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VOORWOORD 

Dit boek is niet de zoveelste bundel met nostalgische Nederlandse liedjes oflieve x· 
Nederlandse verhaaltjes uit de oude doos. In deze bundel presenteren wij een 
selectie van de vele liederen en verhalen die we nu, rond de millenniumwende, 
in de wijk Lombok in Utrecht daadwerkelijk te horen hebben gekregen. Met 
Lombok bedoelen we Groot Lombok (oftewel Klein Lombok en Transvaal) dat 
begrensd wordt door de Kanonstraat, de Leidsekade, de Billitonkade en de Vleu
tenseweg. De verhalen en liedjes werden verteld en gezongen in het Nederland, 
of in een van de vele andere tal en die we in Lombok aantroffen, zoals Turks, 
Berbers, Arabisch, Hindoestaans, Sranan Tongo en Engels. De niet-Nederlandse 
teksten worden hier telkens ook vertaald. 

Met deze bundel willen wij een beeld geven van de huidige multiculturele 
mondelinge cultuur van de wijk - al was het niet ons streven om uitputtend ille 
in Lombok aanwezige culturen aan het woord te laten; de belangrijkste culturele 
groepen komen verhoudingsgewijs ook het meest aan bod: de Nederlanders, de 
Turken, de Marokkanen en de Surinamers. Het onderzoek naar de verhalen en 
liederen maakt deel uit van het zogenaamde TcuLT-project, waarbij TCULT staat 
voor: Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. 

We hebben het begrip 'verhaal' ruim opgevat. We hebben gezocht naar tradi
tionele sprookjes, sagen en klassieke my then, maar ook naar moderne moppen 
en sterke verhalen. Ook familieverhalen en persoonlijke geschiedenissen die tel
kens weer verteld worden, al is het maar in huiselijke kring, worden tot het 
'volksverhaal' gerekend. 

Voor het lied geldt dezelfde brede opvatting. Tot het lied rekenen we zowel 
ballades als kinderliedjes, zowel meegezongen smartlappen als rap en hiphop, en 
ook gelegenheidsliederen voor bruiloften en partijen. 

Het verzamelen van verhalen en liederen uit de volksmond is een traditie die 
teruggaat tot het begin van de 1ge eeuw, tot de gebroeders Grimm en tot 
Hoffinann von Fallersleben. 

Lange tijd is het hier te lande vervolgens de gewoonte geweest om vooral 
bejaarde plattelanders van Nederlandse komafte interviewen over hun verhalen 
en liederen: bij hen zouden de oude tradities het best bewaard zijn gebleven. Pas 
in de 2e helft van de 20e eeuw keert het tij: meer en meer komt men - inter
nationaal - tot het inzicht dat bepaalde verhaaltradities juist het best elders te 
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vinden zijn, zoals bij jongeren en in de stad. Het duidelijkste voorbeeld daarvan 
is de stadssage, in de volksmond vaak aangeduid als 'broodje-aapverhaal.' Deze 
sterke verhalen zijn populair bij jongeren in de grote steden. Op het terrein van 
de liedcultuur is men bijvoorbeeld op het schoolplein onderzoek gaan doen 
naar de liedjes en aftelrijmpjes die kinderen zingen, de spelle~es die daar sams bij 
horen, en de verhalen die ze vertellen. 

Maar daarmee zijn we van het ene in het andere uiterste terecht gekomen; 
>< van bejaarde boeren bijjonge stadskinderen. De laatste tijd verbreedt het onder

zoek zich weer. Bijvoorbeeld naar verhaal- en liedrepertoires van bepaalde 
mensen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst of etniciteit. Er is zelfs onder
zoek gedaan naar zogenaamde 'vertelgemeenschappen' - naar de vertelcultuur 
in een dorp als geheel. Er wordt in dat geval niet aIleen gekeken naar de rol van 
de vertellers, maar ook naar de rol van de luisteraars, en naar de status van het 
verhalen vert ellen. 

Lombok wordt weI getypeerd als een dorp in de grote stad Utrecht, en daar zit 
wat in. De wijk heeft duidelijk afgebakende grenzen, en vormt een aanlokkelijk 
onderzoeksterrein omdat het een veelheid van culturen in zich herbergt. AI die 
culturen leven bovendien vreedzaam naast elkaar, en in sommige gevallen ook 
daadwerkelijk en van harte met elkaar. 

We wilden in eerste ins tan tie het panorama aan verhalen en liederen in deze 
pluriforme buurt in kaart brengen. Maar we wilden ook bezien of de verschil
lende lied- en vertelculturen elkaar wederzijds belnvloedden. Verhalen en lie
deren zijn immers de kunstzinnige uitdrukkingsvormen van de gewone man en 
vrouw, en ze kunnen in een kleine gemeenschap van mond tot mond gaan. We 
verwachtten dat deze cultuuruitingen in Lombok het stempel zouden dragen 
van een multiculturele gemeenschap, en die verwachting is ook goeddeels uit
gekomen. 

Deze bundel is niet bedoeld als een wetenschappelijke studie. Met deze uitgave 
willen we slechts op een leesbare manier laten zien, wat we in Lombok gevonden 
hebben. We willen vooral de wijkbewoners zelf, en ook de rest van Nederland, 
laten meedelen in de rijke en springlevende verhaal- en zangcultuur van Lombok 
anna nu. 

Tot slot past ons hier een woord van dank. Eerst en vooral gaat onze dank uit 
naar al die gastvrije (ex)bewoners van Lombok, die ons in hun huizen hebben 
willen ontvangen, en tijd en energie hebben willen steken in het zingen van hun 
liedjes en het vertellen van hun verhalen. Verder danken wij Peter Hagenaar 
voor zijn vele vriendschappelijke adviezen, en voor het feit dat hij ons het V olks
buurtmuseum Oud Lombok heeft laten gebruiken als uitvalsbasis voor onze 
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activiteiten in de wijk. Rene Kronenburg van het Bankaplein, en al zijn mede
werk(st)ers - onder wie Karim en Femke - en stagiaires, bedanken we voor het 
feit dat wij veelvuldig de spelende kinderen mochten observeren en interviewen 
in de speeltuin en bij het Suikerspin-project in het Molenpark. Ook zijn wij 
dank verschuldigd aanJan Bloemkolk van Dienstencentrum West die ons meer
malen met raad en daad heeft bijgestaan. Voor de correctie en vertaling van het 
Turks, Arabisch en Berbers in de liedjes en verhalen danken we Nadia Eversteijn, 
Jeroen Aarssen, Abder El Aissati (Katholieke Universiteit Brabant), Margreet ~ 
Dorleijn, Ahmed Zekhnini (Universiteit van Amsterdam), Hind Rokneddine en 
Louis Boumans (Universiteit van Leiden). 

Theo Meder 
Marie van Dijk 
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DE HOUTHAKKER VAN HET STERRENBOS 

Als je hier zo de Leidse Rijn afloopt, dan stoot je ergens op een of andere 
grote dam. En dan gaat het water in een buis verder. Maar vroeger kon je 
hier zo de Leidse Rijn afWandelen langs een klein paadje, en dan kwam je ter 
hoogte van het Centraal Station in het Sterrenbos. Een heel oud bos, 
eeuwenoud, dat vroeger buiten de stadspoorten van Utrecht lag. Daar 
oefenden de mannen met geweren als ze weer eens vonden dat ze zich 
moesten beschermen tegen de Fransen of tegen de Spanjaarden. En in dat 
Sterrenbos zat heel erg lang geleden, op een blok hout, naast een grote eik, 
een houthakker. En die houthakker, die had geen zin om te werken. Het was 
de eerste lentedag; hij zat daar en genoot van het spaarzame zonlicht dat 
precies tussen de takken door op zijn gezicht vieI. 
'Ahhhh ... He ... ? Een man ... ? In een zwart pak...? Midden in het bos ... ? Dat is 
raar! Zeker een koopman.' 
'He, een houthakker. Dat komt goed uit. Die kan ik mooi even de weg 
vragen ... Goedemiddag houthakker! Weet u miss chien de weg naar Bunnik?' 
'Naar Bunnik? Naar Bunnik? Je gaat me toch niet vertellen datje inje dure 
kleren helemaal door het bos op weg bent naar Bunnik?' 
'Jawel, want mijn vrouw heeft me gezegd dat ik in Bunnik een Ie uk klein 
dressoir moet gaan kopen.' 
'Een dres ... wat ... ? Wacht eellS even ... ? Wacht eens even ... ? Je gaat me toch 
niet vertellen dat je hier in je eentje door het bos heenloopt met je zakken 
vol met geld? Weet je dan niet, dat ze hier vorige week nog een boer hebben 
doodgeslagen? Enkel en aIleen omdat 'ie een rijksdaalder op zak had. Met zo 
een bijI.' 
Op hetzelfde moment doorkliefde de bijl van de houthakker de schedel van 
de koopman. 
'Tjaatjaak!!!' 
In een keel' zijn hele kop d'r a[ Razendsnel haalde de houthakker het geld 
uit de zakken van de koopman. En het lijk dat gooide hij zo - hoeps - in de 
struiken. Ja, de volgende dag werd die dooie koopman weI gevonden, maar 
niemand wist wie het was. Niemand kende hem. Dus ze begroeven hem 
onder die grate eik waar ze hem gevonden hadden. 
En die houthakker met zijn zakken vol met geld, die wandelde zo via de 
stadspoort Utrecht in. En op de Oude Gracht kocht 'ie een leuk klein 
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schattig huisje. Hij hoefde nooit meer te werken. Hij had geld genoeg. En 
het zag er naar uit dat de houthakker zijn hart op de juiste plek had. Want hij 
deelde zijn vele geld met de inwoners van Utrecht. Toen de Domkerk 
gerestaureerd moest worden, toen heeft de houthakker minstens een kwart 
van de bouwsom betaald. En als er eens een keer iets gedaan moest worden 
voor de armen of voor de wezen of voor de bejaarden, of er was een feest, 
dan kon je rekenen op de beurs van de houthakker. Kortom, de houthakker 

N werd een geliefd en respectabel inwoner van Utrecht. 
En toen 'ie op maar liefst 84-jarige leeftijd doodging, werd 'ie midden op het 
Janskerkhofbegraven. De hele stad liep uit, alle scholen kregen vrij, iedereen 
mocht naar zijn begrafenis. En de mensen die stonden te huilen en te 
jammeren aan zijn graf. 
'Ach ach ach, het was zo'n lieve man. En hij deed altijd zoveel goed. En hij 
gaf altijd zoveel geld weg. Ach, ach .. .' 
Maar de avond na de begrafenis begon het te spoken in Utrecht. Dikke 
regenwolken pakten zich samen boven het kerkhof. En urenlang viel de 
regen met bakken uit de hemel. Toen kwam er vanuit het oosten een 
onweer aandrijven. Precies boven de stad bleefhet hangen, en de bliksem 
sloeg links in en rechts in! 
En to en de koster de volgende ochtend bij het kerkhof arriveerde en het hek 
opendeed, kon hij zijn ogen niet geloven. De kist van de houthakker stond 
rechtop overeind in het graf! Zoiets had 'ie nog nooit gezien. En hij wist ook 
niet wat het te betekenen had. Maar wat 'ie weI begreep, was dat niemand, 
maar dan ook niemand daar achter mocht komen. Dus zo snel als 'ie kon 
deed 'ie de kist weer onder de grond, het zand terug, de bloemen er weer op, 
het kruis d'r op. En niemand zou wat merken. 
Maar de tweede nacht begon het weer te spoken. En nog een tikkellje erger 
ook. Het begon weer met regen, met donder, met bliksem, en het leek zelfs 
alsof de aarde beefde. En de koster, die lag te draaien in zijn bed. Die kon de 
slaap maar niet vatten. Want hij begreep dat het spookte op het kerkhof. En 
uiteindelijk pakte hij een lantaarn, stak 'm aan en besloot om een kijkje te 
gaan nemen. Toen 'ie bij het Janskerkhof arriveerde, had de halve bevolking 
van Utrecht zich al verzameld. En de mens en staarden met open mond over 
het muurlje naar het kerkhof. En hij zag voor de tweede keer de kist van de 
houthakker rechtop overeind in het graf staan. Niemand durfde het kerkhof 
te betreden. Dan moest er een specialist bijgehaald worden, dat was wel 
duidelijk. Iemand die verstand heeft van zulk soort magische zaken. Maar ja, 
wie haal je daar nu bij? Enig idee? Wie haal je daar nu bij? 
De dominee! Precies! Die lag nog in zijn bed, hoor, die had nog helemaal 
niks gemerkt. Die was gewoon door het gespook heengeslapen. Hij werd 
wakker gemaakt. En nog op zijn blote voeten arriveerde hij bij het kerkhof. 
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En hij durfde wel te gaan kijken. Hij liep zowaar een rondje om het graf 
heen. Hij keek in het gat in de grond, hij keek vooral heel erg lang omhoog, 
en toen sprak 'ie de inwoners van Utrecht toe. 
'Lieve mensen. Dit kerkhof is gewijde grond. Ons door God gegeven. Die 
man die jullie hier begraven hebben, die heeft iets in zijn leven gedaan, 
waardoor de Lieve Heer hem niet wil hebben. Daarom komt die kist ook 
weer uit de grond omhoog. Deze man is een moordenaar! Hij moet terug 

-<:t naar waar 'ie vandaan gekomen is!' 
Een paar stoere jongens, de zoon van de smid, van de bakker, van de 
timmerman sleepten de kist van hetkerkhof. Ze haalden een platte wagen 
met twee paardenervoor, en de kist werd achterop de wagen gezet. D'r ging 
niemand op de bok zitten. Maar in plaats daarvan kregen beide paarden 
tegelijkertijd met een enomle zweep een klap op hun kont. 
Tsjaaatjak!!! 
Langzaam begon de wagen te rijden, over het Janskerkhof, door de 
Potterstraat, onder de poort door het bos in. Over paadjes, over veldjes, 
tussen bomen door, net zo lang tot de paarden bleven stilstaan naast een 
reusachtige eik. Hun hoeven sloegen in het zand, hun ogen draaiden in hun 
kassen en schuim op hun bekken! En de dominee, nog steeds op zijn blote 
voeten, kwam buiten adem achter de paarden aangerend, op de hielen 
gezeten door de halve bevolking van Utrecht. 
En toen 'ie die twee paarden zo zag staan, naast die grote eik, to en zei 'ie: 
'Graven!' 
En diezelfde stoere jongens, die die kist van het kerkhof hadden gesleept, 
begonnen te graven. En daar von den ze het lijk van de koopman. Ja, en toen 
begreep natuurlijk iedereen wat er was gebeurd. 
De mens en zeiden van: Jaaaa ... Ik heb het altijd weI gedacht. Een houthakker 
met zoveel geld, dat kan toch niet? Daar zit toch een luchtje aan?' 
Uiteindelijk werd de koopman uit zijn graf gehaald, naar Utrecht gehaald, en 
op het Janskerkhof kreeg hij een prachtige begrafenis. Maar de houthakker, 
die werd in het bos begraven, naast die grote eik, waar hij veertig jaar 
daarvoor een hele middag op een blok hout had zitten genieten van de eerste 
lentezon. 
En ik waarschuw jullie! Want dat bos, dat is allang omgezaagd. Daar is niets 
meer van te zien. Daarvoor in de plaats hebben ze Hoog Catharijne 
gebouwd. Maar pas op! Want hij zwerft daar nog altijd rond, de houthakker 
met zo een bijl! Fijne tocht naar huis straks. 

