan hun

autochtone leeftijdsgenoten: zes respondenten geven aan negen âcti-

viteiten te hebben, een gemiddelde van r,t activiteiten Per jongere

allochtoon (versus r,o activiteiten per iongere autochtoon). Boven-
dien hebben ze meer verschillende tyPen activiteiten dan de âutocht-
one jongeren. Naast sport(4tyo van alle activiteiten) en gezelligheid

Tabel 4.33 Adiviteiten bultenshuis von de outochtone respondenten: onderlinge ver-

houding von de verschtllende octíviteiten (percentoges), ultgespiltst noor

leeftyd, jong (B tlm 20 ioo) versus 2)-plus'

o uto chto ne resþ o n de nte n

creatiel kunst

cursus (taal, typen etc)

sport, beweging

yoga, meditatie etc

gezelligherd, café

vnjwilligerswerl<

religieus

muzìek

toneel, theater, cabaret

denksport, l<aaften

N respondenten

N activiteiten

57

820

43

0+
4

4
50

7

t5

t0
2

9

J

I

t39
t7B

2

7

7
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(zz%"), wordt er ook vrijwilligerswerk gedaan (rf/o), een cursus
gevolgd þr%) en worden er religieuze acrivireire n (rf/") ontwik-
keld. Opvallend is dat allochtone jongeren iets minder vaak activitei-
ten in de gezelligheidssfeer ontwikkelen dan aurochrone jongeren.
Omdat de aantallen jongere aurochtone en allochtone respondenten
zo klein zijn, moeten we echrer ergvoorzlchtigzijnmer het genera-
liseren van de data.

Oudere allochtonen doen iets minder vaak aan sport dan de oudere
autochtone" (lZ% respectievehjk 5o%"), maar hebben daarentegen
iets meer activiteiten in de gezelligheidssfeer dan hun aurochtone
leeftijdsgenoten (zoYo versus r5o/") en beduidend meer religieuze
activiteiten (r37" versus z%").

Tabel 4,34 Activiteiten bui¿enshuls von de ollochtone respondenten: onderlinge ver-

houding von de verschillende octiviteiten (percentoges), uitgesplitst noor
leeft¡d, jong (B tlm 20 joor) versus 2}-plus.

o I I o chto ne re sp o nd e nte n

creatief l<unst

cursus (taal, typen etc)

spor1, beweging

yoga, meditatie etc

gezelligheid, café

vrijwilligerswer1<

religieus

muziek

toneel, theater, cabaret

denlaport, l<aarten

N respondenten

N activiteiten

B-20

45

20+
6

5

37

3

20

3

t3
t3

48

64

27

lt
I

6

9

In tabel 4.3 ¡ worden de resultareri mer betrekking ror de vaste acti-
viteiten van de respondenten uit de Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse g"-..ttrih"p weergegeven. De verhouding van het aan-
tal activiteiten tot het aantal respondenten is voor alledrie de groepen
ongeveer hetzelfde (rrz voor de Surinaamse groep, en t,+ voor de
Turkse en de Marokkaanse groep) en komt nâgenoeg overeen met
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die van de andere groepen (autochtonen en allochtonen in het alge-

meen).

Tabel 4.35 Activiteiten bultenshuls von de ollochtone respondenten: onderlrnge ver

houding von de verschillende octiviteiten (þercentoges), uttgesplitst noor

de toolgroepen Turks, Morokkoons Arobisch en Berbers ('Morokkoons')

en het Sronon en Hind(uston)i ('Surinooms').

Turks

taalgroep

M. Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

l5
E1

creatiel kunst

cursus (taal, typen etc)

sport, beweging

yoga, medìtatie etc

gezelligheid, café

vnjwilligerswerl<

religieus

muziek

toneel, theateç cabaret

denl<sport, l<aaden

N respondenten

N activiteiten

7

50)7

t3

20

33

t4

1

29

IO

t4

t4
l4

ll 6

lt5

Opmerkelijk is dat de mee buitenshuis

,r".r d. Turkse respondent e "/"). De reli-
greuzeactiviteiten binnen d fs hoger dan

activiteiten te hebben (t+%).
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4.8.j Samenstelling oan de groep wa.a.rnxee de activiteiten utord.en
gedeeld

Deze sectie betreft de samenstellingvan de groep waarmee de activi-
teiten worden gedeeld. De vraag die gesteld werd aan de responden-
ten was of aan de genoemde activiteiren alleen mensen uit eigen land
deelnemen of ook mensen van andere herkomst. In tabel 436 wordt
aangegeven met wie de autochtone en allochtone resporidenten hun
activiteiten delen. Uit deze tabel leiden we af dat twee derde van de
activiteiten van de autochtone respondenten ondernomen worden
met andere autochtonen (65%).Brj az% van de allochtone respon-
denten bestaat de groep met wie zij de activiteiten ondernemen voor-
namelijk uit mensen hun eigen land. Dit percenrage v an 42"/o lijkt op
het eerste gezichtvrij hoog. De formulering van de categorieën 'uiì
eigen land' en'ook anderen'is enigszins onhandig en kan verklaren
waarom zoveel activiteiten van allochtone respondenten worden
gedeeld met mensen uit eigen land. De formuleringen 'uit eigen land'
en 'ook anderen' zijn voor autochtonen wel eenduidig, maar voor
allochtonen niet per se. Het is namelijk niet uit te sluiten dat (be-
paalde groepen) allochtonen Nederland als hun eigen land (zijn gaan)
zien en dit levert problemen op bij de interpretatie van de responsies.
Bij de analyses van de anrwoorden gaan we er vanuit dat een allochtoon
de formulering 'uit eigen land'interprereerr als 'van dezelfde etni-
sche herkomst als ik', dus als monocultureel. Deze aanname hoeft
echter niet bij elke allochtoon juisr re zijn.Inde praktijk is deze vraag
meestal door de enquêteur uitgelegd als 'behorend tot de eigen groep'.

Tabel 4.36 Herkomstvon de deelnemers oon de oaiviteitenr Þercentdges.

uit eigen land

ook anderen

N activiteiten

outochtonen ollochtonen

68 42

32 58

r80 73

In tabel 4J7 staîn de resultaten voor de autochtone respondenten,
uitgesplitst naar leeftijd. Het lijkt erop dat jongere autochronen hun
activiteiten buitenshuis vaker delen met allochtonen dan de oudere



Cwhuurrepertoires in Lomboþ en Transoaal r35

autochtonen (+l% versus 32"/"). Omdat het hier gaat om slechts

zevengerapporteerde activiteiten van de jongere groep is voorzich-
In tabel 4.3B staan
aan de activiteiten
r leeftijd. Uit deze

tabel komt duidelijk naar voren dat de jongere allochtonen hun acti-
viteiten buitenshuis delen met mensen van andere etnische herkomst
dan zijzelf . Dit kunnen autochtone n zijn, maar ook andere allocht-
onen. Bij de oudere allochtonen wordt ongeveer de helft van de

activiteiten doorgebracht met mensen uit eigen land (a7%).

fabel 4.37 Herl<omstvondedee/nemenoondeoAiviteitenvonoutochtoneresponden-

ten: Þercentoges, uitçspiltst n oor leeftyd: B tlm 20 ioorversus 2O-plussers.

o uto chto ne responde n¿en

uit eigen land

ool< anderen

N activiteiten

820
57

43

7

20+
6B

32

t73

Tabel 4.38 Hel<omstvon de dee/nemers o on de octiviteitenvon ollochtone responden-

ten: Þercentoge5 uitgesp/itst n oor leefu1d: B tlm 20 ioorversus 2O-piussers,

o ll o chto n e responden¿en

uit eigen land

ool< anderen

N activiteiten

B-20

I

99

9

20+
47

53

64

In tabel 489 staaî de gegevens met betrekking tot de herkomst van

de deelnemers van de activiteiten van de Turkse, Marokkaanse en

Surinaamse respondenten. Voor alledrie de groepen geldt dat onge-

veer eenderde deel van de activiteiten worden gedeeld met alleen

mensen uit eigen land. Kennelijk zijn andere (oudere) allochtone
respondenten anders dan de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse

respondenten verantwoordelijk voor het hoge percentage van 47"/"
in de categorie'uit eigen land'in tabel4.38.
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Tabel 4.39 Herkomst von de deelnemers oon de octiviteiten von ollochtone respon

denten; Þercentoges, ul¿gesp/itst noor de toolgroepen Turl<s, Morokkoons
Arobisch en Berbers ('Morokkoons') en het Sronon en Hind(uston)i ('Su

rinooms'). N= het totool oontol responden¿en per toolgroep dot de vrcLctg

beontwoord heeft),

uit eigen land

ook anderen

N activiteiten

Iurks

JJ

o/
t5

taalgroep

M. Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

36

64

t4

Sronon en

Hind(uston)i

('Surinooms')

29

7t
7

4.8.4 Conclwsies

FIet merendeel van de autochtone respondenten geeft aan activitei-
ten buitenshuis te hebben, onafhankelijk van leeftijd. Meer dan de
helft van de allochtone respondenten geeft aan vasre activiteiten te
hebben buitenshuis, wederom ongeacht leeftijd. Het lijkt erop dat
van alle onderzochte groepen de Marokkaanse respondenten de min-
ste activiteiten buitenshuis hebben.