Dit verhaal werd verteld door Raymond den Boestert op een zondagse vertel
middag in houtzaagmolen De Ster in het Molenpark (26 maart 2000). 
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HET BINGOBRIEFJE 

Op zondag 27 september 1998 stonden we met een kraampje op het multi
culturele festival 'Salaam Lombok.' We stonden in de Kanaalstraat, ter hoogte 
van het V olksbuurtmuseum Oud Lombok, klaar met een taperecorder en een 
rnicrofoon om verhalen en liedjes van mensen op te nemen. Spoedig bleek hoe 
graag vooral Turkse en Marokkaanse kinderen hun verhalen en liedjes kwijt wil
den, maar de volwassenen waren een beetje verlegen, en durfden niet zo goed. 

Zo niet de volgende Nederlandse mevrouw, die onbeschroomd en in plat 
Utrechts haar mop vertelde: 

D'r was een mevrouw, die ging naar 't bingo en. 
En die zegt tegen d'r man van: 'Vinje het erg als ik vanavond naar het 
bingo en gaat?' 
'Nee,' zegt 'ie, 'je mag van mij naar het bingoen.' 
Zij kom 's avons terug, to en zegt 'ie: 'En? Heb je wat gewonnen?' 
'Ja,' zegt ze, 'duizend gulden.' 
'Nou,' zegt 'ie, 'da's een goeie bingo.' 
Die week daarop vraagt ze weer van 'He, eh, mag ik naar 't bingoen?' 
'Ja hoor, as je maar met geld terugkomt.' 
'Ja, is goed,' zegt ze, 'ik hoop 't.' 
Zij 's avoilS weer terug, en toen zegt 'ie: 'En, wat heje gewonnen?' 
Toen zegt ze: 'Nou, vijftienhonderd gulden.' 
'Nou,' zegt 'ie, 'een hele goeie bingo.' 
Hij zeg: 'Eh, wou je volgende week soms weer?' 
'Nou, as 't mag.' 
'Ja,' zegt 'ie, 'jij mag van mij, hoor. As 'ie dan ook maar weer wint.' 
Dus zij de volgende week weer. Maar die man ook niet achterlijk: hij denk 
van, ik ga toch 's efre kijke waar mijn vrouw naar toe gaat. Enja hoor, toen 
ging ze zo'n soort bordeel in. En hij terug om koffie te zetten en televisie te 
kijken en zoo 
En toen komt zij in een keer binnen, toen zegt 'ie: 'En heb je nog wat 
gewonnen vanavond?' 
'Ja ouwe, vijfendertighonderd gulden.' 
'Nou,' zegt 'ie, "t ken niet beter.' 
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Zegt ze: 'Ja,' zegt ze, 'maar nOll ben ik het bingo en zat,' zegt ze, 'eh, ZOll jij 
het bad niet effe voor mij vol kenne laten lopen?' 
'la, tuurlijk,' zegt 'ie, 'doe ik toch even voor je.' 
NOll, hij laat het bad vollopen, zij vlieg in een keer naar boven, vlieg weer 
met een klerevaart naar beneden en zeg in een keer: 'Waarom zit er maar 
zo'n klein laaggie water in me bad?' 
Zegt 'ie: 'Ik was bang dat je bingobrieffie nat werd.' 
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DEZE VUIST OP DEZE VUIST 

00 Op een mooie donderdagmiddag in november 1998 stapten we de Turkse winkel 
Sembol Export binnen aan de Kanaalstraat nummer 70. We maakten een praatje 
met de eigenaar, en zagen op de schappen de muziekcassettes en CD'S staan van 
muzikanten naar wie wij in onze taal- en cultuurenquete hadden gevraagd: 
Tarkan en Ibrahim Tathses. Op onze vraag of er ook muziek bestond waarbij in 
het Turks en het Nederlands gezongen werd, antwoordde de eigenaar beves
tigend. Hij pakte een muziekcassette van Orner Kadan uit het rek, getiteld Tur
kiyem (Mijn Turkije). De eigenaar bleek een vriend van Orner Kadan te zijn, en 
hij vertelde ons dat Kadan een blinde componist-tekstschrijver, zanger en saz
muzikant is, die al jaren in Almelo woont. Omdat Kadan in het Turks en het 
Nederlands zingt, richt zijn muziek zich op de Nederlandse markt, en vindt hij 
gretig aftrek bij een overwegend Turks publiek. Het is dus niet verwonderlijk dat 
zijn cassettes ook in Lombok te koop zijn. Om ons te overtuigen van het twee
talige karakter van Kadans repertoire, zette de eigenaar het bandje voor ons op; 
spoedig schalden de Turkse en Nederlandse klanken door de winkel. 

Op het album Turkiyem uit 1998 staan verschillende Turkse liederen, zoals Su~ 
kimde (wie heeft schuld), Tut ellerimden (hou mijn hand vast), Allah'im (mijn 
God), Niye (waarom), Bir dahagulUm (nog een keer) en Ozledim seni (ik misjou). 

Eenzaam mens is een wat droevig lied op een Turkse melodie, en de gezongen 
tekst wordt meermalen herhaald. 

Eenzaarn mens 

Ik ben alleen geboren 
Ik ga aIleen dood, mensen. 
Er zijn altijd mens en om mij heen. 
Ik ben aIleen een eenzaam mens. 

Wat waren dat mooie jaren 
Allemaal geweest, geweest, mensen. 
Ik was behulpzaam aan iedereen. 
Nou ben ik alleen een eenzaam mens. 
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Het lied gaat erover dat men er in het leven uiteindelijk toch altijd alleen voor
staat, en de N ederlandse tekst benadrukt daarbij vooral de ochtend en de avond 
van het leven. Aileen in de middag van het leven heb je vrienden en mens en om 
je heen, maar zelfs dan kan je je eenzaam voelen. Het lied eindigt in een Turks 
parlando: 

ezeli ebedi manada 
yallllzhk Allaha mahsus 
lakin 
yallllZ dogar bir insan 
ya1111z olth 
aglarken ya1111z 
giilerken ya1mzlz 
yallllz 

tarifi imkanslz 
tarihi imkanslz 
yallllZlZ yallllz 
ya1111z1z hemserim 
yallllZlZ kardasim 
ya1111z1z gonii1dasim 
yalmz 

Orner Kadan blijkt zich - niet verwonderlijk - in het Turks bepaald taa1vaar
diger en poetischer te kunnen uitdrukken, en nu plaatst hij de eenzaamheid meer 
in een religieus perspectie£ In vertaling staat er namelijk: 

in de betekenis van het eindige en eeuwige 
is de eenzaamheid voor Allah bestemd 
Inaar 
een mens wordt eenzaam geboren 
hij sterft eenzaam 
al hui1end is hij eenzaam 
allachend zijn we eenzaam 
eenzaam 

het is onmogelijk hem (Allah) te beschrijven 
het is onmogelijk hem te dateren 
we zijn eenzaam, eenzaam 
we zijn eenzaam, mijn streekgenoot 
we zijn eenzaam, mijn broertje 

\0 

DEZE VUIST OP DEZE VUIST 



we zijn eenzaam, mijn geestverwant 
eenzaam. 

In het lied Nederland vertolkt Kadan op een Turkse melodie de gevoelens van de 
Turk in ons koude kikkerland. Hij wordt als een vreemde bezien, maar kan daar 
zelf weinig aan doen. Hij heeft last van heimwee naar het warme Turkije. Fout
loos Nederlands spreken is een crime (het blijkt ook in de tekst van het lied zelf), 

o met al die woordjes die op elkaar lijken en toch allemaal anders gebruikt moeten ..... 
worden. Maar hij is toch in Nederland, en gedane zaken nemen geen keer. Met 
dit oer-Hollandse spreekwoord begint het lied: 

Nederland 

Ge-da-ne za ken ne-men geen keer. Mijn va-der an-ders. Ik ben anders, meneer. 

)l }l J 1 J J J ~ :11 

Warm is warm, koud is koud, Ne - der -land Warm is warm, koud is koud, Ne - der - land 

HoI-Ian - da ~ok -gil - zel - cok gil-zel de-vIet Birger~ekvarkar-de-sim gur-bet-tir gur-bet 

HoI-Ian - da ~ok ..gil - zel - cok gil-zel de-vIet Bir ger-~ek var ba-cim gur- bet-tir gur-bet. 

Gedane zaken nemen geen keer. 
Mijn vader anders. Ik ben anders, meneer 

Warnl is warm, koud is koud, Nederland 
Warm is warm, koud is koud, Nederland 

Hollanda ~ok giizel bir cok giizel devlet, 
Bir ger~ek var kardesim gurbettir gurbet, 
Bir ger~ek var bacim gurbettir gurbet. 

[Nederland is een heel mooi, is een heel mooi vreemd land 
Er is een waarheid, mijn broertje, het vreemde land is een vreemd land 
Er is een waarheid, mijn zuster, het vreemde land is een vreemd land] 
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Ik kom ver vandaan, luister schat. 
Ik heb heimwee, begrijp me dat? 

Warm is warm, koud is koud, Nederland 
Warm is warm, koud is koud, Nederland 

De, het, dit, dat, macht, nacht, kracht ... 
Wat een moeilijke taal, kameraad! 

Warm is warm, koud is koud, Nederland 
Warm is warnl, koud is koud, Nederland (ad infinitum) 

In de Turkse verzen zegt Kadan dat Nederland niet aIleen een vreemd land, maar 
toch ook een mooi land is. Het lied eindigt met het ruisen van de branding en het 
krijsen van de meeuwen. En daarmee krijgt de compositie toch een muzikaal 
Hollands slotakkoord. 

Een derde lied, wederom op een Turkse melodie, heet Hasan, en gaat over de 
eisen die de Nederlanders aan hem stellen: Nederlands leren, studeren, het goede 
voorbeeld geven, met een vrouw trouwen. Of Hasan zich dat even allemaal goed 
wil inprenten. En niet vergeten zijnjas aan te trekken, want het is koud buiten. 

Hasan 

Even luisteren alstublieft, Hasan, Hasan. 
Jij moet Nederlands leren, leren, Hasan. 
Wij leven niet in Kayseri ofYozgat, Hasan, Hasan. 
Turkse taal niet vergeten, vergeten, Hasan. 
Hasan, trek je jas an. (4x) 

Havo, mayo, studeren Hasan, Hasan. 
Altijd een goeie voorbeeld zijn, eee kardas Hasan. 
Aanpassen, integreren, uh Hasan, Hasan. 
Aardappel moet aardappel blijven, Hasan. 
Hasan, trek je jas an. (4x) 

Wij komen uit andere land, Hasan, Hasan. 
Geef maar bij elkaar een hand, Hasan, bizim Hasan. 
Wij leven in Nederland, Hasan, Hasan. 
Jij moet met een vrouw trouwen, zeggen ze, Hasan. 
Hasan, trekje jas an. (8x) 

[kardas = broertjeJ 

[bizim = onze] 
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De Nederlandse liederen van Orner Kadan beroeren de thematiek van de ont
heemde Turk in Nederland. Wat in zijn vaderland doodgewoon was, blijkt hier 
verkeerd of vreemd te zijn. Er worden allerlei eisen aan hem gesteld, die niet 
ailemaal even gemakkelijk te vervuilen zijn. Bovendien heeft hij moeite met ons 
klimaat en onze taal, en heeft hij heimwee naar Turkije. Het zijn vooral de pro
blemen die bij de eerste generatie hard aankwamen. Orner Kadan vraagt daar
naast in zijn liederen om wat begrip en tolerantie. Hij verlangt van de Nederlan-

~ ders dat ze ook enkele stappen willen zetten tot toenadering, en hij roept zelfs op ,... 
tot samenwerking tussen Nederlanders en Turken. Daarmee toont de zanger een 
duidelijk engagement, en lijkt hij een beetje op de 'moralistische' protestzangers 
uit het hippietijdperk. 