De meest voorkomende vaste activiteiten buitenshuis van zowel
autochtonen als allochtonen zijnvan sportieve aard. Autochtonen
hebben vaker sportieve activiteiten dan allochtonen, ongeacht de
leeftijd. Voor beide groepen komen activiteiten in de gezelligheids-
sfeer op de tweede plaats. \Øel is het zo dat jongere aurochronen en
oudere allochtonen vaker dit soort activiteiten ontplooien dan hun
allochtone respectievelijk autochtone leeftijdgenoren. Ten slotte is
het opvallend dat de allochtone respondenten vaker religieuze acti-
viteiten hebben(tz"/") dan de autochrone respondenten(2"/"). Hier-
bij speelt leeftijd geen rol.

Turkse respondenten geven aan vaker religieuze dan sportieve
activiteiten buitenshuis te hebben. Hierin verschillen ze .van de au-
tochtonen en de andere onderzochte allochtone groepen. Bovendien
scoren de Turkse respondenten hoger op vrijwilligerswerk dan au-
tochtonen en de andere onderzochte allochtone groepen.
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Jongere autochtonen delen hun activiteiten buitenshuis iets vaker
met allochtonen dan oudere autochtonen. Jongere allochtonen on-
dernemen hun activiteiten buitenshuis uitsluitend met mensen van
andere etnische herkomst danzrjzelf,terwijl oudere allochtonen bij
de helft van de activiteiten die ze ondernemen, dit doen met mensen

uit hun eigen land. Voor zowel de Turkse, Marokkaanse en

Surinaamse respondenten geldt dat zri ongeYeer eenderde deel van

hun activiteiten delen met mensen uit eigen land (dit is iets minder
dan de gemiddelde allochtone respondent).

4.9 Versiering ter gelegenheid van het vr-voetbal

Deze sectie heeft betrekking op de vraag of tijdens het wereldkampi-

sierd werden þ7%" respectieveliik 26"/", niet significant: Pearson

Chisquare= 2,99r,df=r, p=o,oss). In tabel 4.4r worden de resultaten

gepresenteerd voor de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse huis-
houdens.

f abel 4.40 Versiering tydens het WK voetbol: oontollen en Þercentoges outochtone

en ollochtone hulshoudens die versterd werden, N=he¿ totool oontol huis

houdens woor de vroog beontwoord ts.

outochtonen

%N
t7 186

ollochtonen

versierd tijdens het WK-voetbal

ô//o

24

N
79



r 3 8 Cuhuwnepertoires in Lomboþ en Transz,aal

Tabel 4.41 Versiering t/dens het WK Þercentoges c//och¿one hulshoudens (op bosis

von thuístool) die versierd werden, ul¿gesp/¡ts¿ noor de toolgroepen Turks,

Morokkoons Arobisch en Berbers ('Morokkoons') en het Sronon en

Hind(uston)i ('Surinooms'), N= het totool oontol hulshoudens Þer tool
groeÞ woor de vroog beontwoord is.

%N

taalgroep
M, Arobisch

en Berbers

('Morokkoons')

%N

Sronon en

Hind(uston)í

('Surtnooms')

%N
Turks

versierd tijdens het

WK-voetbal 70 15 26 t9 t4 7

In tabel 4.4zwordt voor de autochtone en allochtone huishoudens
die welversierd werden voor het \øK aangegeven op welke wrjze dat
gebeurde.

Tabel 4.42 Type versíeringen t4dens het WK voetbol: Þercentoges outochtone en

ollochtone hulshoudens Þer t/Þe versíering. N= he¿ oontol outochtone

resþeaievelijk ollochtone huishoudens dot versierd werd.

outochtonen ollochtonen
Nederlandse vlag

Hup Holland Hup vlag

Braziliaanse vlag

Marol<kaanse vlag

(oranje)vlag(getje)/oranje versieri ng

versi eri ng meUdoo r bu u rUstraat

versiering in buitenland

restcategorie

N

59
)j

7t
lt
J

3

3l

4

4
65

9

4
9

t9

Uit deze tabel blijkt duidelijk datzowelde autochtone als de allocht-
one huishoudens vooral versierd werden met (oranje) vlaggetjes en
oranje versiering. Tien procenr van de autochtone en allochtone
huishoudens werden versierd in samenwerking met de straat of buurt.
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De Nederlandse vlag werd in het algemeen weinig gebruikt door
autochtonen en allochtonen. In tab el 4.+3 wordt aangegeven op welke

wijze de (weinige) Turkse, Marokaanse en Surinaamse huishoudens
werden versierd. Als er al versierd wordt, wordt ook bij deze groe-
pen voornamelijk gebruik gemaakt van oranje vlaggetjes en versie-
ringen. De categorie 'versiering in buitenland' heeft betrekking op
een eventueel tweede huis in het land van herkomst.

f abel 4.43 Type versreringen tidens het WKvoetbol: percentoges o/iochtone huls-

houdens (op bosis von thuistool) Þer tt/Þe versiering, ultgesp/itst noor de

toolgroeÞen Turl<s, Morokkoons Arobisch en Berbers ('Morokkoons') en

het Sronon en Hrnd(uston)i ('Surinooms'), N= het totool oontol huishou-

dens per toolgroep dot ttldens het WK-verslerd is.

øalgroep
M. Arobtsch

en Berbers

('Morokkoons')

Sronon en

Hind(uston)i

('Surínooms')Turks

Nederlandse vlag

Hup Holland Hup vlag

Braziliaanse vlag

Marokkaanse vlag

(oranje)vlag(getje)

/oranje versiering

versiering meUdoor

buurUstraat

versienng in buitenland

restcategone

N

50

33

4.9.r Conclusies

Autochtone en allochtone huizen worden slechts in beperkte mate

versierd ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal. Als
er al versierd wordt, dan wordt ervoornamelijk gebruik gemaakt van
oranje vlaggetjes en versieringen, ongeacht de thuistaal van de huis-
houdens.

20

60o/

r
J3

50

I

20
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4.ro De mate van uitwisseling van verschillende typen cultuur-
repertoires

Deze sectie gaat dieper in op de mate van uitwisseling tussen de vier
grootste taalgroepen van een aantal cultuurrepertoires. Hierbij staat
de vraag centraal of de repertoires van de vijf cultuurvariabelen feest,
verhaalpersonages, muziek, gerechten en voorwerpen in huis verge-
lijkbaar zijn in de mate waarin ze uitgewisseld worden tussen de
verschillende groepen in de wijk. Het is heel goed mogelijk dat re-
pertoires van de ene variabele gemakkelijker worden uitgewisseld
tussen de verschillende groepen/culturen, dan repertoires van an-
dere variabelen.

Hieronder wordt beschreven op welke wrjze de data geanaly-
seerd zijn. Allereerst zijn de antwoorden van de vragen die op het
niveau van het huishouden gesteld zrln (zoals bijvoorbeeld de vragen
die betrekking hebben op voorwerpen in huis) toegekend aan de
individuen van de vragen op
individueel niveau
daan op de vijf cul ::'1Ïtä,
gerechten en voorwerpen in huis. Elk van de vijf cultuurvariabelen is
gebaseerd op vier vragen, één uit elke cultuur, zoals aangegeven in
tabel4.44.

f abel 4.44 Vijf cultuurvoriobelen, woorbij elke voriobele geboseerd is op vrer vrogen,

één ul¿ eike cultuur.

feest

verhaal

Personages
muziel<

gerechten

voorwerp in

huis

i\ede/ondse
cultuur

kerstfeest

Hans &

Grietje
Vader

Abr¿ham

stamppot
koel<jes-

trommel

Iurkse

cultuur

slachtfeest

Nasreddin

Hoca
lbrahim

Tatlises

lahmacun

Morokkoonse

cultuur

slachtleest

Aicha-

Kandisha

Cheb

Khaled

couscous

Surinoomse

cultuur

divali-feest

Anansi

Trafassi

roti

demlik shellal wol<
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Bij het samenstellen van de variabele 'gerechten' stuitten we oP een

onvolkomenheid van de vragenlijst. Bij de vraag "wordt er bij u thuis

wel eens x bereid" is geen gerecht oPgenomen uit de Surinaamse

keuken en bij de vraag" heeft u wel eens x gegeten" zlin geenvragen

uit de Marokkaanse cultuur opgenomen' Dit betekent dat bij de

variabele rd, een co

van deze n is het sl

uit zowel e cultuur.

gen in plaats van één. Voor elke vraag die bevestigend b"".t.*oo.i
lo.dt,wotdt één punt behaald. Dit betekent dat de maximaal haal-

bare score voor elke afzonderlijke variabele vier is.