V oor de liedteksten van Orner Kadan in het bijzonder geldt wat eigenlijk voor 
aile liederen geldt: men moet ze niet aileen maar lezen, maar bovenal ook (horen) 
zmgen. 
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DE BEWONERS VAN (HELM 

Chelm is een dorp; een joods dorp in Polen. En in dat dorp woonden 
miss chien weI de allerslimste mens en van de hele wereld. Zij weten echt op 
elk prableem een oplossing. 
Op een nacht zag iemand de maan in een ton met water. Het water in de ton 
was glad en donker als een spiegel. Ze konden de maan heel goed zien liggen 
op de bodem. Een koopman uit een naburig dorp zei later dat het gewoon 
een spiegelbeeld geweest was, maar die mensen in het dorp wisten weI beter. 
Ze hadden de maan heel duidelijk zien liggen en ze begrepen meteen dat 'ie 
uit de hemel zo in die ton gevallen was. En ze deden heel gauw een deksel 
op de ton, spijkerden 'm dicht, want de maan mocht niet ontsnappen. En 
toen ze de volgende morgen de deksel eraf haalden, en de maan er niet meer 
in zat, toen kwamen alle mens en van Chelm tot de slotsom dat de maan 
gestolen was. Ze waarschuwden de politie. En die kwam en ze gingen samen 
het hele dorp afzoeken. En to en ook nog alle dorpen in de omtrek. En de 
dief, die is toen zo bang geworden, dat 'ie nog diezelfde avond de maan heeft 
teruggehangen aan de he mel. 
Van alle mensen van Chelm zijn de zeven oudsten wel de me est beraemdste. 
En omdat zij de oudste, de meest wijze, de meest slimme - hoewel kwade 
tongen wel eens beweren dat ze ook de meest dwaze - inwoners van Chelm 
waren, vomlden zij het bestuur van het dorp. Ze hadden lange witte baarden 
en hoge voorhoofden van al het denken dat ze deden. Op een Chanouka
avond (Chanoeka is een belangrijkjoods feest) had het uren achtereen 
gesneeuwd. En de sneeuw lag als een zilveren tapijt over de huizen. En de 
maan scheen, en de sterren flonkerden, en de sneeuw glinsterde als parels, als 
diamanten ... En de oudsten van Chelm zaten binnen. Het dorp had dringend 
geld no dig, maar ze wisten niet hoe ze daar aan moesten komen. Opeens 
kijkt Granam Oss - de oudste van aIle oudsten - naar buiten ... 
'De sneeuw, de sneeuw die is van zilver!' 
En een andere oudste komt erbij staan: 'Ik zie diamanten!' 
'En ik zie parels,' zegt een derde. 
Het was de inwoners van Chelm duidelijk geworden dat er een schat uit de 
hemel was komen vallen. En dat al hun zorgen voorbij waren. 
Ja, even later gingen ze zich toch weer zorgen maken. Want de mensen van 
Chelm die houden ervan om's avonds nog even een wandelingetje te maken 
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voordat ze gaan slapen. Nou, je ziet het al voor je: als die allemaal over die 
sneeuw gaan lopen, dan blijft er van de schat niet veel over. Daar moesten ze 
iets op verzinnen. 
'Ik weet wat,' zei Schmirle Trunt. 'We moeten een boodschapper door het 
dorp sturen, en die moet bij alle mensen aankloppen en zeggen dat ze 
vanavond binnen moeten blijven, totdat de hele schat, alle diamanten, al het 
zilver, tot het binnengehaald is.' 
Dat was best een goed idee. 
'Alleen ... ,' zei Lepe Lebisch: 'als die boodschapper langs al die huizen gaat, 
dan zal hij zelf de sneeuw vertrappen, en dan is onze schat vernield.' 
Tja, slimme jongen, die Lebisch. En ze dachten na, ze fronsten hun 
voorhoofden ... 
'Ik heb het!' zei Gronam ass. 'We moeten die boodschapper niet laten 
lopen. Nee, we moeten hem bovenop een tafel zetten, en die tafel die dragen 
we dan rond door het dorp. En dan komen zijn voeten niet op de grond. 
Dan blijft de sneeuw mooi liggen.' 
Ze vonden het een geweldig idee en ze besloten mete en het uit te voeren. 
Ze haalden Gimpl de boodschappenjongen uit de keuken, zetten hem 
bovenop de tafel, gaven hem een houten hamer in zijn handen - want 
daarmee moet hij op de ramen kloppen ... En wie moest er nou de tafel 
dragen? De mensen die in de keuken werkten! Treitl de kok, en Pirl de 
aardappelschi1ler, en Yungo de slamenger, en Yentl de geitenmelker. En 
allevier die mannen die pakten een poot van de tafel, en Gimpl stond er 
bovenop met zijn houten hamer stevig in zijn hand. En daar gingen ze. 
En Gimplklopte met zijn hamer op aIle ramen en die riep: 'Mensen, jullie 
moeten vanavond binnen blijven! Er is een schat uit de hemel komen vall en 
en het is verboden erop te lopen!' 
Nou, al die mens en gehoorzaamden; die bleven die avond binnen. En de 
oudsten van Chern die bleven ook binnen, want die gingen vergaderen over 
wat ze het beste met die schat zouden kunnen doen. Gronam ass bedacht 
dat ze het beste de schat konden verkopen, en dan voor het geld een gans 
kopen. Maar niet zomaar een gans, maar een gans die gouden eieren zou 
leggen. En dan zou het dorp altijd een geregeld inkomen hebben. 
Suffe Lebisch had een ander idee: 'Laten we brillen kopen voor iedereen. 
Brillen waannee je alles groter ziet. Dan zijn de huizen groter, dan zijn de 
winkels groter, dan zijn de straten veel breder.' 
En als alles er groter uitzag, dan was het natuurlijk ook groter. En dan was 
Chelm geen dorpje meer, nee, dan was het een stad, misschien wel een 
wereldstad. 
En nog veel meer, minstens net zulke goeie ideeen hadden ze die avond. En 
ze praatten maar door tot de volgende ochtend. De zon kwam op en ze 
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keken naar buiten en ze zagen dat de sneeuw vertrapt was. Dat hun hele 
mooie schat he1emaal kapot was. En dat kwam door die grove laarzen van die 
mensen die de tafel gedragen hadden. De oudsten moesten elkaar toegeven 
dat ze toch een foutje gemaakt hadden. En ze redeneerden, en ze 
debatteerden en ze discussieerden en ze dachten diep en diep na ... En ze 
kwamen tot de volgende concIusie: misschien moeten de vier mann en die de 
tafel gedragen hebben, waar Gimpl de boodschapper boven opstond met z'n 

00 houten hamer, misschien moe ten die vier mannen 66k weer door vier .... 
mannen gedragen worden. Slim, he? 
En ze kwamen na enig overleg tot de slotsom dat als er volgend jaar met 
Chanoeka weer een schat uit de heme1 zou vallen, dat ze het dan precies zo 
zouden doen. De mensen in het dorp hadden nu geen schat. Maar ze 
hoopten weI op volgend jaar. En ze prezen hun oudsten, want ze wisten dat 
ze daar altijd op konden rekenen als er een oplossing voor een probleem 
gevonden moest worden. Hoe moeilijk dat probleem ook zou zijn ... 

Dit verhaal werd verteld door Tineke Cleiren tijdens een zondagse vertelmiddag 
in houtzaagmolen De Ster (26 maart 2000). 
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DE MEISJES VAN DE GRUYTER 

Op de hoek van de Kanaalstraat en de J.P. Coenstraat bevindt zich thans het 
V olksbuurtmuseum Oud Lombok. In dit pand heeft nog een tijd een schoenen
zaak gezeten, maar daarv66r was het een filiaal van De Gruyter, de kruidenier (en 
later supermarkt). In het museum staan nu onder meer allerlei spulletjes van De 
Gruyter uitgestald, waaronder de destijds befaamde 'snoepjes van de week.' Dat 
was de benaming voor een zakje of doosje snoepjes met een klein kinderspeeltje 
of -kaartje erbij. Dit snoepje van de week kon gekocht worden voor een dubbel
tje als men een tientje aan boodschappen had besteed. Talloze moeders kochten 
jarenlang iets extra's als ze het bedrag van een tientje net niet haalden, om hun 
kinderen een plezier te kunnen doen. 

Ter voorbereiding op een tentoonstelling zijn vijf meisjes van De Gruyter op 
I7 februari I999 's middags weer in het oude filiaal bijeen. De 'meisjes,' in de 
winkel werkzaam in de periode van eind jaren vijftig tot midden jaren zeven
tig, zijn de dames Van de Bilt, Volmuller, Timmer, Dufraine (bijnaam Duif) en 
Loenen. De sfeer tijdens de bijeenkomst heeft $Oms iets van een reiinie, en de 
stemming is met name bij de dames Timmer, Dufraine en Loenen heel geani
meerd, want zij hebben bij De Gruyter langere tijd met elkaar samengewerkt. Er 
worden herinneringen opgehaald aan het interieur van de winkel, aan de pro
ducten, de collega's en de klanten. 

De oranje kassabonnen van De Gruyter heeft niemand meer, want die waren 
destijds geld waard. Voor ieder tientje dat men besteedde (suiker en statiegeld 
uitgezonderd) kon men een gulden terugkrijgen. Van deze IO% korting maakten 
de klanten vooral gebruik tegen de tijd dat de vakantie ofhet carnaval aanbrak: 
dan kwamen ze met stapels bonnen tegelijk naar De Gruyter. 

De koloniale tegeltableaus die nu nog in het museum hangen, herinneren de 
vrouwen zich ook nog goed. Het waren de blikvangers van de winkel, evenals de 
grote koperen koffiesilo's. Koffie was er in verschillende kwaliteiten: de merken 
goud en mokka waren het duurst. Daarna kwamen rood en blauw, en oranje was 
het goedkoopst. 

Afhankelijk van hun functie moesten de meisjes een cursus volgen. Daarin 
leerden ze onder meer hoe oploskoffie gemaakt werd. Op de vraag: 'Wat is 
oploskoffie?' diende standaard het volgende antwoord gegeven te worden: 
'Oploskoffie is 100% koffie.' Vervolgens mocht dan desgewenst aan de klant 
worden uitgelegd hoe het procede verliep. 
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HET TAALPROBLEEM 

~ Door de eeuwen he en zijn velen de nationale grenzen overgetrokken op zoek 
naar werk. Maar wie over de grens ging werken, werd onverrnijdelijk gecon
fronteerd met een taal die men niet verstond. Over de taalproblemen van de 
'gastarbeiders' worden al eeuwen grappen gemaakt door de autochtone bevol
king. Een van die grappen is een internationaal volksverhaal, dat al zo'n lange en 
brede traditie kent, dat onderzoekers er een catalogusnummer en omschrijving 
aan gegeven hebben: AT 1697, 'We Three; For Money.} In deze grappige vertelling 
draait het er steeds om dat de buitenlanders maar een paar woorden in de vreem
de taal kunnen spreken. Zonder te weten wat ze zeggen, beschuldigen ze zichzelf 
vervolgens van een misdaad die ze nooit begaan hebben. 

Om een voorbeeld te geven: in de 1ge eeuw kwamen er in de zomer altijd 
arrne Duitse dagloners uit West-Falen en Oost-Friesland naar Noord-Holland om 
de boeren te helpen met het maaien. Deze maaiers werden Poepen genoemd, 
naar het Duitse woord 'Buben' (knapen,jongens) dat in hun eigen Duitse dialect 
klonk als 'Poepen.' Over hen werd vroeger de volgende grap verteld: 

Drie Poepen wilden zich in Nederland verhuren als grasmaaiers. Toen ze in 
Holland kwamen, bemerkten ze dat ze de mens en niet konden verstaan. 
'0,' dachten ze, 'dan zullen we het Nederlands maar gauw leren door te 
onthouden wat men tegen ons zegt.' 
Juist kwamen ze schooljongens tegen, die riepen: 'Ah, drie Poepen, drie 
Poepen, drie Poepen.' 
'Dat zal ik onthouden,' zei de een: 'Drie Poepen.' 
Toen kwamen ze voorbij een land waar een boer zat te melken. 
De koe was lastig en de boer zei: 'Omme koe.' 
'Da's veur mien,' zei de tweede: 'Omme koe.' 
Daarop komen ze langs een land waar een boer aan 't ploegen is. 
Deze bekijkt de gemaakte vore en zegt: 'Dat is recht.' 
'Nu heb ikja ook een woord,' zegt de derde en zij vervolgen hun weg. 
Ze komen in een dorp waar een moord is gepleegd, en de mensen vragen aan 
de drie vreemde snuiters of zij ook weten wie die moord gepleegd kan 
hebben. 
Omdat hij niet willaten merken dat ze er geen woord van verstonden, 
antwoordde nummer een: 'Drie Poepen.' 
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'Maar dat zijn jullie,' roept het Yolk, 'waarom hebben jullie dat toch gedaan?' 
'On1me koe,' zegt numiller twee. 
'Om een koe, om een koe, dat is verschrikkelijk,' jammert men: 'Dadelijk 
naar de galg met hen.' 
'Dat is recht,' zegt nummer drie. 
En dus werden ze opgehangen. 

Dit verhaal (we hebben het taalgebruik enigszins gemodemiseerd) werd opge
tekend door de arts Comelis Bakker op 5 november I900; hij kende het verhaal 
uit Koog aan de Zaan. 

Zoals gezegd is dit volksverhaaltype wijd verbreid. Net als veel volksverhalen 
wordt deze vertelling telkens weer aan nieuwe situaties aangepast. En tijdens 
Salaam Lombok kregen we het verhaal dan ook in de volgende varm weer te 
horen uit de mond van een Turkse jongen: 

Er was eens een Turk, die was pas uit Turkije gekomen. En hij kon helemaal 
geen Nederlands. 
De eerste dag toen 'ie naar de stad ging, hoorde hij: 'Ja, ja, ja.' 
En de volgende dag hoorde hij: 'Mes, mes, mes.' 
En daama, de volgende dag, hoorde hij weer: 'Hoera, hoera, hoera.' 
Toen moest hij een keer mee naar het politiebureau. 
Toen zei de politie: 'Heb jij die ene Turkse mevrouw vemlOord?' 
Toen zei hij: 'Ja, ja, ja.' 
Toen zei de politieman: 'Met wat?' 
Toen zei hij: 'Mes, mes, mes.' 
En to en zei die agent: 'Nou, naar de gevangenis.' 
Toen zei 'ie: 'Hoera, hoera, hoera.' 

In plaats van drie Poepen, gaat het nu om een Turk, maar aan de plot is niets 
wezenlijks veranderd (afgezien van de doodstraf die een gevangenisstraf wordt). 
Opvallend is dat de verteller deze mop over een eigen landgenoot vertelt, een die 
de taal uiteraard mindel' beheerst dan de verteller zel£ We hebben het verhaal die 
dag tijdens Salaam Lombok viermaal te horen gekregen, in drie verschillende 
versies. In een tweede versie gaat het om drie jongens, maar ditmaal wordt er niet 
bij gezegd dat het buitenlanders zijn. In een derde versie is er zelfs geen sprake 
van een taalprobleem, want hier is de hoofdfiguur de Nederlandse Jantje, een 
nogal dom jonge~e. In de laatste twee versies zit nog een extra grapje, want als 
gevraagd wordt waarmee de moord is gepleegd, luidt het uit het hoofd geleerde 
antwoord: 'Mes en vork.' 
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HANS IN HET KONIjNENHOK 

~ 'Hier op dit kleine rotplaatsje,' wijst Mary naast haar huis in de Van 
Heutszstraat, 'speelde ik samen met andere kinderen sprookjes na. We 
speelden bijvoorbeeld Sneeuwwitje. Dan had ik de witte jurk van m'n eerste 
communie aan. De dwergen hadden rode mutsjes op, en hun baarden waren 
geknipt uit wit karton. Watten waren toen veel te duur, he? Eentje had 
knipjes in die kartonnen baard gemaakt, maar daardoor scheurde die baard 
heel snel. Ik lag niet in een glazen kist natuurlijk, maar gewoon op een 
kleedje op de grond. De prins werd ook door een meisje gespeeld; er kwam 
weI een jongetje voor in aanmerking, maar dat was zo'n rauwdouwer. 
Sneeuwwitje ontwaakte uiteindelijk doordat ze een schop tegen haar voet 
kreeg. Op een keer was ik op de commerciele toer gegaan. Mijn moeder had 
me een fles gazeuse limonade gegeven voor de kinderen, en ik vroeg vijf cent 
entree om aan het toneelstukje te mogen meedoen. Ik had natuurlijk al 
visioenen gekregen van snoep uit de dubbeltjeswinkel in de Kanaalstraat, he? 
Maar binnen de kortste keren kwam de moeder van Didi op hoge poten naar 
mijn moeder. Dat het een schande was dat Didi vijf cent moest betalen, en 
dat ze nu niet mocht meedoen omdat ze geen stuiver had. Mijn moeder 
geloofde het eerst niet: "Wat is hier aan de hand? Er wordt hier toch niet 
betaald?' Nou, to en mijn moeder de waarheid vemam, was het huis te klein. 
Ze was des duivels!' 

Een ander sprookje dat we erg leuk von den om te spelen was Hans en 
Grietje. Daar gebruikten we het lege konijnenhok bij. Het konijn was met de 
kerst geslacht, en wij sloop ten de achterkant en de bodem uit het hok. Zo 
kon Hans mooi achter de tralies zitten. Ik had ook graag nog eens 
Doomroosje gespeeld, want dat vond ik ook een erg mooi sprookje. Maar 
het is me nooit gelukt om aan een spinnewiel te komen.' 

Maart 2000 zijn we te gast bij het echtpaar Mary en Frans in de Van Heutszstraat. 
Mary heeft haar hele leven in dit huis gewoond. Het was het huis van haar moe
deL Eerst heeft het echtpaar lange tijd bij moeder ingewoond, later hebben ze 
het huis gekocht en moeder bij hen laten inwonen. 

In Mary's kindertijd werd er altijd gezongen in huis. Vader en broers speelden 
daarbij ook nog verdienstelijk piano. Een favoriet lied in het gezin was dat over 
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The Holy City, dat in het Engels aldus begint: 'Last night I lay asleeping, came a 
dream so fair, I stood in old Jerusalem .. .' Mary zingt ons het eerste couplet van 
haar Nederlandse versie voor: 

De heilige stad 

t e J; I P P P P p p "{ 

Eens toen ik lag te sla - pen 

t J; J; J; • • 
I P p p J) J) 

Ik zag het oud Je - ru - za lem 

t J; I P P P P p p "{ 

Ik hoor - de d'enge - len zin - gen 

t J; I J; } ~J) J; P P 
• 

J1 
Het was of pa - ren en - ge len 

t p I F F #f D I F r J 
Het was of pa - ren en - ge - len 

t J I r' J; J J I r' p r 
Je ru za - lem, Je - ru - za - lem, 

t 
~3~ 

r I r J 2P Q 
P 

'tHo san - na 10 de 

Eens to en ik lag te slapen 
Had ik een schone droom 
Ik zag het oud J eruzalem 
Vlak bij de tempelzoom 
Ik hOQ1,de d' engelen zingen 
Hun liederen khar en rein 
Het was of paren engelen 
Zich schaarden om Uw troon 
Het was of paren engelen 
Zich schaarden om Uw troon 

I r r 
ho - ge 

P 
• JJ • JJ 

P 
• JJ J 

had ik een scho - ne droom 

• • • J) J1 J) 
P P r' 

vlak bij de tern pel zoom 

• • • J p J) JJ 
P 

J1 
hun liede - ren kIaar en rein 

J; I P P p 
• J1 F "{ 

zich schaar - den om Uw troon 

r I r' p r j I J 
zich schaar - den om Uw troon 

~ I r p' ~ r F I r' 
Zing u - wen Vorst ter eer 

F I r g ~p F r I r 
'tHo - san na voor uw Heer. 

"{ 

"{ 

~ 

"{ II 
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Jeruzalem, Jeruzalem 
Zing uwen V orst ter eer 
't Hosanna in de hoge 
't Hosanna voor uw Heer. 

In de kersttijd werden er natuurlijk ook liederen gezongen. Het eerste dat Mary 
te binnen schiet is een vroIijk kinderkerstliedje: 

Met Kerstmis 

J r 
Met Kerst - mis, met Kerst - mis, 

p I F P F ~ ~ r 
Ret stal Ie tje met de en 

P I F P F ~ ~ I r 
Ret stal - Ie tje met de en 

Met Kerstmis, met Kerstmis, 
Dan zien wij het stalletje weer 
Het stalIetje met de engeltjes 
Van Jezus onz' Ii eve Heer 
Het stalletje met de engeltjes 
VanJezus onz' lieve Heer. 

-

-

P I 
... 

JJ 
P 

Dan zien wij 

p r p I 
gel - tjes Van 

p r p I 
gel - tjes Van 

P P P P I r' r 
het stal Ie tje weer 

... 
jl 

P P r 
... 

J1 I r:=-r 
Je - zus onz' lie - ve Reer 

, ... 

J. Jl 
P P F 

Jl I ~ II 
Je - zus onz' lie - ve Reer. 

Ook allerlei profane Iiedjes werden graag gezongen. Een aantaIIiedjes die destijds 
populair waren, zoals Zilveren draden tussen 't goud, Twee ogen zo blauw en Parlez 
moi d'amour, zijn intussen evergreens geworden. Van Ret meisje van de zangvereni
ging, een lied waarvan Dirk Witte (1885-1932) zowel dichter als componist is, 
zingt Mary het eerste couplet: 
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Ret meisje van de zangvereniging 

Toen ik een jon-gen was van am-per acht-tien jaar Was ik na - tuur-Iijk al- tijd voor een pret - je klaar 

!J\PI)~ )5 j) )~ J j) )~I) j),pj) J )~ j)1 l' J~ J~ ii,p J1 j))) I J * 
En hetspreekt van-zelf of 'k ging Naar de zang - ver - e - ni -ging Want daar was je zo ge - zel-Iig bij el - kaar 

! J J) I j) j) j) j) J; J; J l' I J ' J J J) I J; j) J; j) J;. ) nJl J; I J * 
En ik zong dan met het mees-te vuur te - nor Of laat ik Iie-ver zeg-gen:daar-voor ging het door 

Want de hoofd-zaak was het nietWantzelfs on-der 'tschoon-steIied Keekik al-tijdnaareen meis-je uit het koor 

! 
j) J; J; J; ~J) J; I J 

* 
I j) j) • fi. J ) J; I J 

* 
I 

En ik kwam toen in haar gunst Als een mees ter in de kunst 

! 
- 5 vertragen 

j) ) J; )) )) J) J; I J 
* 

I Jl j) l' J } J leJ , 
Maar toen mijn stem het niet meer dee Kreeg ik heel gauw m'n con ge 

a tempo 

~)) :iJ))1 Jl;}l 1l jl 1l.) 1l jll J f)\ jl)\1 U U 1l. nJ) I J , 
Toch denk ik al- tijd nog met lief - de aan m'n eer-~ M'n eer-ste meis-je van de zang - ver - e - ni - ging 

! J; J; 1,))1 p' J ,J; J~ hJ;· ) J; J) 1)5 J; #,p ) q)) J; 
M'n al - ler - lief - ste klein so - praan - tje Waar'kmee wan 

! n}l )) I J; l' )) J) j) 
Maar die niet meer aan mij denkt 

Toen ik een jongen was van amper achttien jaar 
Was ik natuurlijk altijd voor een pretje khar 
En het spreekt vanze1f of ik ging 
Naar de zangvereniging 
Want daar was je zo gezellig bij elkaar. 
En ik zong dan met het meeste vuur tenor 
Oflaat ik liever zeggen: daarvoor ging het door 

l' 
nu'k 

- del - de in't laan - tje 

Ji I J 
, II :J~ 

met meer zing. 
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Want de hoofdzaak was het niet 
Want zelfs onder het schoonste lied 
Keek ik altijd naar een meisje uit het koor 
En ik kwam toen in haar gunst 
Als een meester in de kunst 
Maar toen mijn stem het niet meer dee(d) 
Kreeg ik heel gauw m'n conge. 

T och denk ik altijd nog met liefde aan mijn eerste 
Mijn eerste meisje van de zangvereniging 
M'n allerliefste klein sopraantje 
Waar ik mee wandelde in 't laantje 
Maar die niet meer aan nUj denkt nu 'k niet meer zing. 

Het melodieuze Droomland, heden ten dage nog steeds geliefd, al was het alleen 
maar omdat de Engelse Wals er zo heerlijk op kan worden gedanst, wordt door 
Mary, met haar volle en zuivere zangstem, prachtig vertolkt: 

Droomland 

J I J J I J J I J--iJ 
Heer - lijk land van mijn dro men 

r' 
• Jl J I J IJ. 

Waar ik zo graag wi! ko men 

J IJ 
Droom land, Droom land, 

Daar heerst steeds vree Dus ga met mij mee, 

Heerlijk land van mijn dromen 
Ergens hier ver vandaan 
Waar ik zo graag wil komen 
Daar waar geen leed kan bestaan 

Er - gens hier ver van - daan 

Daar waar geen 

I; J ; IJ IJ 
~ 

leed kan be - staan 

0, ik ver - langsteedsnaar Droom - land 

I J II 
Sa - men naar 't heer-lij - ke Droom - land. 
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Droomland, Droomland, 
0, ik verlang steeds naar Droomland 
Daar heerst steeds vree 
Dus ga met mij mee 
Samen naar 't heerlijke Droomland 

'k Ben daar zo vaak aan 't dwalen 
'k Hoor er der vogelen lied 
't Is of zij mij verhalen 
Van al dat schoons dat men ziet 

Droomland, Droomland, 
o ik verlang steeds naar Droomland 
Daar heerst steeds vree 
Dus ga met mij mee 
Samen naar 't heerlijke Droomland. 

De opgeruimdheid waarmee Mary verhalen vertelt en liedjes zingt kan evenwel 
niet verhullen dat haar jeugd in het teken van de oorlog heeft gestaan. Mary is ge
boren in 1934 en Frans in 193 I, en onvermijdelijk komen ook de herinneringen 
en de verhalen over de Tweede Wereldoorlog weer boven. 

'Mijn vader was gemeenteambtenaar en had al heel vroeg een auto,' vertelt 
Mary. 'Onze eerste auto was zo'n Spijker, onze tweede was een Renault. 
Mijn vader overleed in I941. De hele oorlog door hadden we een auto in de 
garage staan. Die hadden we bedekt met takken, alsof de Duitsers hem dan 
niet zagen, hahaha ... Meermaals zijn de moffen langsgeweest, en dan zeiden 
ze: 'Wat zit er in die garage?' Dan zei mijn moeder: 'Daar zit een auto in.' 
Die wilden ze dan zien. En dan vroegen ze: 'Hoeveel verbruikt 'ie?' En dan 
zei m'n moeder: 'Een op vier.' 0, dat was veel te duur, dan vertrokken ze 
weer. Die auto was trouwens ook onklaar gemaakt, want het hele dashboard 
was eraf gehaald. AI die draden waren losgetrokken, dus ze konden er toch 
niets mee beginnen. Maar na de oorlog heeft 'ie nog een paar jaartjes 
gereden. Ja, dat was prachtig. Zelfbesefte ik als kind niet hoe bevoorrecht wij 
waren. Maar ik spreek nog weI eens oude vriendinnen van de lagere school 
en die zeggen dan: 'Ja, jullie hadden vroeger al een auto, en dan mocht ik een 
rondje rijden.' Dat weet ik natuurlijk weI. Dan zei mijn vader: 'Stap maar 
even in.' En dan gingen ze een blokje rijden.' 