In tabel 4.45 worden de van de vier verschil-

lende taalgroepen op de cu presenteerd' Gemid-

deld (N=z9r) blijkt dat de hoogste scoort (2'9)

gevolgd door de variabele gerechten met een score van 2,6' F{etvet-
rchil in score tusse n deze twee variabelen is statistisch significant
(t=4,r df=zB r, pco,oor). De volgende hoogste score is voor de varia-

bele muziek (z,o) die significant lager is dan de score oP gerechten:

hoogste scoort (2,9) gevolgd door de variabele gerechten met een

,.orã ,ron 2,6. lfl'et verschil in score tussen deze twee variabelen is

statistisch significant (t=4,t, àf=33, p<o,oor). De volgende hoogste

score is ,rooid. variabele muziek (z,o) die significant lager is dan de
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score op gerechten: t=-rorf df=33o, p<o,oor. De variabele voorwer-
pen in huis scoort significant lager op muziek (t= 4,6, dî=3z7,pco,oor),
maar significant hoger dan de variabele verhaalpersonages (t=-5,3,
df-328, p<o,oor).

rabel 4,45 Gemiddelde scores oÞ de cultuurvortobelen en stondoorddev¡otres (sd),

uitçsp/itst noor toolgroep.

groeÞ

autochtone

groep 2,8

Turl<se

groep 3,0

Marol<kaanse

groep 32-

Surinaamse

groep 3,7

gemiddeld

(N=291) 2,9

overall

(N=342) 2,9

feest
gem sd

verhool-

Þersonoges
gem sd

muztek

gem sd

2,0 0,84

t,8 0,92

2,1 0,70

I,9 0,74

2,0 0,83

2,0 0,88

gerechten

gem sd

voorwerÞen

gem sd

0,85 t,4 0,60

0,4t t,8 0,82

0,37 1,6 0,64

0,48 t,6 0,53

0,80 t,4 0,63

0,B t 1,4 0,63

2,7 r,0 t 1,6 0,64

1,7 0,94 2,5 0,59

2,5 I,01 2,t t,08

2,4 0,52 t,7 0,82

2,6 t,03 1,7 0,74

),6 l,0s t,7 0,74

de vier taalgroepen) weergegeven in de vor
Uit dezefiguur is onmiddellijk af te lezen d
van bekendheid ofwel de mate van uitwisse
cultuurvariabelen is: feesten - gerechten - muziek - voorwerpen in
huis - verhaalpersonages.



Cuhwurrepertoires in Lomboþ en Transøaal

Figuur 4. I Gemiddelde score Þer cultuurvoriobele von vier toolgroepen.

Verhaal personages

Voorwerpen

Muziel<

Gerechten

Feesten

r43

01734

Deze volgorde lijkt aannemelijk. FIet vieren van feesten zoals het
kerstfeest en het slachtfeest gaat niet ongemerkt aan de buurt voor-
bij. Met kerst worden de huizen van binnen en buiten versierd en bij
het slachtfeest zijn er vaak activiteiten oP straat. Bovendien hebben

veel mensen kinderen die op school geconfronteerd worden met de

diverse feesten. Ook het eten van elkaars gerechten en het leren ken-
nen van elkaars muziek gaat vrij gemakkelijk in een wijk als Lom-
bok/Transvaal. Er worden regelmatig buurtfeesten georganiseerd

(Lombok Anders) waarbij verschillende soorten hapjes aangeboden

worden en er muziek van de verschillende etnische groePen gespeeld

wordt. Het feit dat gerechten gemakkelijker dan muziek bekend

raken bij andere groepen wordt wellicht veroorzaakt doordat het

aanbieden van eten en drinken universeel wordt gezienals een vorm
van gaswrijheid. Het in huis (willen) hebben van voorwerPen uit een

andere cultuur is een bewuste keuze en kost aanzienlijk meer moeite

dan het proeven van gerechten of het luisteren naar muziek. Het
kennen van verhaalpersonages van andere taalgroePen ten slofte vergt
de grootste investering. FIet vereist kennis van de taal waarin de

verhalen worden verteld of op zrin minst intensief contact met sPre-

kers van de betreffende taal. Een andere mogelijkheid om tn aanra-

king te komen met verhaalpersonages uit andere culturen is het lezen

van vertalingen in de eigen taal van dergelijke verhalen. Kennelijk
gebeurt dat weinig onder onze respondenten.
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Flieronderworden de scores op de verschillende cultuurvariabelen
weergegeven voor de vier verschillende taalgroepen. In figuur 4.2
staan de scores voor de autochtone groep, in figuur 4.3 voor de Turkse
taalgroep, in figuur 4.4voor de Marokkaanse taalgroep en in figuur
4.4 voor de Surinaamse taalgroep. \Vat bij onderlinge vergelijking
vandezefiguren onmiddellijk opvalt is het afwijkende gedrag van de
Turkse taalgroep ten opzichte van de overige drie taalgroepen. De
Turkse groep scoort relatief laag scoort op de variabelen gerechten,
muziek en verhaalpersonages hetgeen betekent dat deze groep niet
zo goedop de hoogte is van gerechten, muziek en verhaalpersonages
uit de andere culruren. In bijlage 3 zijn gedetailleerde besprekingen
van de resultaten in tabel 4.4j per taalgroep opgenomen; in bijlage 4
worden de resultaten in tabel 4.4¡ besproken per cuhuurvariabele.
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Figuur 4.2 Gemiddelde score von de outochtone groeÞ Þer cultuurvoriobele'

Verhaalpersonages

Voorwerpen

Muziel<

Gerechten

Feesten

0t234

Figuur 4.3 Gemtddelde score von de Iukse toolgroep per cultuurvoriobele'

Verlraalpersonages

Voorwerpen

lYuziek

Gerechten

0l 734

Feesten
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Figuur 4.4 Cemiddelde score von de Morokkoonse toolgroep per cultuurvoriobele.

Verhaalpersonages

Voorwerpen

Muziek

Gerechten

Feesten

Figuur 4.5 Cemiddelde score von de Sur'inoomse toolgroep per cultuurvoriobele.

Verhaalpersonages

Voorwerpen

Muziel<

Gerechten

0t)34

0t234

Feesten



,. Cultuurkenmerken van taalgroepen
in Lombok en Transvaal

In de vorige twee hoofdstukken zijn de uitkomsten van de rcr op het
gebied van taal (hoofdstuk 3 ) en cultuur (hoofdstuk 4) uitgebreid aan

de orde geweest. In dit hoofdstuk staat centraal of en in welke mate

er een samenhang is tussen beide soorten uitkomsten. Er zullen
cultuurscores worden gepresenteerd die inverband worden gebracht
met taalgroepen.

5.r Taalgroepen en cultuurscores

Om de vergelijking tussen taalgroepen en culturen op basis van de

rcp-uitkomsten mogelijk te maken , zrjn er individuele cultuurscores
berekend op basis van enkele stereotiepe elementen uit vier culturen:
de Nederlandse, de Turkse, de Marokkaanse en de Surinaamse. FIier-
voor zTjnnieuwe variabelen berekend, die gebaseerdzlinop de ant-
woorden uit het oorspronkeliike databestand. \Øaar in hoofdstuk 4
(zie tabel 4.44) er vijf cultuurvariabelen werden berekend (de optel-
ling van de waarden per rij), zijn voor deze analyse per kolom de

afzonderlijke waarden berekend. De scores ziininfeite optellingen
van de afzonderlijke waardenvan de variabelen per individu, met een

maximale score van ¡ per cultuur.
De vier cultuurscores ziln als volgt samengesteld (zie ook tabel

5 . r ): een vraag over een religieus feest (kerst, divali en offerfeest), één

over een verhaalpersonage (Hans en Grietje' Nasreddin Hoca, Aicha
Kandisha, Anansi), één over een muzikant of muziekgroep (Vader
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Abraham, Ibrahim Tadrses, Cheb Khaled en Trafassi), één over eren
(stamppot, lahmacun, couscous, roti) en tot slot één over een voor-
werp (koekjestrommel, demlik, shellal, wok).

Tabel 5. I Cultuurelementen wooruit de vier cultuurscores zijn opgebouwd

feest

verlraal

personages

muziek

gerechten

voonrrerp in

huis

Nededondse

cultuur

kerstfeest

Hans &
Grietje

Vader

Abraham

stamppot

l<oelcjes-

trommel

Iurkse

cultuur

slachtfeest

Nasreddin

Hoca
lbrahim

Tatlises

lahmacun

Morol<koonse

cultuur

slachtfeest

Aicha-

Kandisha

Cheb

Khaled

COUSCOUS

Surinoomse

cultuur

divali-feest

Anansi

Trafassi

roti

wol<demlik shellal

Er moet hierbij worden opgemerkt dat deze analyse posr hoc is uit-
gevoerd en dat er beperkingen zljndoor de inhoud en samenstelling
van de vragenlijst. In de eerste plaats zijn bepaalde elementen in elk
van de cultuurscores niet noodzakelijkerwijs echte stereotiepen.
Misschien kent niet iedere Marokkaan Aicha Kandisha, en heeft niet
elke Nederlander een koekjestrommel in huis. In de tweede plaats is
het niet duidelijk of alle culruurelemenren even zwaar zouden moe-
ten wegen in de te berekenen score. Draagt het kennen van het slacht-
feest evenveel bij tot "kennis van de Marokkaanse cultuur" als bij-
voorbeeld het eten van couscous? Bovendien is de "surinaamse"
cultuur in feite samengesteld uit twee verschillende culturen, de
Hindoestaanse cultuur en de creoolse cultuur van de Sranan-spre-
kers. Niettemin hebben we besloten om, met de beperking"t rr"tr d"
vragenlijst in het achterhoofd, deze analyse uit te voeren, omdat er
op dit punt interessante vergelijkingen russen taalgroepen en cultu-
ren mogelijk zijn.