Naarmate de oorlog vorderde, nam de schaarste toe. 'Overal tekort aan,' zegt 
Mary, 'dat is eigenlijk mijn jeugd geweest. We hadden hier in de straat 

N 
\0 
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allemaal van die perkjes, en am de zoveel meter zat een paal. En over die 
palen liep een ijzeren band bij wijze van hek. Die houten palen staken wel 
een halve meter de grand in. Toen het koud werd ging iedereen op zeker 
moment die ijzeren banden d'r af vijlen of zagen. De palen werden uit de 
grand getrokken, en dan had men weer evenljes hout am te stoken. Daar op 
de hoek bij de Vleutenseweg, daar stand een hele grate boom. Die hebben 
ze werkelijk tot helemaal tegen de grand aan omgezaagd. En die is aan 

~ stukken gezaagd voor brandstof Maar wat helemaal erg was hier in de 
buurt ... Wij hadden een eigen huis, dus dan kom je niet zo snel aan je deuren 
en je plinten. Maar in veel van die huurwoningen werd al het houtwerk 
opgestookt. Als je dan bij vriendinnetjes thuis kwam in de straat, dan zag je 
dat aile plinten verdwenen waren. Tja, 't was een dag stoken, maar ja, 't was 
wat. En daarna gingen de deuren uit de kasten. In de ouwe huizen had je 
vroeger ook schuifdeuren; die waren daarna aan de beurt. Zelfs de randen 
halverwege langs de muur, de lambriseringen, werden verbrand in van die 
kleine kachelljes. am het maar weer even warm te hebben.' 
'Nee, ik heb geen bloembollen hoeven eten tijdens de hongerwinter. Mijn 
oma had nag weI wat geld, en mijn moeder kon zich ook wel redden met 
mijn vaders pensioen van de gemeente. Alles was schaars en duur, maar af en 
toe kocht mijn moeder dan toch een pakje boter voor vijfentwintig gulden. 
Mijn vader stierf in november' 41, en in '43 konden wij weg, naar de boer. 
Maar mijn moeder wilde ons niet kwijt. Ze was mijn vader al kwijt en mijn 
broers zaten ondergedoken. 'Jullie gaan mooi niet weg, want ik ben d'r al 
drie kwijt,' zei mijn maeder, 'we gaan desnoods maar samen dood van de 
hanger.' Maar mijn moeder kon zich goed redden. In de kerk kwam ze een 
collectant tegen, en die droegen vraeger altijd van die zwarte pakken. Dan 
zei mijn moeder: 'Jij hebt de maat van mijn man. Ken jij een pak 
gebruiken?' Die man was dan dolgelukkig: 'Oh mevrouw!' Dus die kreeg 
een paar pakken van mijn moeder. Maar dat was toevallig een man, die een 
tuinderij had buiten de stad. En wij zaten met zijn kinderen op dezelfde 
school- daardoor kende ze 'm. En die man zei: 'Jij hoeft geen honger te 
lijen. Jij stuurt je kinderen maar.' En dan gingen wij rijden met zo'n kistje 
met wielen van een kinderwagen d'r onder, en twee van die houten 
handstukken d'r aan. Dan gingen we naar de Kanaalweg en daar tegenover 
de Munt zo schuinweg, daar zat Jongerius, en daarachter woonde die 
tuinder, en dan gingen we daarheen. Dan kregen we altijd wat te eten mee. 
Nou, soms waren het maar twee rade kooltjes, maar dat was ook zo'n ramp 
niet. Want in de straat waren mensen, die hadden soms weer een paar 
aardappels of een paar uien of zoiets. Soms kwamen we de straat in en dan 
keken de mensen al in ons karretje am te zien of er wat te ruilen viel. En 
dan kwamen ze even daarna aan de deur bij mijn moeder. Dan sneed mijn 
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moeder bijvoorbeeld zo'n kool, en daar kreeg ze vier aardappelen. Nee, 
mijn moeder kon zich heel goed redden.' 

Veel mensen hadden het minder getroffen. 'Hier om de hoek woonden 
mensen, en die man had vroeger gevaren. Maar met de crisis werd 'ie 
werkloos. Daar kwam toen die oorlog nog eens overheen. Dus dat gezin 
leefde in bittere armoede. Die man is to en voor de Duitsers gaan werken. 
Het heette dan dat 'ie bij de Groene Kikkers was, want dan liep 'ie in een 
groen uniform. Als kind vond je dat heel erg, maar de volwassenen begrepen 
het wel: die man had eindelijk weer te eten, al was het nog niet veel, hoor! 
Maar ja, hij had natuurlijk toch op het verkeerde paard gewed. Op zeker 
moment besefte de man dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen, en toen 
wilde hij niet meer voar ze werken. En toen was hij gedwongen om onder te 
duiken - voor de Duitsers. Na de oorlog hebben de mensen hem nooit 
nagedragen dat hij bij de Groene Kikkers was - dat was wel weer het mooie 
van zo'n volksbuurt, dat iedereen snapte dat het van de armoe was. De man 
was geen NSB'er he? Want die hadden bewust gekozen!' 

Mary heeft schoolgegaan bij de nonnen op de Mariaschool in de J.P. Coenstraat. 
Dat was de RK meisjesschool van de Antoniusparochie. Ze vond de juffrouwen 
die ook wel eens les gaven vervelender dan de nonnen. Die zllsters hadden toch 
meer compassie. Mary werd vanaf de eerste klas door hen een beetje ontzien, 
omdat haar vader al zo vroeg was gestorven. Maar die compassie met Mary ver
dween met de komst van de bevrijders. 

'Toen ik in de zesde klas zat, werd de school in '45 door de Canadezen bezet. 
Toen hadden we een straatfeest, waar mijn zus liedjes zong als Twee ogen zo 
blauw en Zilveren draden tU5sen het gaud. Er kwam toen ook een Canadees, en 
die raakte met mijn olldere broers aan de praat. En dat vlotte zo goed, die 
man is een paar dagen daarna weer teruggekomen, koffie gedronken, ging 'ie 
met mijn broers schaken, en zo kwam die man hier zo'n paar weken. En 
mijn zus en ik, wij von den dat weI mooi natuurlijk. Dat was tach interessant! 
Hij sprak natuurlijk Engels. En dat pikten we gauw genoeg op. We kregen 
een keer een tennisbal van hem. NOll, je was de koning te rijk. Ik zat dus in 
de zesde klas. En op een gegeven moment zegt die zuster: 'Wie praat er wel 
eens met een Canadees?' Wist ik veel dat dat niet mocht! Dat was unifonn, 
he? Daar waren de nonnen tegen. Maar ik stak helemaal trots mijn vinger op. 
Ik denk: dat zullen ze wel heel interessant vinden. En ze wordt me toch 
kwaad! 'Weet je moeder dat?' Ik zeg: 'Natuurlijk. Hij komt bij ons thuis.' 
Moest mijn moeder naar school komen. Een hele rel. Maar mijn moeder 
stond er boven. Die zei: 'Daar hebt u helemaal niets mee te maken. Als ik het 
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goed vind dat rnijn kinderen met die Canadees omgaan .. .' Ik heb het nadien 
nog wel aan mijn cijfers gemerkt bij die ene non, want daar kreeg ik 
Nederlandse taal van. Ze drukte meteen mijn cijfers. Maar ja, die Canadees 
was bankdirecteur en zelf vader van een kind. D'r was helemaal niks mis met 
hem. Die man kwam met mijn broers schaken en dammen, en hij vond het 
heerlijk dat 'ie hier kon komen. Ja, het duurde acht weken, want daarna was 
'ie weer weg natuurlijk. Maar we hebben nogjaren contact met hem gehad: 

~ brieven geschreven, foto's opgestuurd.' 

Als we Mary vragen naar een wonderbaarlijke gebeurtenis in haar leven, dan 
spoort Frans haar aan am het verhaal over haar moeder te vertellen. Mary aarzelt: 
'Ach, dat gebeurt wel meer, dat hoor je weI meer.' Maar uiteindelijk besluit ze 
het verhaal toch te vertellen: 'Mijn moeder heeft hier altijd gewoond. Ze heeft 
nag anderhalf jaar in een verpleeghuis gezeten. En toen is ze overleden. Korte 
tijd later raakte ik betrokken bij een ruzie. Dat zat me helemaal niet lekker. Ik 
kon er 's nachts niet van slapen. Dat was een week of zes na het overlijden van 
mijn moeder. En toen ben ik 's nachts hier beneden op de bank gaan zitten. Toen 
ging de deur open, en daar kwam mijn moeder binnen met een theepotje in d'r 
handen en ze liep op de bewuste plaats af waar ze altijd zat. Ze stand daar 20, met 
haar rug naar die kast toe. Toen keek ze hierheen, want hier zat ik. We hadden 
hier een schuine bank staan: ik kijk d'r zo overheen, dus ik kijk 'r zo recht aan. 
Toen zegt ze tegen mij: 'Laat ze allemaal maar barsten. Je moetje d'r niks van 
aantrekken.' En ik kijk: en ze liep me weer net zo voorbij in d'r gebloemde jurk, 
en ze ging zo de kamer weer uit en de deur ging weer dicht. Ik was helemaal niet 
bang hoar. En daarna kon ik slap en, he? Alles was over, want m'n moeder had 
gezegd dat ik me d'r niks van aan moest trekken. Dat vertelde ik later aan een 
vriendin van me. En die zei: Ja, dat kan gebeuren, want dat heb ik ook gehad.' 
Dat schijnt een afscheid te zijn van de wereldse dingen. Ze heeft 20 lang in dat 
huis gewoond, en nu was ze afscheid komen nemen van d'r huis. Zo kunje het 
uitleggen. Nou, het was helemaal niks engs of zo, hoar, want normaal hou ik 
helemaal niet van dat soort toestanden. Maar vanaf dat moment ben ik helemaal 
tot rust gekomen. En haar uitspraak heeft mij echt een oplossing geboden.' 
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BRAM EN AMIRA 

'Het was een regenachtige avond in maart in de Utrechtse wijk Lombok. 
Bram Verlaat was op weg naar zijn vrienden Frank en Rob om 
vakantieplannen te maken.' 

Met deze woorden opent de jeugdroman Amira, prinses van Marokko van Anton 
van der Kolk. De schrijver werd op 3 mei 1953 in Utrecht (Oudwijk) geboren en 
woont al 20 jaar in de Daendelsstraat in Lombok - aanvankelijk in het voorste 
deel van de straat, en nu in het achterste dee!. Anton van der Kolk heeft op de 
Pedagogische Academie in Amersfoort gestudeerd, maar is vervolgens de journa
listiek ingegaan. Hij werkte vijftien jaar lang als journalist voor het Utrechts 
Nieuwsblad; en schreef onder meer over kinderliteratuur en muziek uit niet
westerse culturen. Op reis in Costa Rica ontmoette hij zijn huidige vrouw Y or
leni. Niet lang daarna is hij kinder- enjeugdboeken gaan schrijven. Van der Kolk 
debuteerde met Een pelikaan op straat (1992). Vervolgens schreefhij onder andere 
nog De dikke danseres (1993), Een beetje Indiaan (1995) en Amira, prinses van Marok
ko (1996). Op het moment dat wij een bezoek aan hem brengen, is juist zijn kin
derboek De dag dat er niets bijzonders gebeurde (1999) verschenen, en toont hij ons 
het omslagontwerp van de nog te drukkenjeugdroman Brieven aan de rattenhemel. 

Amira, prinses van Marokko is de eerste jeugdroman van Van der Kolk die zich 
- in het eerste deel- expliciet afspeelt in Lombok. Met hoofdfiguur Bram komen 
we door de Van Diemenstraat, de Abel Tasmanstraat, de J.P. Coenstraat, de 
Kanaalstraat, het Molenpark en langs de Leidsche Vaart. De roman is in essentie 
een 'love story': de blonde Nederlandse Bram Verlaat en het zwartharige Berber
meisje Amira Lamhamdi worden verliefd op elkaar. Zij noemt hem Ibrahim, en 
haar naam Amira betekent in het Berbers 'prinses.' Het tweetal kan elkaar alleen 
in het geheim ontmoeten, omdat met name Amira's vader mordicus tegen elk 
contact met Nederlandse jongens is - en ook Brams vader is overigens niet vrij 
van vooroordelen ten aanzien van Marokkanen. Als Amira met haar familie afreist 
voor vakantie naar Marokko, vreest zij te worden uitgehuwelijkt aan een Marok
kaanse jongen. Bram reist met zijn vrienden naar Zuid-Spanje, maar maakt al 
spoedig in zijn eentje de oversteek 'naar Marokko, op zoek naar Amira. Wie 
weten wi! hoe dat avontuur afloopt, die moet Amira, prinses van Marokko lezen. 
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Wat de jeugdroman meer maakt dan louter een liefdesgeschiedenis is het feit dat 
verschillen in cultuur, gebrek aan kennis daarover, en de problemen die daar uit 
voortkomen, knap worden belicht. Als Bram in het begin van de roman bij zich
zelf te rade gaat wat hij in feite weet over Marokko en de allochtone culturen in 
Lombok, dan komt hij niet bijster ver: 

Marokko heeft woestijnen. Zoveel wist hij weI. Wat wist hij nog meer? Nou 
;$; ja, Marokko ligt in Noord-Afrika. Ze hebben een koning en die heet Hassan. 

Het is een Arabisch land. Daar hield zijn kennis zo ongeveer op. W onderlijk 
eigenlijk, want hij zag dagelijks Marokkanen. Er woonden er tientallen om 
de hoek. 
Wat wist hij van de buitenlanders in Lombok? Je zag bij mooi weer Turkse 

. vrouwen op de stoep voor hun huis breien. In de zomervakantie werden er 
bestelbusjes volgeladen en ze vertrokken richting Turkije of Marokko. De 
Kanaalstraat, de winkelstraat, leek een oosterse markt met de vele groente
winkels, islamitische slagerijen en Surinaamse winkels. Op zaterdag klonk de 
oproep tot gebed vanuit de moskee soms gelijktijdig met het klokgelui van de 
rooms-katholieke Antoniuskerk. 

Terzijde zij opgemerkt dat koning Hassan II ondertussen is opgevolgd door 
koning Mohammed VI. 