Er zrjn voor vier groepen gemiddelden op de vier cuhuurscores
berekend. In de eerste plaats voor de Nederlandse groep, die bestaat
uit de autochtone respondenten (zoals in het vorige hoofdstuk geo-
perationaliseerd als een groep van 230 "Nederlandse eentaligen"). In
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de respondenten uit d t
fdstuk I en 4); voor de

4) en tot slot voor de

áuen; zie eveneens hoofdstuk +). De gemiddelde cultuurscores Per
taalgroep staan vermeld in tabel 5.z.Daarinzijn ook de gemiddelde

scores over alle z9 r Nededandse, Turkse' Marokkaanse en Surinaamse

respondenten opgenomen, alsmede de gemiddelden over alle 342
respondenten uit de steekproef.

Tabel 5.2 Gemtddelde cultuurscores, uiçsp/itst noor toolgroep

Nede/cndse

aituur
Turkse

cultuur

Morokko onse S uri no omse

cultuur cultuurToolgroep

Nederlandse

Turl<se

Marol<kaanse

Surinaamse

Gemiddelde

Nederlandse/

TurJ<se/

Marold<aanse/

Surinaamse

taalgroep

Gemiddelde

(alle respon-

denten uit de

steel<proef)

(N=230)
(N= 25)

(N= 26)

(N= l0)

4,7

3,1

3,4

4,4

t,6

5,0

7,t

t,4

t,7

t,6

4,5

1,6

?q

t,2

t,4

3,8

(N=29 l) 4,4

(N=342) 4,4

2,0 1,9 2,4

1,9 1,9 2,4

een bevestiging dat de repertoires die we gekozen hebben als stereo-

tiepen redelijk representatref zrjnvoor de verschillende culturen. De
Tuikse taalgroep behaalt een score van rooo/o: alle respondenten uit
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deze groep zijn bekend met de door ons vanrevoren bedachte stereo-
tiepen. De andere groepen behalen echter niet een gemiddelde van
too"/o. Blijkbaar is er verschil in de mate waarin de groepen bekend
zijn met de elementen uit hun eigen cultuur. De vraag die zich op-
werpt is of alle stereotiepen wel in dezelfde mare stereotiep zijn en of
ze dus wel op dezelfde manier gewogen moeten worden. Driekwart
van oîze Marokkaanse respondenten heeft een shellal in huis, terwijl
alle Turkse respondenten een demlik in huis hebben. Betekent dit
niet dat wanneer een autochtone of Surinaamse respondent een shellal
in huis heeft, dit zwaarder zou moeten wegen dan wanne er hij/zij
een demlik in huis heeft? Met andere woorden, als bijvoorbeeld een
"gemiddelde Nededander" een score van 4,7 haalt op de Neder-
landse cultuur, dan betekent dat dat elke andere groep in feite met
een Nederlandse cultuurscore in de buurt van de +r7 "netzo bekend
is met de Nederlands cultuur als de Nederlanders zelf'. Er is om
deze reden aanvankelijk een correctie uitgevoerd op de scores. Van
elk cultuurelement is de gemiddelde score bepaald van de "eigen"
taalgroep, uitgedrukt in een percentage (de correctiefactor). De ge-
middelde scores van de andere taalgroepen werdenper cultuurelement
gedeeld door deze correctiefactor, waarna de vijf cultuurelementen
bij elkaar werden opgeteld en vermenigvuldigd mer roo. In de twee
voorbeelden hieronder laten we zien hoe alle Turkse cultuurscores
(de Turken scoorden zelf rco%" op de vijf cuhuurelementen) en de
Surinaamse (de Surinamers scoorden veel lager) zijn gecorcigeerd.

Tunr<sr CuLTUURSCoRE:

(slachtfeest / too + Nasreddin/roo + IbrahimT./roo +lahmacun/roo
+ demlik/roo) 'r roo

SunrN¡¡Ivrsn cuLTUURScoRE:
(Divali/77 + anansr/ 54 +Trafassí/69 + roti/roo + wok/69) 'r roo

Deze weging leverde waarden op die in absolute zin verschillen van
die in tabel 5.2 (de exacte cijfers waren anders), maar de relatieve
verschillen tussen groepen bleven onveranderd. Daarom hebben we
uiteindelijk besloten de correctie in de vorm van weging nier toe re
Passen.
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5.t.t Cuhuurscores Per taalgroep

cul-
, die
abel

S.z zijnverwerkt in figuur 5.r.

Figuur 5. I Cultuurscores per toolgroep
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NnoBnreNDSE TAALGRoEP

De scores van de autochtone, eentalige Nederlanders op de Neder-
landse cultuur verschillen significant van die op de Turkse cultuur
(gepaarde t-toets: t=49,o df=zt9,p<o,oor), van die op de Marokkaanse
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cultuur (4o,4 df=zt8, p<o,oor) en rran die op de Surinaamse cuhuur
(t=2J,4 df=2t9, p<o,oor). De scores van de Nededandse taalgroep
op de Surinaamse cultuur verschillen eveneens significant van die op
de Turkse en Marokkaanse cultuur (t=-r2,4 df=22o, p<oroor r€sp.
t=-tt,6 df=2t9,p<o.oor). Dat betekent dat Nederlanders hun eigen
cultuur het beste kennen, vervolgens de Surinaamse cultuur, en ten
slotte de Turkse en Marokkaanse cultuur in dezelfde (beperkte) mate.

Tunxss TAALGRoEp
De Turken hebben een score van too%o op hun eigen cultuur: er is
binnen deze groep op deze variabelen geen variarie. Alle Turkse
respondenten kennen het slachtfeest, Nasreddin Hoca en Ibrahim
Tathses, hebben een demlik in huis en hebben wel eens lahmacun
gegeten. FIun scores op de Turkse cultuur verschillen significant van
hun scores op de Nederlandse cultuur (t=-8,5 df=4,pco,oor). Deze
verschillen op hun beurt weer van de scores op de Marokkaanse
(t=7,2 df=23,p<o,oor) en Surinaamse cultuur (t=B ,5 df=23,p<o,oor).
FIet verschil tussen de scores van de Turkse taalgroep op de
Marokkaanse cultuur en die op de Surinaamse cultuur zijn niet sig-
nificant. Dat wil dus zeggen dat Turken hun eigen culruur het beste
kennen, vervolgens de Nededandse cultuur, en ten slotte in even
geringe mate de Marokkaanse en Surinaamse cultuur.

Menoxxe¡Nsn TAArcRoEp
Ook de Marokkanen scoren het hoogst op hun eigen cultuur.Deze
score verschilt van die op de Nederlandse cultuur (t=-4,2 df=zJ,
pco,oor). Deze is weer significant hoger dan die op de Turkse cul-
tuur (t=5,9 df=zj, pco,oor). FIet verschil tussen de scores van de
Marokkanen op de Turkse en de Surinaamse cukuur is niet signifi-
cant. Voor de Marokkanen ztet het beeld er zo uit: ze kennen hun
eigen cultuur het beste, vervolgens de Nededandse cultuur en dan de
Turkse en Surinaamse.

Sunrm¡¡usE TAALGRoEp
De Surinamers laten een wat grillliger patroon zien, met name omdat
zij niet op hun eigen cultuurvragen het hoogste scoren, maar op de
Nederlandse cultuurvragen. Het verschil is echter niet significant.
De scores op de Surinaamse cultuur zrjnwel significant hoger dan de
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scores op de Marokkaanse en Turkse cultuur (t=-!,3 df=8, Pæo,oor
voor Surinaams versus Turks, en t=- 4,4 df=8,p<o,o r voor Surinaams

versus Marokkaans). Er is geen verschil tussen de scores op de Turkse
en Marokkaanse cultuur.'We mogen dus stellen dat Surinamers het

beste de Nederlandse en hun eigen Surinaamse cultuur kennen en

weinig afweten van de Turkse en Marokkaanse cultuur.

ArcevmnN
De gemiddelde kennis die autochtone Nederlanders, Turken, Ma-
,okkor.tr en Surinamers hebben van elk van de vier culturen ver-

Marokkaanse cultuur (verschil Surinaams/Turks voor de hele groep:

t=-4,6 df=3z4,p<o,oor en voor Nederlanders, Turken, Marokkanen

en Surinam.rs t=-4,o df=277,p<o,oor; verschil Surinaams/ Marok-
kaans voor de hele groep: t=-i,) dÍ=323'P<o'oor en voor Nederlan-
ders, Turken, Marokkanen en Surinamers: t=-4,6 df=z76,pco,oor).

5. t.2 Verscbillen twssen taalgroepen per cwltuurscore

Uit tabel ¡.2 komt ook naar voren dat de verschillende culturen het
beste worden gekend door de "bijbehorende" taalgroep. Figuur 5.2

geeft de gegevens uit tabel t.r nogmaals weer.