Uiteindelijk wordt het cultuurverschil in de roman vooral toegespitst op de 
rol van de vrouw. Althans in het behoudende deel van de Berbercultuur is voor 
de vrouw nauwelijks enige bewegingsvrijheid en zelfbeschikkingsrecht weg
gelegd, en geldt de wet van onderdanigheid en volgzaamheid aan de vaders en de 
echtgenoten. Treffend is wat dat betreft een van de openingsscenes uit de roman, 
waarin de moeder van Amira 's avonds de straat op moet, omdat haar zoontje 
Murad zoek is. De moeder is volkomen overstuur: niet alleen omdat haar kind 
spoorloos is, maar vooral ook omdat ze helemaal niet gewend is om de deur uit te 
komen en de straat op te lopeno 

Eenmaal in Marokko, in Nador, ziet Bram hoe een Nederlands toeristen
echtpaar wordt nagejouwd en uitgescholden door bouwvakkers. De man heeft 
een blank Westers uiterlijk, de vrouw een donker Marokkaans uiterlijk. Brams 
vriend Said vat de situatie kernachtig sam en: 

'Een we sterling met een moslimvrouw,' zei Said. 'Een groter taboe bestaat er 
bijna niet.' 

De werkelijkheid zoals beschreven in Amira, prinses van Marokko behandelt 
natuurlijk maar aspecten van de Marokkaanse Berbercultuur in Lombok en 
Marokko. In het huidige straatbeeld van Lombok zien we de Berbervrouwen 
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tegenwoordig naar buiten komen om boodschappen te doen - ook de vrouwen 
met de traditionele Berber-tatoeages op voorhoofd en kin. Op het Bankaplein 
hebben we de (kalver)liefde zien ontbloeien tussen een Nederlandse jongen en 
een Berbermeisje, zonder dat daar geheimzinnig over werd gedaan. En in Lom
bok zijn we evengoed gemengde huwelijken tegengekomen, ook Marokkaans
Nederlandse. 

Er zitten nogal wat biografische element en in Amira. Om enkele voorbeelden 
te noemen: het huis waarin Bram woont, is in feite het huis van Anton van der 
Kolk zelf De schrijver heeft de aangrijpende openingsscene van het boek, waarin 
de Berbervrouw 's avonds in paniek de straat op gaat om haar zoontje te zoeken, 
ook zelf meegemaakt. En hij is met zijn vrouw naar Marokko geweest: hij en zijn 
vrouw waren zelf het Westerse echtpaar dat op straat werd nagekeken en nage
roepen. Aangezien zijn Costaricaanse vrouw nogal donker is, werd zij aangezien 
voor een moslimvrouw. 

w 
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LEUGENLIED 

~ Kinderen leren liedjes van hun ouders, van elkaar, en, niet in het minst, van de 
juf of me ester op de basisschool. Voor de al wat oudere groepen maken de leer
krachten in en om Lombok daarbij graag gebruik van het Tv-programma Lied

machien. Daarin wordt telkens door een of meer uit de muziekwereld bekende 
sterren een nieuw liedje gepresenteerd en weI zodanig dat je het liedje ook kent 
als de uitzending is afgelopen. We hebben in Lombok dikwijls liedjes uit Lied

machien horen zingen. Het volgende leugenlied werd ons voorgezongen door 
Joyce (9 jaar), Dieta (8) en Cherry-Lee (9): 

Praatjesmaker 

J 
Ik ben de bes - te van de klas - - Ik weet wie Truus Co -Iurn - bus w,;;-' 

Refrein 

I 
Ik ken de ta - fel van half - acht - - De ver - Ie-den tijd van 'dacht' -

~3-, 

J Wi)) Jl )) J~ )1}J )2,1 l Jl )) )2 )) Jl))))1 ;, r Dr' I 
Zeur-piet, Kioptniet, Praat-jes - rna-ker, bul-Ie-bak, Gooi je-rnooi-e srnoe-zen in de prul-Ien - bak 

3 ! .3-,.. ~ ~ 
~~J W J Wi )))2))}1Jl))Jl,IJi}J)2)) J1 r'I ,Jl))Jl)1)1j)}J:11 

Zeur-piet, Kioptniet, Praat-jes-rna-ker, bul-Ie-bak, Gooi je mooi-e srnoe-zen in de praat-jes-prul-Ien-bak! 

Ik ben de beste van de klas 
Ik weet wie Truus Columbus was 
Ik ken de tafel van half acht 
De verleden tijd van 'dacht' 

Refrein: Zeurpiet 
Klopt niet 
Praatjesmaker, bullebak 
Gooi je mooie smoezen 
In de prullenbak. 
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Zeurpiet 
Klopt niet 
Praatjesmaker, bullebak 
Gooi je mooie smoezen 
In de praatjes-prullenbak! 

Ik loop het hardst van iedereen 
N og harder dan de hardste steen 
En als ik aan dit kn6ppie draai 
Ren ik harder dan lawaai! 

Refrein: Zeurpiet 
Klopt niet 
Praatjesmaker, bullebak 
Gooi je mooie smoezen 
In de prullenbak. 
Zeurpiet 
Klopt niet 
Praatjesmaker, bullebak 
Gooi je mooie smoezen 
In de praatjes-prullenbak! 

Ik ben het sterkst van allemaal 
Ik vertel je zo een sterk verhaal 
'n Kilo drop vind ik niet zwaar 
Wat ik zeg is nooit niet waar! 

Wel waar!? 
Niet waar!? ... 

Refrein: Zeurpiet 
Klopt niet 
Praatjesmaker, bullebak 
Gooi je mooie smoezen 
In de prullenbak. 
Zeurpiet 
Klopt niet 
Praatjesmaker, bullebak 
Gooi je mooie smoezen 
In de praatjes-prullenbak! 

[Er wordt aan de neus gedraaid] 

De teksten voor het NPs-programma Liedmachien zijn steeds van Andre Rooy
mans, de muziek is van Leo Aussems. 

w 
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NET ALS IN DALLAS 

% Iedereen die hem kent, noemt hem Osman. Hij woont met zijn gezin in 
Kanaleneiland, maar zijn timmerbedrijf voor kozijnen staat in de Van Heutsz
straat in Lombok. Voor de werkplaats staat zijn busje, met als opschrift Osman. 
De hond die hem altijd en overal gezelschap houdt, is een husky die Bobby heet. 
Als Osman de hond vermanend toespreekt, dan gebeurt dat in het Turks. 
Osman: 'Niet dat die hond Turks verstaat natuurlijk, maar hij reageert op de 
toon waarop je hem toespreekt. Maar inderdaad, als ik hem terecht wijs, dan doe 
ik dat in het Turks.' 

Osman heet voluit Osman Tosnun en hij is in 1961 in het Zwarte-Zeegebied 
geboren. Zijn vader is in 1966 naar Nederland gekomen om te werken. Hij was 
destijds - net als Osman nu - een gekwalificeerd timmerman, maar hij heeft in 
Nederland voornamelijk schoonmaakwerk gedaan. Als kind zag Osman zijn 
vader slechts eenmaal per een of twee jaar. In het kader van de gezinshereniging 
is Osman samen met zijn moeder en zijn broer naar Nederland gekomen op 
21 augustus 1979 - dat weet hij nog precies. Een week later kon hij in Scheve
ningen aan de slag als timmerman. 

Zodra Osman in Nederland was, is hij in de avonduren - hoorbaar met succes 
- taallessen Nederlands gaan volgen in het Educatief Centrum, zes maanden 
lang. 'De eerste generatie heeft alles maar geslikt, heeft nauwelijks geprotesteerd, 
vooral omdat de mensen niet taalvaardig genoeg waren om een weerwoord te 
geven. En omdat ze niet genoeg Nederlands spraken, werden ze voor dom aan
gezien en kregen ze als "domme Turk" ongeschoold werk.' In 1993 is Osman 
een eigen timmerbedrijf begonnen in Lombok. 

Toen u naar Nederland kwam, wat voor heeld had u toen van dat land? 

Ja, haha, zoiets als Dallas. Dat was toen zo'n soapserie op de tv, en Dallas had 
je toen ook in Turkije. Ik dacht dat Nederland ook zoiets was: een land met 
grote boerderijen, rijke mensen en grote auto's. Ik verwachtte toch weI dat 
we in een villa gingen wonen, met een zwembad en een tennisbaan, of toch 
tenminste met een plek om te kunnen voetballen - want ik hield erg van 
voetballen. Vanaf het Jaarbeursplein namen we met onze bagage een taxi naar 
de Borneostraat, want daar woonde mijn vader. We rijden zo naar Lombok 
toe, en ik zie allemaal van die huisjes aan elkaar vastgebouwd. Ik dacht dat 
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het werkplaatsen waren of opslagruimtes; ik kon me gewoon niet voorstellen 
dat dat huizen waren waar mens en in woonden. Tot we in de Bomeostraat 
kwamen. Daar had mijn vader een huisje met een oppervlakte van 45 m 2

• 

Woonkamer, keuken, badkamer, een steile trap naar boven en claar twee 
slaapkamers. Tot schrik van mijn moeder stonden er in de kamer niet veel 
meer dan een oud bankstel en een rare salontafel. Naderhand hebben we er 
tweedehands nog veel bij moe ten kopen. 

W 
\0 
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DE OLiFANT OP DE AUTO 

~ Op 23 april wordt het Turkse Kinderfeest gevierd. Enkele jaren geleden heeft 
UNICEF deze dag zelfs uitgeroepen tot het internationale kinderfeest. In het 
buurthuis Transvaal viert men dit feest dan ook zonder de nadruk te leggen op de 
Turkse oorsprong, zodat er zoveel mogelijk kinderen uit de wijk komen van uit
eenlopende nationaliteiten. In 1999 wordt het feest om praktische redenen ver
schoven naar 2 I april, want dat is de woensdagmiddag waarop alie kinderen vrij 
hebben. Voor een entreebedrag van een gulden kunnen de kinderen allerlei acti
viteiten ontplooien. Op het programma staan onder meer: eieren rapen, ring
werpen, balionfiguren maken, clownoptreden, schminken, dansen, en naar een 
verhaalillisteren. 

Het verhaal wordt deze keer verteld door Annelies, en het gaat over een circus: 

Jongens en meisjes, ik ga een verhaal vertellen. Dus het is de bedoeling dat je 
heel stil bent, en dat je luistert naar het verhaal. D'r was eens een circus waar 
twee kinderen woonden. En die woonden en die werkten bij het circus. Die 
waren altijd daar. Want hun vader en hun moeder, die woonden ook daar. 
Die werkten ook daar. En het meisje heette Hanna, en die was zeven jaar, en 
het jongetje dat was haar broertje en die was vijfjaar. En ze hoefden nooit 
naar school, want ze waren altijd op het circus, elke keel' in een andere stad. 
En een tante die gaf hun altijd les. En de vader die was een leeuwentemmer. 
De leeuwentemmer kon zijn hoofd in de bek van de leeuw doen, en dan 
deed de leeuw zijn bek niet dicht. Dus dat is heel eng, want dan ging 'ie met 
z'n hoofd helemaal zo in die bek, maar dan deed die leeuw helemaal niks, 
want die kende de leeuwentemmer heel goed. Dat was de vader van Hanna 
en DanieL Hanna en Daniel, die gingen altijd helpen met de olifanten. Want 
d'r waren ook oli£'ll1ten in het circus. Vier oli£'ll1ten. En die konden ook 
allemaal kuns1jes. En Hanna en Daniel gingen altijd helpen. Ais er weer 
's avonds allemaal mens en waren, die gingen kijken, en er heel veel publiek 
was, en de voorstelling begon, gingen zij alle spullen voor de olifanten 
neerzetten. Weetje weI: zo'n ton waar ze op kllnnen zitten? Waar ze op 
kunnen lopen naar een volgende ton? Van die kunstjes die ze kunnen do en? 
Op twee poten zitten kunnen ze ook, he? En op een poot staan, dat kunnen 
ze ook, ja. Nou, daar hielpen Daniel en Hanna altijd mee. En dan deden ze 
zo'n rode clownsneus op, en dan gingen ze in de circustent, en dan gingen ze 
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de olifanten helpen met de kunstjes te doen. Dus dat was heel erg leuk voor 
ze. En steeds als de olifanten dan moesten komen, £loten ze: 'Fiehfuuh.' En 
dan kwamen de olifanten naar hun toe, en dan gingen ze staan. Dan gingen 
ze neties staan. Dat vond het publiek altijd heel erg leuk dat ze dat gingen 
doen. Op een dag gebeurde er iets heel ergs. Want er was een meneer, en die 
was heeljaloers op het circus. Die was een beetje kwaad. Want die wou ook 
zo'n mooi circus, en dat had 'ie helemaal niet. Dus hij wou dat er ailes 
verkeerd ging in het circus, zodat hij een an del' circus van zichzelf kon 
hebben. Wat deed hij? Hij had zo'n schietpistool, dat geen kogels heeft, maar 
heel veellawaai maakt. Weetje wel: PANG! Bij wedstrijden kanje dat ook 
hebben. Midden toen de olifanten kunsties aan het doen waren - die zaten 
net zo -, deed hij: 'PANG!' Dat was heel hard, dat klonk heel hard. Dus de 
olifant, die schrok zich een hoedje. Die zei: 'Prgggg.' Die ging zo op zijn 
poten, en die rende zo weg, en die rende zo het circus uit. En die maakte zo 
de deur kapot waar 'ie doorheen moest uit het circus, en die Hep zo ... rende 
die het weiland in. En de koeien die daar stonden, zo van: 'Whoeh! Moehhh! 
Wat is dat nou weer? Dat beest dat is geen koe! Dat is ook geen paard. Wat 
een raar beest is dat!' Dus die schrokken heel erg. En alle mensen renden 
achter de olifant aan. En de olifant rende zo door de sloot heen; die werd 
helemaal onder de modder en die was helemaal nat. Maar daar moesten de 
mens en achter aan, die moesten ook door de sloot heen. Dus die moesten 
'stfftstfft' zo d'r doorheen, en die waren ook helemaal onder de madder. De 
gezichten helemaal zwart. En de politieagenten moesten d'r ook achteraan. 
Die moesten natuurlijk de olifant vangen. En die werden ook helemaal zwart. 
En toen kwam de oHfant in de stad. En toen ging die langs een weilandje. En 
to en ging 'ie langs de was van de mensen daar buiten in het tuintje. Ging'ie 
door de tuin heen. T oen kwam er een laken zo over hem heen. En to en Hep 
'ie verder met dat laken over hem heen. Toen leek 'ie net een spook. En 
to en liep 'ie op de straat en aile mens en waren heel erg bang, want er liep een 
spook opeens. 'Huh,' de mensen gingen gauw hun huis in. Toen kwam 'ie 
bij een groenteboer. Hij zag allemaallekkere dingen bij de groenteboer, 
zomaar klaar liggen buiten in de bakken. 'Oh, mmm, een appeltie, lnnun, 
nog een appeltie, mmm.' Met z'n slurf pakte 'ie steeds wat. De mensen waren 
hartstikke bang voor hem. Ze dachten dat het een spook was. En toen hep 'ie 
verder en to en kwam 'ie bij een fontein. En daar was allemaal water. Daar 
ging 'ie z'n slurf in het water steken, en toen ging 'ie al de poHtieagenten nat 
sproeien. Ze waren helemaal onder het water! En toen was die gemene 
meneer, die was er achteraan gereden met zijn auto. Want die vond het weI 
leuk, dat die olifant alle straten in ging. Die dacht: 'Haha, lekker ailes gaat mis 
met het circus.' Maar toen ging 'ie zijn auto achter de olifant neerzetten, om 
goed te kijken wat die olifant allemaal deed. En weet je wat die olifant deed? 
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Hij dacht: 'Ha, nou ben ik een beetje moe. Weet je wat ik ga doen? Ik ga 
eens lekker zitten.' Toen deed 'ie: 'pftfrt.' Ging eens even lekker zitten. 
Boven op de auto! 'Schiwwww.' 't Werd helemaal een plat autootie. Zo plat 
was 'ie. Dus die meneer was niet zo erg blij, die gemene meneer. En toen? 
Wat gebeurde er toen? T oen kwamen Hanna en Daniel, die waren er ook 
achteraan gerend, met hun neuzen nog op. Want ze hadden altijd een 
clownsneus als ze in het circus waren. En die gingen dus zo, met hun neus 

~ op, gingen ze achter de olifant aan. En weet je? Ze kenden met de olifant 
altijd een kunstje. Deden ze: 'Fiehfuuh.' En dan ging die olifant luisteren. 
'Fiehfuuh' Die kende dat. En dan ging 'ie weer helemaal stilstaan. Stokstijf 
stilstaan. Want dan weten ze dat dat het geluid is van Hanna en Daniel. En 
dat deden ze dus ook toen die olifant daar in de stad bij die auto zat. En dan: 
'Fiehfuuh' En toen ging de olifant helemaal stilstaan. En to en was 'ie weer 
aan het luisteren naar Hanna en Daniel. En to en ging 'ie weer eens mee. En 
Hanna en Daniel: 'Fiehfuuh' Toen liepen Hanna en Daniel zo snel terug naar 
het circus en kwam de olifant achter hun aan terug tot aan het circus. Dus 
to en waren aIle mensen heel erg blij dat de ohfant weer terug was. En de 
directeur was heel erg blij. En de burgemeester kwam en die feliciteerde, en 
die hield een toespraak. En d'r was een optocht en muziek. En de mensen 
waren heel erg blij dat de olifant weer terug was. En to en gingen ze optocht 
houden met allemaal clowns. Weetje wel: allemaal hadden ze zo'n neus op, 
en dan gingen ze een optocht maken. 
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ZWARTE-ZEEMOPPEN 

~ Nederlanders vinden Belgen in werkeIijkheid niet echt dom. Sterker nog: van al 
hun buren vinden Nederlanders hun Belgische zuiderburen het meest sym
pathiek. Maar in hun moppen drijven de Nederlanders toch graag de spot met de 
Belgen. Dat is natuurlijk maar spel en plagerij. Die Belgen - zo Iuidt dan de ver
klaring - spreken gewoon zo'n grappig taaItje, dat je sams geneigd bent om ze 
niet heIemaal serieus te nemen. Evenzo denken Turken over de bewoners van 
het (in hun ogen enigszins achtergebleven) oostelijke Zwarte-Zeegebied. En 
daarom vertellen ze moppen over hen. Lang niet al die moppen zijn zomaar 
te vertalen in het Nederlands, al is het maar omdat je die rare tongval van de 
Zwarte-Zeebewoners aileen in het Turks kan nadoen, en niet in het Nederlands. 

Op een zonnige middag in mei 1999 op bezoek in hetJongerencentrum ULU 

in de Damstraat wilden de Turkse aanwezigen nietternin wel een poging wagen 
om ons aan het Iachen te krijgen met wat Zwarte-Zeemoppen. 

Dit verhaal speelt in de tijd dat er nog niet zo lang auto's waren. Voor de 
komst van de auto's duurden de reizen veellanger, want dan moest je 
bijvoorbeeld met paard en wagen. In het gebied van de Zwarte Zee had den 
ze toen nog nooit een auto gezien. Nu moest iemand eens rei zen van 
Istanbul naar Trabzon aan de Zwarte Zee. Hij had degene naar wie hij toe 
moest in Trabzon aan de telefoon. 
'Hoe lang duurt het voordat je er bent?' vroeg de man uit Trabzon. 
'Ik ben er over twee dagen,' zei de man uit Istanbul. 
'Hoe kan dat nou? Dat is onmogelijk! Zo'n reis duurt weken!' 
'Ik kom met de auto. Dan kan het in twee dagen.' 
'Ik geloof er niets van.' 
'Er staan hier mensen die het kunnen getuigen. Praat maar met hen. Ik ga nu 
vertrekken, en ik ben over twee dagen bij je.' 
De man vertrok uit Istanbul en was inderdaad twee dagen later in Trabzon. 
Maar toen hij weer naar Istanbul terugkeerde, duurde de reis veellanger. 
Thuis vroegen ze aan hem: 'Hoe komt het dat je zo lang bent weggebleven?' 
De man zei: 'Over de heenreis heb ik twee dagen gedaan, maar de terugreis 
duurde drie, vier weken.' 
'Hoe kan dat dan?' vroegen de mensen. 
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'Ja,' zei de man: 'zo'n auto heeft vier versnellingen om vooruit te gaan, maar 
voor achteruit heeft hij er maar een!' 

In een dorp aan de Zwarte Zee woont Temel. Hij is een heel goede jager. 
Ais hij een konijn ziet lopen, legt hij aan en schiet hij altijd raak. 
Ook andere mens en trekken er op uit om te jagen, maar zij kunnen niets 
vinden om te schieten. 
Uiteindelijk gaan ze naar Temel en zeggen tegen hem: 'Wij zijn gaan jagen, 
maar we hebben niets kunnen vinden. Jij bent een goede jager. Jij moet met 
ons meegaan om ons te helpen.' 
Temel gaat met hen mee en na een tijdje lopen, vinden ze een gat in de 
grond. Het is een klein hoI. 
Temel zegt: 'Nu moeten jullie heel stil zijn, en wachten, want straks komt er 
een konijn naar buiten.' 
Ze wachten, en na vijf minuten komt er een konijn naar buiten. Ze schieten 
en ... raak. 
Daarna lopen ze verder. Ze komen aan bij een groter hoI. 
Hier zegt Temel: 'Nu moeten jullie weer stil zijn, want straks komt er een 
vos.' 
Even later verschijnt de vos en ze schieten hem dood. 
Weer gaan ze verder en ze komen aan bij een nog groter hoI. 
'Hier moeten we wachten,' zegt Temel, 'want hier woont een beer.' 
Even later verschijnt de beer en de jagers schieten raak. 
Ze lopen weer verder, en ineens staan ze voor een heel groot hoI, en ook 
hier moe ten ze wachten van Temel. 
De volgende dag staat er in de krant: 'Vier mensen onder de trein gekomen.' 

Temel reist met de trein van Trabzon aan de Zwarte Zee naar Kayseri - dat 
ligt in de buurt van Ankara. Op een gegeven moment moet Temel plassen en 
hij gaat naar de we. Ondertussen komt de conducteur langs en controleert de 
kaartjes. De conducteur is al voorbij als Temel weer op zijn plaats gaat zitten. 
Later komt de conducteur weer voorbij. Hij loopt naar Temel toe en zegt: 
'Uw kaartje, alstublieft.' 
Temel geeft zijn kaartje. 
Als de conducteur weer weg is, vraagt Temel verbaasd aan een andere man: 
'Waarom vraagt de conducteur alleen om mijn kaartje, en niet om dat van 
jou?' 
'Dat komt,' zegt de man, 'omdat ik een afspraak met de conducteur heb 
gemaakt. Als hij de kaartjes komt controleren, dan draai ik zo met mijn 
duimen. Dat betekent dat ik gratis mag reizen. Dat moet je ook maar eens 
proberen.' 
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Temel onthoudt dit en koopt voor de terugreis naar Trabzon geen kaartje. 
Dan komt de conducteur langs. 
'Uw kaartje, a1stublieft.' 
Temel draait met zijn duimen. 
'Uw kaartje, alstublieft.' 
Temel blijft met zijn duimen draaien. 
Na nog een keer vragen, wordt de conducteur boos, hij begint te schelden en 

~ Temel krijgt klappen. 
T emel snapt er niets van, en a1s hij de man van de heenreis ziet zitten, 100pt 
hij op hem af en zegt: 'Hoe kan dat nou? Ik draai zo met mijn duimen, en 
toch blijft de conducteur om mijn kaartje vragen en krijg ik nog klappen 
ook!' 
'Ja,' zegt de man, 'maar je bent nu op de terugreis. Nu hadje metje duimen 
de andere kant op moeten draaien.' 

Temel woont aan de Zwarte Zee in een heel klein huis. Op een dag krijgt hij 
bericht uit het westen van Turkije dat zijn broer met z'n gezin bij hem op 
bezoek komt. Het bezoek blijft ook overnachten. Dat is een probleem voor 
Temel, want zijn huis heeft maar een kamer. En gas ten moet je altijd in de 
mooie kamer laten slapen. 
Als het bezoek arriveert, is Temel er uit: broer mag met vrouw en kinderen 
in de kamer slapen, en Temel zal dan met zijn gezin in de gang slapen. 
Die nacht moet de broer nodig naar de we. Hij loopt de gang op, maar hij 
kan de deur van de wc niet open krijgen, want Temel en zijn gezin liggen 
ervoor te slapen. 
Ten einde raad pakt de broer een bloemenvaas, haalt de bloemen eruit, poept 
erin en zet de vaas met bloemen weer terug. 
De volgende ochtend vraagt T emel aan zijn broer hoe hij geslapen heeft. 
'Goed,' zegt de broer. 
Dan vertrekt het bezoek weer. 
Een behoorlijke tijd later krijgt de broer een brief van Temel, en daarin staat: 
'Beste broer, vertel me alsjeblieft waar je gepoept hebt. We zijn al drie keer 
verhuisd, maar het blijft maar stinken.' 
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EEN BROEK VAN CHOCOLA 

Ans Kanne (64jaar) enJel~e Olij (80 jaar) kennen niet zomaar een paar Neder
landse liedjes, ze hebben er een paar honderd op hun repertoire. Toen we hen in 
november 1998 opzochten aan de Leidsekade, confronteerden zij ons in een 
mum van tijd met ruim IOO verschillende liedjes. Daar zaten overbekende liedjes 
bij als In een groen groen groen groen knollen knollenland, Twee emmertjes water halen, 
Aile eendjes zwemmen in het water, Berend Botje ging uit varen, Drie maal drie is negen, 
Ben karretje op de zandweg reed, Hop Marjanneke stroop in 't kanneke, In een blauw 
geruite kiel, Op een grote paddestoel, Twee emmertjes water halen, Zakdoekje leggen nie
mand zeggen en Altijd is Kortjakje ziek. Ook een liedje van Annie M.G. Schmidt, 
dat bekend is geworden van de v ARA-televisieserie Ja zuster Nee zuster wordt 
voorgezongen: Wilt u een stekkie, een stekkie (een stekkie van de fucsia?). Maar we 
krijgen ook heel wat minder bekende liedjes te horen als Toosje smulde in een 
hoekje (van een lekker krentenkoekje), Aile weken twee maal (mag ik in het bad), Br 
schommelt een wiegje in 't bloeiende hout, Jij klein ondeugend popje (wat doe je mij ver
driet), Moeder 'k heb zo'n lieve jongen (mag hij even boven komen?) en Rozemarijntje 
zat achter 't gordijntje. 

Ans Kanne is in 1934 geboren in Lombok. Zij heeft een tijd met haar ouders in 
de Rivierenbuurt gewoond, maar woont nu inmiddels al weer 33 jaar in Lom
bok.Jel~e Olij is van Friesekomaf, en ze is onderwijzeres geweest in Twente en 
de Friese Wouden. Nu woont ze al20 jaar in Lombok. De meeste liedjes kennen 
beide dames uit hun jeugd, van school of van oudere familieleden, zoals hun 
moeders. Jeltje Olij vertelt dat ze vroeger ook veel Friese liedjes zong, maar die 
werden op school niet gezongen. Zingen deed zij bijvoorbeeld onder de afWas 
en met name als ze aileen was. Ze heeft haar hele leven in kerkkoren gezongen, 
en onder de afwas zong ze die koorliederen met haar twee zussen, en wel drie
stemmig. Als voorbeeld noemt ze het Ave Verum van Mozart. Jel~e zit nu nog 
steeds op een koor, en wel in de vrijzinnige Leeuwenbergkerk op het Servaas 
Bolwerk. 

Bij het voorzingen tijdens onze aanwezigheid, zingt Ans Kanne plots: 

W A marcheert, W A marcheert. 