NnoBnreNDSE cULTUUR

DeNederlandse cultuu r,zoals gedefinieerdin de cultuurscore, wordt
het beste gekend door Nederlanders en Surinamers. Tussen hen is er

geen significant ve re (t-test met

ánafhankelijke ste gnificant van

die van Turken en geen verschil

bestaat (Nederlanders vs. Turken: t-7¡ df=2.4'4 P<o'oor; Nederlan-
ders vs. Marokkanett' ¡=¡,8 àf=26,44, P<o'oor; Turken vs. Surina-
merst t=-J r4 lf=32,p<o,or; Marokkanen vs. Surinamers :t=-2,6 df=J4,

P<o,o!)'
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Figuur 5.2 Verschillen tussen tcoþroeÞen Þer cultuurscore

Ned. cultuur Turlcse cultuur Mar. cultuur Sur. cultuur

0

Tunr<sn cuLTUUR
De Turkse cultuur is het beste bekend bij de Turkse taalgroep. FIun
scores verschillen significantvan dievan de Marokkanen die als tweede
in de lijst staan (Turken vs. Marokkanen: t=r7¡6 df=zJ,p<o,oor ). De
Marokkanen hebben op hun beurr weer een hogere score dan de
Nederlanders en Surinamers (Nederlanders vs. Marokkanen: t=-j,o
df=247, p<o,or; Marokkanen vs. Surinamers: t=2r4 dI=34,p<o,of )i
tussen Nederlanders en Surinamers is er geen verschil.

Menor<xeR¡qsn cuLTUUR
Op de Marokkaanse cultuur scoren de Marokkanen het hoogst. FIun
score verschillen significant van die van de andere drie groepen (Ne-
derlanders vs. Marokkanen: t=-2r 17 df=4rrz, p<o,oor; Turken vs.
Marokkanen: t=-r j,7 df=48, p<o,oor; Marokkanen vs. Surinamers:
t=r2¡7 df=j4, p<o,oor). Tussen die drie groepen zijn geen signifi-
cante verschillen gevonden.
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SUNTN¡¡IT¡SE CULTUUR

Op te score'

gev æo,oor).
De s signifi-
cant hoger dan die van de Marokkanen (t=4,6 d1=244, pco,oor) en

Turken (t=5,6 df=244,p<o,oor). Turken en Marokkanen verschillen
niet wat de Surinaamse cultuurscore betreft.

5.t.j Conclusies

Alle taalgroepen behalen de hoogste score op hun eigen cultuur. In
het geval van de Surinamers verschilt die niet van hun score op de

Nededandse cultuur. Dat niet alle stereotiePen oPgaan voor de groe-

pen blijkt wel uit de verschillen die er tussen groePen bestaan: de

Íurken rooTo scoren op Turkse cultuur' terwijl de andere groePen

aanzienlijk lager scoren op hun eigen cultuur: Nederlanders 94"/" op

de Nederlandse cultuur, Marokkan en 9o"/o op de Marokkaanse cul-
tuur en Surinamers 72"/" op de Surinaamse cultuur. Daaruit kan
worden afgeleid dat de stereotiepen die er over groePen bestaan niet
altijd opgaan.

Bovendien blijkt dat in Lombok en Transvaal verschillende groe-

pen in verschillende mate dingen van elkaar overnemen' Zo hebben

ãe Surinamers meer overgenomen van de Nederlandse cultuur dan

de Turken en Marokkanen. Dat is niet verwonderlijk gezien hun
langere migratiegeschiedenis en hun langduriger contact vanwege

het koloniale verleden. FIet overnemen r¡an elementen uit elkaars

cultuur lijkt in de meeste gevallen wel eenrichtingsverkeer te 211n.

Surinamers weten relatief veel over de Nederlandse cultuur (BB%),

maar omgekeerd geldt dat in aanzienlijk mindere mate (5o"/"). Toch
weten Nededanders aanzienlijk meer van de Surinaamse cultuur dan

van de Turkse en Marokkaanse cultuur. Ook geldt dat Turken en

Marokkanen meer weten van de Nederlandse cultuur dan de Neder-
landers van de cultuur van Turken en Marokkanen.





6. Discussie

6.r Representativiteit van de steekproef

In het tweede hoofdstuk is ingegaan op de representativiteit van de
de
en
al-

lochtonen in de steekproef enigszins ondervertegenwoordigd zrjn.
Een interessânte vraag is waarom dat zo is. Een schriftelijke Yragen-

lijst zoals de Taal- en Cultuurpeiling is een cultureel bepaald ver-
schijnsel dat vanwege de vorm en het soort vragen etnocentrisch

len meewerken aan de enquête is even-
ze ewaringen concluderen we dat al-
minder vaak de deur opendoen voor

enquêteurs (en waarschijnlijk dus ook voor anderen die onaange-

kondigd aanbellen, zoals Jehova's en colporteurs) dan autochtone

Nederlanders.
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ten met de nodige voorzichtigheid weergegeven. Er worden in deze
studie nadrukkelijk geen generaliserende uitspraken gedaan over de
wijk, laat staan over "dé Nederlandse multiculturele samenleving".

6.zTalen in Lombok en Transvaal

In hoofdstuk 3 is aan de orde gekomen dat er in de wijk veel verschil-
lende talen worden gebruikt. Alleen al in de steekproef zïyn er 3o
talen getraceerd. Er zijn verschillen gevonden russen groepen spre-
kers van de verschillende talen in de mate van beheersing, in patro-
nen van taalkeuze en in de mate waarin men, in vergelijking met het
Nederlands, de eigen taal liever of beter spreekt. Het Turks scoorr
hoog op de meeste van deze factoren. Er kan op basis van de Tcp-
gegevens worden beargumenteerd dat het Turks als thuistaal een
stevige positie heeft. Minder geldt dar voor het Arabisch, dat welis-
waar hoog scoort op de gerapporteerde vaardigheid, maar laag op de
andere factoren. Het Berbers doet het in die opzichten iers beter. Er
moet hierbij worden opgemerkt dat de respondenren uit de Berberse
taalgroep voor een groot deel dezelfde personen zrjn als de respon-
denten uit de Arabische taalgroep.

Er zijnin de zeven onderzochte taalgroepen nauwelijks verschil-
len gevonden tussen oudere en jongere respondenten. Toch speelt de
factor leeftijd een rol bij taalkeuze. FIet algemene beeld dat opduikt
is als volgt. Met moeder, vader en parrner wordt over het algemeen
de eigen taal gebruikt. Met oudere broers en zussen ook, maar hier
speelt het Nederlands al een war prominentere rol. Het breekpunt
ligt vooral bij de taalkeuze in gesprekken mer jonge broers en zussen
en kinderen. Tegen hen wordt over her algemeen vaker Nederlands
gebruikt. Taalgroepen verschillen onderling wel enigszins, maar het
hier geschetste beeld is algemeen. Dit betekent dat in de meesre meer-
talige huishoudens in Lombok en Transvaal het Nederlands een rol
van betekenis speelt. Aangezien er minder vaak voor Turks, Berbers
of Arabisch gekozen wordt in gesprekken met broers en zussen naar-
mate die jonger zijn, kan wordenvastgesteld dat de gebruiksfrequentie
van het Nederlands deels samenhangt met de samenstelling van het
huishouden. De aanwezigheidvan jonge kinderen betekent een gro-
tere kans op het gebruik van het Nededands naast de "eigen" taal.
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Het gebruik en de mate van vitaliteit van de hier onderzochte
talen en de omvang van de taalgroepen kunnen worden vergeleken

met gegevens uit eerdere taalpeilingen: de Taalpeiling Voortgezet
Onderwijs in Den Haag ('rrvo, cf. Aarssen e.a. ry98) en de Taal-
peiling Basisonderwijs in Noord-Brabant (rnno, cf. Broeder en Extra
r99). Deze vergelijking moet met de nodige voorzichtigheid wor-
den gemaakt. In de lcv zrjnover het algemeen oudere respondenten

ondervraagd, terwijl de respondenten in de rpvo en TPBo scholieren

uit respectievelijk het voortgezet en basisonderwijs waren. Er zou
dus sprake kunnen zrjnvan een leeftijdseffect. In tabel 6.r staat de

top-ro van talen, in termen van omvang van de taalgroep.

Tabel 6. I Rongorde op bcsls von omvong (oontol sprekers) von toolgroepen (top

l0) in de rce in vergeltiking met eerdere toolÞe¡lingen.

TCP

Turl<s

Arabisch

Berbers

Engels

Italiaans

Duits

Spaans

Hind(ustan)i

Portugees

Sranan

TPVO

Hind(ustan)i

Engels

Turl<s

Berbers

Arabisch

Sranan

Frans

Koerdisch

Duits

Papiamentu

TPBO

Turla
Arabisch

Beròers

Papiamentu

Engels

Sranan

Chinees

Molul<s/Maleis

Spaans

Hind(ustan)i

Een opvallend kenmerk van de drie lijstjes in tabel 6.r is dat Turks,
Arabisch, Berbers enEngels in alle peilingen inde top-5 voorkomen.
Net als in de rpso staat in de rcp het Turks bovenaan. In de rpvo
komt het Turks op de derde plaats, na Hind(ustan)i en Engels. Het
Hindu(stan)i komt in de rcp en in de rpso wel voor in de top-ro. In
de rcp gaat het echter om een kleine groeP sprekers. In de rcp is het
Italiaans de op vier na meest gesproken taal (naast het Nederlands),
terwijl in de top-ro van beide andere peilingen geen Italiaans voor-
komt. In de rcp komt het Koerdisch in het geheel niet voor; in de

Tpvo staat Koerdisch op de achtste positie.
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In tabel 6.2 wordt de taalvaardigheid (en dan mer name het per-
centage respondenten dat de taal kan versraan) in de drie peilingen
vergeleken. De aanduiding onbeÞend wtl niet auromatisch zeggeî
dat de betrokken talen niet in de peilingen voorkwamen, maar wel
dat ervan geen profielen zrjn gemaakt. De gegevens zijnvoor deze
talen dus niet voorhanden.

Tabel 6.2 Vergelyking von geroÞÞorteerde toolvoordigheid (verstoon), zools oonge-
geven door informonten uit de tcp, Tpvo en .eøo (rn þ.

Turta
Arabisch

Berbers

Engels

Italiaans

Duits

Spaans

TPVO

o?

8B

92

BI

onbekend

75

8t

TPBO

98

94

96

90

onbel<end

onbel<end
oôa/

TCP

t00
t00
90

78

2t
78

50

Voor de talen Turks, Berbers, Engels en Duits komen de waarden die
in de rcp zijn gevonden overeen mer die uit eerdere taalpeilingen.
Het Arabisch komt daarentegen aanzienlijk hoger uit. Opvallend is
het dat de gemiddelde vaardigheid in het Arabisch in de rcp hoger is
dan die in het Berbers, terwijl dat in de rpvo en TpBo omgekeerd was.
De gerapporteerde vaardigheid in het Spaans van de Spaanse taal-
groep is in de rcn lager dan in de andere peilingen. De respondenren
uit de Spaanse taalgroep zijn dan ook veel meer gericht op het Ne-
derlands.

Ook wat taalkeuze betreft, staat het Spaans in de rcp onderaan
(zie tabel 63).De waarden voor taalkeuze in tabel6S zijn in het
geval van het Turks, Arabisch en Berbers vergelijkbaar.
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Tabel 6.3 Vergelijl<ng von keuze voor de betreffende tool (met de moeder), zools

oongegeven door informonten utt de rcP, TPvo en rPBo.

Tur'1<s

Arabisch

Beròers

Engels

Italiaans

Duits

Spaans

TPVO

92_

75

93

32

)t
onbel<end

EE
JJ

TPBO

BO

60

76

JJ

onbel<end

onbekend

46

TC,P

92

t0
89

IB

0

33

0

HetEngels wordt mindervaak geko zeî¿oor repondentenuit de rcp
dan door die uit beide andere peilingen. Ook de Engelse taalgroep

gebruikt vaker het Nederlands.
Verder werd in hoofdstuk 3 gesteld dat de vitaliteit van talen

onafhankelijk is van de relatieve monopoliepositie. Deze dimensie

voegde niets toe aan de overige vier, die gebruikt zijn om de taalvitali-
teitsindex te berekenen (taalvaardigheid, taalkeuze, taaldominantie
en taalpreferentie).

Hei maakt voor de vitaliteit van een taal (zoals wij die berekend

hebben) kennelijk weinig uit hoeveel talen iemand spreekt. Meer dan

eens wijzen de gegevens eroP dat goede vaardigheden in bijvoor-
beeld het Turks of Berbers de vaardigheden in het Nederlands niet in
de weg hoeven te staan. Deze uitkomst laat eens te meer zien dat

meert;ligheid een verrijking van individuen en de samenleving bete-
kent.

6.3 Cultuurrepertoires in Lombok en Transvaal
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typen culüurrepertoires, de Turkse respondenten op een andere
manier omgaan met hun eigen taal en cultuur en andere culturen dan
de Marokkaanse respondenten. Ook in andere hoofdstukken ko-
men verschillen tussen de Turkse en Marokkaanse respondenten
naar voren. Sectie 6.4 gaaLt dieper in op deze verschillen.

6.4 Verschillen tussen de Turkse en Marokkaanse respondenten

Flieronder volgt een opsomming van objectieve observaties uit deze
studie waaruit verschillen tussen de Turkse en de Marokaanse groe-
pen blijken:
r. FIet Turks heeft de hoogste vitaliteitsindex en scoorr hoger dan

het Berbers en het Arabisch (zie sectie 3.3).
z. Door zto/o vande Turkse huishoudens wordt sinterklaas gevierd

en in al deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Kennelijk viert
de Turkse groep alleen sinterklaas als er kinderen aanwezig zijnin
het huishou den. 42"/" van de Marokkaanse huishoudens vierr sin-
terklaas, zzo/o vtnde kindedoze Marokkaanse huishoudens viert
zelfs sinterklaas als er geen kinderen aanwezrg zijn. De Marok-
kaanse groep is in de loop der tijd vaker sinterklaas gaan vieren, de
Turkse groep niet (zie sectie 4.r.2).

3. De scores van de Turkse groep op vijf cultuurvariabelen wijken
duidelijk af van die van de autochtonen, de Marokkanen en de
Surinamers (zie sectie 4.ro). Opvallend is dat de Turkse groep
relatief laag scoort op de variabelen gerechten, muziek en verhaal-
personages hetgeen betekent datze nier zo goed op de hoogte zijn
van gerechten, muziek en verhaalpersonages uit de andere culturen.

4. De scores van de Turkse groep op hun eigen cultuur is hoger dan
die van de andere groepen (zie sectie 5.r). De Turkse responden-
ten "kennen" hun eigen cultuur beter (score ¡,o) dan de autocht-
onen de Nederlandse cultuur kennen (+,ù; d" Marokkaanse res-
pondenten hun Marokkaanse cultuur kennen (4, ¡ ) en de Surinaam-
se respondenten hun Surinaamse cultuur kennen (3,8). Verder
zien we dat de Turkse respondenten het laagst van de vier groepen
scoren op de Nederlandse cultuur, op de Surinaamse cultuur en
samen met de Surinaamse respondenten op de Marokkaanse cul-
tuur.
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Het beeld dat door bovengenoemde observaties ontstaat is dat onze

Turkse respondenten meer op hun eigen taal en cultuur zijn gericht

dan Marokkanen (en Surinamers). Dit beeld dient gerelativeerd te

worden omdat wellicht niet alle geselecteerde cultuurrepertoires in
dezelfde mate stereotrep zljn voor de verschillende culturen. Mis-
schien kent niet elke Marokkaan Aicha Kandisha, en heeft niet elke

Nederlander een koekjestrommel in huis' De ztngeres Oum
Kalthoum zegt jongeren wellicht niets en Vader Abraham zou ten
onrechte opgevat kunnen zrjn als de bijbelse figuur Abraham' Des-

alniettemin rl.rit d. observatie dat er verschillen bestaan tussen de

Turkse en Marokkaanse resPondenten aan bij voorbeelden uit de

dagelijkse praktijk.

OnceNrserrEGRAAD

er Turkse oudercommissies op scholen. voor Marokkanen geldt dit
alles in beperktere mate. Bovendien zljn de Turkse organisaties on-

derling heihter verbonden dan de Marokkaanse (cf. Fennema E¿ Tillie
rggg^ en r999b).

ErNorrNcuïsrrscHn vrrAlrrErr
Turks sraar nier alleen in de rcp hoog in de lijst van ralen met een

kelde de Turkse groep het minst snel over naar her Engels als thuis-

taal. Overigens staan in deze lijst de Nederlanders bovenaan: van

Nederlandse immigranten uit de eerste generatie gebruikt maar liefst

¡o7o alleen no taalsituatie waa.r-

mee Marokk¿ ers naast Marok-
kaans-Arabisc voor een relatief

lage vitaliteit van het Berbers en (vooral) het Arabisch.



r64 Discassie

Mrore-¡¡'N¡oo
Turkse kranten zi)n er dagelijks, in overvloed. Het zijn Europese
edities van Turkse kranten, van politiek-links ror rechrs-georiën-
teerd, en van populair tot serieus. Via de kabel komt rnr Avrasya de
huiskamers in, maar veel vaker nog worden via schotelantennes di-
verse Turkse zenders bekeken.

Voor de Marokkanen is de situatie anders. De Arabische kranten
die verkrijgbaar zljn, zijn tn het algemeen Europ ese edities van kran-
ten uit andere Arabische landen. Slechts mondjesmaat wordr daarin
bericht over de situatie in Marokko. Bovendien is ook het aanbod
van televisie-programma's beperkter dan voor de Turken. Program-
ma's van het via het kabelnet toegankelijke vrnc worden in Saudi-
Arabië gemaakt en van daaruit uitgezonden. De taal die daarin wordt
gesproken is Egyptisch Arabisch of Standaard Arabisch.Er zijnvia
de kabel geen Marokkaanse zenders in Nederland te onwangen. \Øel
hebben Marokkanen de mogelijkheid om vanuit Marokko uitgezon-
den programma's per satellietschotel te onfvangen.

Bopr<n¡q¡¡Nnoo
Ook is er in Nederlandse bibliotheken een enorm verschil in boeken-
aanbod uit de landen van herkomst. Dit betref t niet zozeer de kwan-
titeit, maar het verschil is voornamelijk te zien in het aanbod aan
informatieve boeken. Uit Turkije komen veel boeken over de poli-
tieke situatie en de geschiedenis. IJit Marokko zelf komt nauwelijks
informatieve literatuur anders dan religieuze reksren. Er zijnin bibli-
otheken wel andere informatieve boeken in het Arabisch re vinden,
maar die komen weer voor het grootste gedeelte uit andere Arabi-
sche landen.

IonNnTnrr EN ZELF\øAARDE

Over het algemeen hebben Turken een sterk besef van hun eigen taal
als datgene wat alle Turken met elkaar verenigt. In het begin van de
twintigste eeuw benadrukte de eerste leider van de Turkse Repu-
bliek, Mustafa Kemal Atatürk, het idee van Turkije als een sterke,
Turkse natie met een eigen indrukwekkende sraar van dienst in de
wereldgeschiedenis. Hiermee wilde hij afstand scheppen rot her
Osmaanse Rijk, de voorloper van de Turkse Republiek. Hij zorgde
eveneens voor een drastische verandering van het Arabische schrift
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naar het Latijnse alfabet en stelde een commissie in die het Turks zou
moeten zuiveren van vreemde (voornamelijk Arabische en Perzische

elementen), Deze door de overheid georkestreerde herwaardering
van de Turkse taal ging gepaard met een herijking van de Turkse
geschiedenis als een aaneenschakeling van glorieuze gebeurtenissen
èn sterk leiderschap. Hierdoor werd een nieuwe nationale, Turkse
identiteit geschapen met daarmee samengaande gevoelens van natio-
nale trots en solidarit eit (Zürcher, r99r). Deze vroeg-republikeinse
ideeën over het Turks en de Turken kennen tegenwoordig nog steeds

veel aanhangers in en buiten Turkije.
Er is een groot verschil met de identiteit van Marokkanen. Alhoe-

wel er in sommige landen in \Øest-Europa pogingen worden gedaan

de Berberse identiteit te laten herleven, bestaat er in Marokk o zelÍ
een veel minder sterke Berbers bewustzijn. Berbers zijn door de

eeuwen heen vooral slachtoffer geweest van overheersing door an-

deren. Bovendien bestaan "de Berbers" uit een groot aantal dorpen
en stammen, verspreid door het hele land'

Vnncnrr¡rrNc MET ANDERE LANDEN

Niet alleen in de rcp is er sprake van een speciale positie die de

Turken innemen. Op basis van een in Frankrijk onder r3.ooo immi-
granten uitgevoerde enquête concludeert Tribalat (tgg) dat de Tur-
ken een uitzondering vormen. Geen enkele andere groeP in de Franse

enquête heeft een zo duidelijk en herhaald antwoordpatroon als die

uit Turkije (Tribalat, ry95:zzz).Zo ts in Turkse gezinnen het Frans

slechts bij uitzondering een thuistaal. De vergeliiking die Tribalat
hier maakt gaat niet geheel op, omdat de Turken worden vergeleken

met immigrantenuit landen waarhet Frans een belangrijke rol speelt

of heeft gespeeld (Marokko, Algerije, "zwart" Afrika). Maar ook op

andere punten laten de Turken een grote gerichtheid op de eigen

groep zren(zoals het gebruikmakenvan recePten uit de "eigen" keu-
ken). Tribalat verbindt hieraan direct de conclusie dat er onder Tur-
ken in Frankrijk sprake is van zwakke acculturatie. Daardoor plaat-
sen, volgens Tribalat, de Turken zichzelÍ in de marge van de Franse

samenleving. Dit gaat overigens niet ge1aar met een vermindering
van het aantalsociale relaties. Turken in Frankrijk kennen een intens

sociaal leven, maar zijndaarin erg oP de eigen groeP gericht.
De in de rcp gevonden verschillen tussen Turken en Marokkanen
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zrjn o.r. te herleiden tot bovengenoemde verschillen, en dan met
name het verschil in etnische identiteit van beide groepen, zoals die
zich ook in de landen van herkomst manifesteerr. Marokkaanse Ber-
bers stellen zich relatief meer open voor de Nederlandse samenle-
ving dan de Turken, die ztchvooral op de eigen groep richten. Maar
waar Tribalat Q99) concludeert dat Turken in Frankrijk niet assi-
mileren (wat zij kennelijk als een negatieve eigenschap ziet), is onze
conclusie anders. FIet sterke zelfbewustzijn en de sterke oriêntatie
op de eigen group zrln niet noodzakelijkerwrjze een obstakel voor
succesvolle participatie in de huidige Nederlandse multiculturele
samenleving.

6.¡ Aanbevelingen

Na afronding van deze breedtestudie willen we enkele suggesries
doen voor verder onder zoek. Er is in hoofdstuk 3 geconsrateerd dat
de beheersing van etnische groepstalen over her algemeen goed is.
Het is zeker nodig om nader te onderzoeken hoe die talen zich hier
in een multiculturele en meertalige seming hebben ontwikkeld. Zijn
er veranderingen in vergelijking met de variëteiten die in de landen
van herkomst gesproken worden en zo ja,wat zijn de verschillen.
Hetzelfde geldt voor het Nederlands: wat zrjn de specifieke kenmer-
ken van het Nederlands zoals dat in een multiculturele wijk wordt
gesproken? Dit soort vragen over de diverse talen in Lombok en
Transvaal komt in de dieptestudies van TCULT aan de orde.

In hoofdstuk 4 zijn bepaalde parronen gevonden van culturele
uitingen. In dieptestudies zullen niet alleen deze patronen op een
meer kwalit atiev e w rjze verder worden onderz o cht, maar zullen o ok
individuele pref.r.rriie, en afwijkingen van àeze patronen worden
bekeken.

Een specifiek thema dat vooralsnog niet binnen TcuLT zal wor-
den onderzocht is onderzoek naarvrijwilligerswerk onder allochto-
nen. FIet is belangrijk om te weten welke groepen wat voor soort
vrijwilligerswerk doen, wat de motivatie is om het te doen en vooral
ook hoe bepaalde groepen te moriveren zijn om her te doen. Er is een
zekere maatschappelijke behoefre aan dergelijke informatie bij bij-
voorbeeld scholen.
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6.6 Perspectief

een gematigd soort ontwijking van elkaar. F{et z|1n nu nog vooral
Tr.rrÈer die lahmacun eten, Marokkanen zlin de meest frequente

bezitters van een shellal. Individuen zlinvooralgeoriënteerd op hun

eigen groep. culturele verschillen lijken als alibi re worden gebruikt
oÃ triãt al te innig met elkaar om te gaan. \Øe zochten, en vonden,

verschillen russen Nederlanders, Turken, Marokkanen en Surina-

mers, zowel op het Punt van de door deze groepen gesproken talen

als in hun culturele k.r-.rk.tr. De gevonden verschillen doen ech-

Nederlanders geinteresseerd in Turkse popmuziek en hebben Suri-

namers soms eenverjaardagskalender op de w'c. hangen. Mensen, en

t meest, houden zich niet meer aan grenzen van

of etnische groepen met eigen codes, kleding of
en van de Taal- en Cultuurpeiling vormen een

aanwijzing dat groepen langzamerhand dingen van elkaar zullen

overnemen en toe-eigenen. ook hierin zullen groepen van elkaar

verschillen.
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Drs. N. Eversteijn (xur, r,o fte / :aal en minderheden)
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BespreÞing oa,n tabel 4.4t per taalgroep

Tabel 4.45Cemiddelde scores oÞ de cultuurvoriobelen en stondoord deviottes, uit-
gesplitst noor toolgroeþ. De supervoriobeie bestcat ul¿ de optelsom von de

scores von de ondere voriobelen: (feest + verhoolpersonoges + muziek *
gerechten + vooNverÞen in huis)

groeÞ

autochtone
groeP

Turkse

groeP

Marold<aanse

groep

Surinaamse

groeP

gemiddeld

(N=29 l)
overall

(N=342)

feest
gem sd

verhool

persondges

gem sd

muziek

gem sd

gerechten

gem sd

voorwerÞen

gem sd

2,8 0,85 t,4 0,60 2,0 0,84 7,7 t,0 t 1,6 0,64

3,0 0,41 t,8 0,82 t,8 0,92 t,7 0,94 2,5 0,59

3,2 0,37 I,6 0,64 2,t 0,70 2,5 1,07 7,t t,08

3,1 0,48 t,6 0,53 t,9 0,14 2,4 0,52 t,7 0,82

2,9 0,80 t,4 0,63 2,0 0,83 2,6 t,03 1,7 0,74

2,9 0,8 I t ,4 0,63 2,0 0,88 ),6 t,05 t,7 0,74

De aatocbtone groep scoort het hoogst op de variabele feest (2,8),
gevolgd door de variabele gerecht (2,7), het verschil tussen deze rwee
variabelen is niet significant. De score van de Nederlanders op mu-
ziek (z,o) is significant lager dan de scores op feest (t=ro,o, df=223,
p<o,oor) en gerecht (t=-9,r,df=zz2;pco,or). De score op de varta-
bele voorwerpen in huis (r,6) is significant lager dan die op muziek
(t=6,o, df=zzo,p<o,oor) en de score op verhaalpersonages (r,4) ten-
slotte is significant lager dan die op voorwerpen in huis (t=-3,2,dÍ=zzo,
p<o,or). Conclusie: de autochtone groep scoort op de variabelen
feest en gerecht even hoog, gevolgd door respectievelijk muziek,
voorwerp en verhaal.
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De Twrþse groep scoorr het hoogst op de variabele feest (3,o), ge-

volgd door de variabele voorwerpen in huis (2,¡)' het verschil tussen

de score op de de feeswariabele en de variabele YoorwerPen in huis
is significant (t=3,6, df=24,pco,or). De score op de variabelen mu-
ziek en verhaal zijnbij deze groep gelijk, namelijk r,B. Deze scores

bele feest, gevolgd door de variabele voorwerP in huis, gevolgd door
de drie variabelen muziek, verhaal en gerecht.

De Maroþþa.anse groeP scoort het hoogst op de variabele feest (3,2),

gevolgd door de variabele gerecht (2,5), het verschil in score tussen

de variabelen feest en gerecht is significant (t=J, t, df=2 5,p<o,o 5 ). De
score van 2,r voor de variabelen muziek is significant lager dan die

voor gerecht (t=-2,r, dÍ=24, p<o,of ), maar die voor voorwerpen in
huis niet. De Marokkaanse score voor verhaal (t,6) is significant
lager dan die voor muziek (t=-4,8, àf=24, p <o,oor) en YoorwerPen

in huis (t=-2,r, àf=24, p=o'o5). Conclusie: de Marokkaanse groeP

scoort het hoogst op de variabele feest, gevolgd door gerecht en

voorwerpen in huis, gevolgd door muziek, gevolgd door verhaal.

De Surinaarnse groeP scoort het hoogst op de variabele feest (3'7)

gevolgd door de variabele gerecht (2,6). F{et verschil tussen deze

twee variabelen is significant (t=+,3, df=9, p<o,ol). De score voor
muziek (r,9) is niet significant lager dan die voor gerecht, evenmin

als het scoreverschil tussen voorwerP en gerecht. Het verschil tussen

verhaal (r,6) en gerecht (2,4) is echter wel significant (t=-4,4, df=8,
p<o,oj). Conclusie: de Surinaamse groeP scoort het hoogst op de

variabele feest, gevolgd door de variabelen gerecht, muziek en voor-
werpen in huis, gevolgd door verhaal'
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Bespreking aa.n tabel 4.4t per cuhuutwariabele

f abel 4.45Cemiddelde scores op de cultuurvoriobelen en stondoord devioties, uit-
gesÞl¡tst noor toolgroep. De supervoriobele bes¿oot uit de optelsom von de

scores ydn de ondere vortobelen: (feest + verhoolpersondges + muziek +
gerechten * voorwerÞen in huis)

groeÞ feest
gem sd

verhool

Þersonoges
gem sd

muziek

gem sd

gerechten

gem sd

vooryverÞen

gem sd

autochtone
groep 2,8

Turtse
groep 3,0

Marol<kaanse

groep 3,2

Surinaamse

groep 3,7

gemiddeld

(N=291) 2,9

overall

(N=342) 2,9

0,85 t,4 0,60 7,0 0,84 2,7 t,0 t 1,6 0,64

0,4t r,B 0,82 t,8 0,97 t,t 0,94 25 0,59

0,37 t,6 0,64 2,t 0,70 ),5 t,07 2,1 t,08

0,48 t,6 0,53 I,9 0,74 2,4 0,52 t,7 0,82

0,80 t,4 0,63 2,0 0,83 2,6 t,03 t,7 0,74

0,8 r t,4 0,63 2,0 0,88 2,6 t,05 t,7 0,74

Feest:Van alle taalgroepen scoort de Surinaamse groep het hoogst op
de variabele feest (3,7) en dit is significant hoger dan de Marokkaanse
groep (t=-3,7. df=34, p=o,oor), de Turkse groep (t=-4,o, df=14,
p+o,oor) en de autochtone groep (t=-J,3, df=44, p=o,oor). De ob-
servatie dat de Surinaamse groep het hoogst op de feestvariabele
scoort kan wellicht verklaard worden door het feit dat de Surinaamse
groep vrij heterogeen is wat betreft religie (christenen, hindoe's en
moslims). De score van de Turkse groep (3,o) is niet significanr lager
dan die van de Marokkanen, de score van de autochtone groep (z,B)
is niet significant lager dan die van de Turkse groep, maar wel signi-
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ficant lager dan die van de Marokkaanse groep (t=-3,8' df=62,

p<o,oor).

Gerecbten: De autochtone groeP scoort het hoogst op de variabele

gerecht (2,7), maar niet significant hoger dan de Marokkaanse (2,5)

ãn de Surinaamse groep þ,4).De autochtone groeP scoort wel signi-
ficant hoger dan de Turkse groep: t=4,7, df=247, p<o,oor). F{et ver-

schil tussen de Marokkaanse en de Surinaamse groep is niet signifi-
cant, dat tussen de Turkse en de Surinaamse groeP wel(t=z,7,df=29,
p=o,or) net als het verschil russen de Turkse en de Marokkaanse

groep (t=-2,8, df=49, p<o,oj).

Mwzieþ: ßr zrjn geen statistisch significante scoreverschillen tussen

de taalgroepen op de variabele muziek, wat berekent dat allevier de

taalgroepen statistisch gezien even hoog scoren.

Voorzuerpen in bwis: De Turkse groeP scoort met 2,, het hoogst,

maar die score verschilt niet significant van die van de Marokkaanse

groep (z,r), nochvan de Surinaamse groeP,

one groep (r,6): t=-6,8, df=246, p<o,oor).
de de Marokkaanse en de Surinaamse gro
verschil tussen de Marokkaanse en de autochtone groeP is wel statis-

tis ch si gnifi cantlt= - 2 t3 > df = 26, P <o,o 5, het vers chil tus s en de autocht-
one en de Surinaamse groeP is niet significant.

Verbaaþersonages:DeTurkse groep scoort met r,B het hoogst' maar

die scorã verschilt statistisch alleen van die van de autochtone groep

(t=-2,5. df=27,p<o,of ), en niet van de Marokkaanse en Surinaamse

groep. Alle andere scoreverschillen tussen de groepen ziin niet signi-

ficant.
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Hct is rnct dc nrultrculturclc sumcnlcring als mct hct uccr': ictlctccn

ìn Ncdcrlantl lijkt cr ccn nrcnìng orcr tc hchbcn cn cl uoldt iccl

or cl scklraq(|. El u'ordcn rcgclrlutig Lritgchrcidc discussicmirltllLgcn

gcrrrganisccrl oicr rlc rllurg ol'rlc nlultictrltutr:lc satncnlcr in-u ricl

bcstaat. ol'cr u'orrlt tkxt publicistcn trn tlircrsc pluimrgc

sc\\'aalschu\\d roor tlc nadcligc gctol-ucn crrrn. Dit bock lltat zicn

hoc dic nrulticullurclc slmcnlcr ing op lokaal nircau cr uit zirt.

Op blsis rln ccn cnquôtc in cen nrccrtlligc cn rnulticultul'clc uiik in

Ncclcrland. tc \\ct0n Lonrhok/Transriral in Utrccht lutcn clc uutcurs

zicn clat rcrschìllcntlc r¡roclcn in rcclclilkc hiunronìc rnct clkaar

lcrcn. dlt indir irlucn cn -ur()cpcn 
gcnci-utl zijn otn clcmcntcn rln

clkaars eultuLrr cn taal orcr tc noncn. cn rlat cr rctschillcn hcstaan

tuss0n grocp0n in dc ntrtc u'aarin zi.j clat docn.

Dit hock bc\irl cun schlt arn -qcgc\cns orcr hct ulotc îiìntal talcn cn

culturcn clat ccn relaticf klcinc ri iik als Lonrhok/Trunsriral rijk ìs.

\\Ic zijn ons cnan bcu ust rlrt rlczc 1r0sc\cns hct karaktcr hchbcn ran

ccrì rllonrcnt-opnanlc \an rlc nlulticulturclc sarncnlcrin-u. rìlrur rc

kunncn als rclclcnticpunt clicncn bil iclrlclc ondclzock.

Jcroen Åarssett (1961) sludeerde Tuul- ctt Literatuurvclenschap

uan dc Katholickc Universileil ßrubanl (Tilburg) cn Tn'ks aøn de

LI n iv c rsil c it U t re c h l. ll'ill ¡, J o ttg ur bu rge r ( I 9 62 ) sl utle e rtl c

Algentene Taultretensclrup cum dc LtttiversiÍeir Lcide,t. Beide

uuleurs :ijn belnkken bij hcl ontler:lcksproject Tulen en Culluren

in het L'tt'echtse Lombok en Transvaul (lcuh), r'mrin lualkuntligen

en etnologen ge:antenlijk ontlu:pck tloen naø'tuulkuntligc e n

cullurele repcrtoircs van invoners vu, een nulticulturcle wijk, I
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