Een lied uit de Tweede Wereldoorlog. Er ontspint zich een gesprek. 

EEN BROEK VAN CHOCOLA 



Jeltje: 'Hoe komje daaraan? Dat zongen de Duitsers.' 
Ans: 'Ja, dat heb ik in de oorlog gehoord, dat is me toch bijgebleven. Dan 
zagje ze marcheren he?' 
JeItje: 'Ja, vreselijk. Dat heb ik natuurlijk nooit gezien, aIs je op een dorp 
woont. God zij dank.' 
Ans: '0, ik vergeet het nooit. Wij hadden thuis ook van die schuifdeuren en 
mijn broers die zaten achter de kleine huisjes, en ik was ook nog maar heel 

~ jong, en to en zag ik een keer al die Duitsers komen, en ik gauw mijn moeder 
waarschuwen. Gingen ze gauw achter die huisjes, dat waren van die 
onbewoonbaar verklaarde huisjes, konden ze zich verschuilen. Nou, en het 
was niet te vroeg: even daarna kwamen ze binnen.' 
Jeltje: 'Ja, een angstige tijd.' 

Bijna aIs tegenwicht zet Ans een wiegeliedje in: 

Suja, suja kindje 
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Su ja su ja kind 

J )i 
.. 

Jl 
.. 

Jl 
.. 

Jl I l 
Heb je pijn in je buik 

)i I )i )i )i J 
.. 

Jl l 
We zul -len een vuur - tje sto 

J Jl J }l J. 
'tWieg - je dat gaat zwik 

Sl~a, suja kindje, 
Wat ben je toch weer stout. 
Heb je pijn in je buikje 
Of zijn je voetjes koud? 

-

-

-

Prikt er hier of daar een speld, 
Of is 't verbandje dat je knelt? 
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We zullen een vuurtje stoken, 
We zullen een papje koken, 
't Wiegje dat gaat zwik-zwak 
V oor de kleine dikzak. 

De twee tussenliggende regels worden door Ans gesproken. Zodra het liedje uit 
is zingt ze een vraag- en antwoord-liedje: 

Zeg moeder waar is Jan? 

§~ 
J;116 

e J I J J 
Zeg moe - der, 

§~ J I J J 
Zeg moe - der, 

Zeg moeder waar is Jan? 
Daarginder, daarginder, 
Zeg moeder waar is Jan? 
Daarginder komt hij an. 

Waar is hij dan geweest? 
Bij tante, bij tante, 
Waar is hij dan geweest? 
Bij tante op het feest. 

Wat heeft hij daar gehad? 
Een koekje, een koelge, 
Wat heeft hij daar gehad? 
Een koekje met een gat. 

J 
waar 

J 
waar 

J J 
is Jan? 

J I J 
is Jan? 

* J I J J J I J 
Daar gin der, daar - gin 

* 
J I J J J J I J 

Daar gin - der komt hij an. 

Jeltje kent uit haar kindertijd een versie van het lied Maria zat te wenen (ook wel: 
zat op majesteit, of zat op ene steen). Het is een lied waarin Maria door haar vader 
gedood wordt en haar broer dit tevergeefs probeert te verhinderen.Jeltje had dit 
lied gehoord van oudere meisjes op het schoolplein. Ze mocht het van de leer
krachten echter niet zingen, want een liedje over moord en doodslag was geen 
liedje voor kinderen. Eigenlijk geeftJeltje hen gelijk, en vond ze het maar een 
griezelig liedje. Er kwamen regels in voor als: 

U1 
~ 
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der, 
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Daar kwam haar boze vader aan 
Die stak Maria in haar borst 

De broer van Maria probeert dat te voorkomen, maar het lukt hem niet. Dan 
zegt de broer nog: 

Gij hoeft nog niet te sterven 

Maar het lied eindigt uiteindelijk toch met: 

Nu is Maria heengegaan. 

Het zou Jeltje niet verbazen als het lied teruggaat op een reele historische 
gebeurtenis. Ze zingt ook het volgende lied: 

Een vrolijk klein matroosje 

F ); I J 
, J) · J Jt 1) 

Een vro - lijk klein rna - troos je, een vent - je van 

); I J 
Die klom eens in een wip je in't top - je van 

p I J ); 
Z'n voet - jes en z'n hand jes die zag je al 

); I J 
, J) Jt); 

En bo ven aan het punt je daar bleef het vent 

J5 I J 
, J) A); b I • J~ J II 

daar bleef het vent je staan. 

Een vrolijk klein matroosje, een ventje van stavast, 
Die klom eens in een wipje in 't topje van de mast. 
Z'n vaetjes en z'n handjes die zag je almaar hager gaan 

)) I J~J 
sta - vast, 

de mast. 

maar ho - ger gaan 

J) I r~ r 
je staan, 

En boven aan het puntje daar bleefhet ventje staan, daar bleefhet ventje staan. 
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Hij zwaaide met zijn mutsje en riep: 'Hiep hiep hoera! 
Wat is het hier toch heerlijk, zo hoog als ik hier sta.' 
Toen haalde hij voorzichtig een verrekijker uit zijn zak 
En tuurde ofhij ergens zijn moeders huisje zag, zijn moeders huisje zag. 

Hij gluurde en hij tuurde naar alle kanten toe 
En eindelijk riep hij vrolijk: 'Daar heb je 't huis van moe!' 
Hij groette met zijn handen, maar ach, zijn moesje zag het niet. 
Watjammer voor't matroosje, het ventje had verdriet, het ventje had verdriet. 

Maar na een ogenblikje was dat alweer voorbij. 
Hij groette met zijn handje, en keek weer even blij. 
T oen stak hij weer voorzichtig de verrekijker in zijn zak 
En klom weer vlug en netjes ornlaag met veel gemak, omlaag met veel gemak. 

Jeltje en Ans kennen allebei het lied' k Droomde gister van een ventje. 

'k Droomde gister van een ventje 
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Van su - ka - de was z'n neus - je en van cho -
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En een wan - del - stok van sui - ker hield hij in 

'k Droomde gister van een ventje en z'n buikje was van koek, 
Van sukade was z'n neusje en van chocola z'n broek. 
't Ventje liep op witte klompjes en die waren van fondant 
En een wandelstok van suiker hield hij in z'n rechterhand. 
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Weetje wat z'n oogjes waren? Kleine ronde stukjes drop. 
En hij had zowaar een hoedje van rozijnen tulband op. 
Droeg daarbij een heel mooi kieltje en dat was van pannekoek 
En dat stond hem even netjes als z'n chocoladebroek. 

't Stak zijn handjes in de hoogte en het riep: 'Nu ben 'k een reus.' 
En toen maakte het met zijn handjes voor de grap een lange neus. 

~ Even later ging het dansen en het zong van tralala 
En tot slot kregen we een stukje van zijn broek van chocola. 

ToenJeltje ditlied in de klas hadlaten zingen, zeiden de kinderen: 'Nou zal hij in 
zijn blote gat hebben gestaan, juffrouw.' 

De juf zei toen: 'Ja, daar ben ik weI bang voor.' 
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DE OVERLEDEN KETEL 

Eind oktober I998 kwamen we bij een Turks echtpaar thuis in de Padangstraat. 
Ze woonden al 30 jaar in Nederland. Toen we binnenkwamen zat de heer des 
huizes (67 jaar) Arabische verzen uit de Koran te reciteren. Er waren verschillen
de kleinkinderen over de vloer. Het kleinste kind liep met een Nederlands ver
halenboek te sjouwen. Het was nog te jong om te kunnen lezen, maar liet ons 
weI plaatjes zien en legde mete en maar uit wat we zagen: 'Slak.' En: 'Auto's. 
Mooie auto's.' 

De heer des huizes sprak en verstond weI Nederlands, maar was blij dat een 
van ons in staat was om Turks met hem te spreken. Toen wij hem vroegen ofhij 
de verhaalfiguur Nasreddin Hodja kende, maakte hij een olijk gebaar en ver
klaarde: welke Turk kent Nasreddin Hodja nou niet? 

Nasreddin Hodja is een soort Turkse Tijl Uilenspiegel. De verhaalfiguur gros
siert voor de gewone man en vrouw in guitige wijsheden en slimme kwink
slagen, en hij leest anderen graag de les. De historische figuur Nasreddin Hodja 
werd in I208 geboren in Hortu (Anatolie) en overleed in I284. Hij was een 
imam en de toevoeging 'Hodja' bij zijn naam betekent zoveel als 'geestelijke,' 
'meester' of 'leraar.' In het dagelijkse leven was hij ook werkelijk een onder
wijzer, een religieus voorganger en een prediker. Aan z'n persoon zijn na ver
loop van tijd in de mondelinge overlevering talloze anekdotes toegevoegd, waar 
hij in werkelijkheid part noch deel aan heeft gehad. Nasreddin Hodja is aldus een 
elementair kristailisatiepunt van Turkse gevatheid en tegendraadsheid geworden. 

Toen we vroegen of de heer des huizes ook verhalen over Nasreddin Hodja 
zou kunnen vertellen, besloot hij maar meteen met een kort verhaal~e van wal te 
steken: 

Nasreddin Hodja gaat naar zijn gierige buurman om een ketel te lenen. Hij 
krijgt de ketel en brengt hem na gebruik enkele dagen later weer terug, en 
geeft er ook een klein keteltje bij. 
Omdat de buurman dat niet begrijpt, legt Nasreddin uit: je ketel bleek 
zwanger te zijn, en is bevallen van een kleintje.' 
De buurman neemt daarop de ketels dankbaar in ontvangst. 
Later komt Nasreddin weer de ketellenen, en de bUl1rman geeft hem 
natl1l1r1ijk graag mee. Maar ditmaal dl1urt het erg lang voor de ketel wordt 
teruggebracht, en de buurman gaat naar Nasreddin Hodja. 

DE OVERLEDEN KETEL 
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'Waar blijft de kete1 die ikje ge1eend heb?' vraagt de buurman. 
'Het spijt me,' zegt Nasreddin Hodja, 'maar de kete1 is overleden.' 
'Overleden?' zegt de buurman: 'Hoe kan dat nou? Het is een ketel, hoe kan 
die nou doodgaan?' 
'Tja,' zegt Nasreddin Hodja: 'Als je gelooft dat een kete1 zwanger kan zijn en 
kan bevallen van een kleintie, waaram ge100f je dan niet dat een kete1 dood 
kan gaan?' 

N ederlanders zijn over het algemeen niet zo bekend met de verhalen over 
Nasreddin Hodja, maar een van de uitzonderingen hierop is toch de in Lombok 
woonachtige mevrouw De J ong uit de Van Diemenstraat. Zij kwam begin jaren 
'80 in de wijk wonen en had al spoedig intensief contact met haar Turkse en 
Marokkaanse buren. Aangezien zij van sprookjes hield, raadden Turkse buren 
haar aan om de verhalen over Nasreddin Hodja eens te lezen. Mevrouw De Jong 
wist twee boekjes over deze verhaalfiguur op de kop te tikken, en las met genoe
gen over diens wedervaren. 

Tijdens een van de straatfeesten op het 5 mei-festival Lombok Anders orga
niseerde ze een poppenkastspel over Nasreddin Hodja voor de vele Turkse, 
Nederlandse en Marokkaanse kinderen in de Van Diemenstraat. In het poppen
spel waren verschillende bekende avonturen van de Hodja verwerkt, maar er 
werd ook vrij gelmproviseerd, en zo kon het gebeuren dat Nasreddin kennis
maakte met de oer-Hollandse poppenkastfiguurJan Klaassen. Mevrouw Dejong 
deed de voorstelling in het Nederlands, geassisteerd door een Turks meisje. Ver
volgens gaf dit meisje de voorstelling nog eens in het Turks voor de kleinere kin
deren die het Nederlands nog niet voldoende machtig waren. 

Toen we, op 30 december 1998 op bezoek bij mevrouw De Jong, vroegen 
naar haar favoriete Nasreddin Hodja-verhaal, vertelde zij van 'De overleden 
ketel' (AT 1592B, The pot has a child and dies) een bijzondere variant: 

In dit verhaal is 'ie heel arm, en is 'ie er op aangewezen om dingen te lenen, 
om te kunnen bestaan. En dan is er een he1e gierige buurman. En hoe loopt 
dat verhaal nou? Hij leent een york van de buumlan en geeft twee vorken 
terug. 
En dan zegt de buunnan: 'Hoezo twee vorken?' 
Nasreddin zegt: 'Ja, die york heeft een kindje gekregen.' 
Die buurman denkt: hebben is hebben, krijgen is de kunst. Dus die 
accepteert die twee vorken. En de volgende keer leent Nasreddin iets graters: 
daar geeft 'ie ook twee exemplaren van terug. 
Daama leent 'ie de grate soepketel, maar die geeft 'ie niet terug. 
Tegenover de buurman verklaart hij: 'Die kete1 is gestorven.' 
De buurman zegt hierop: 'Hoe kan dat nou? Kete1s gaan niet dood!' 

DE OVERLEDEN KETEL 
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Dan zegt Nasreddin: 'Nou, vorken krijgen toch ook k1eine vorkjes, dat heb 
je toch oak vaar zaete koek aangenamen?' 
Dat saart verhalen: ik vind het prachtig. En het 1euke is: sams is 'ie heel wijs, 
dan is het echt de imam die advies geeft. En soms is 'ie werkelijk reuze dam. 

Mevrouw De Jong toonde ons tens10tte het koperen bee1dje dat zij van Nasred
din Hodja heeft; achterstevoren zit hij op een ezel, a1s een Turkse Dik Trom. 
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DE EGEL EN DE HAAS 

Op 8 juni 2000 vertelde de Marokkaanse vertelster Yarnila Abou voor de 
rnicrofoon van Ilja Hijink de fabel van de egel en de haas, een volksverhaal dat 
intemationaal bekend staat als AT 275A*, Race between Hedgehog and Hare. 

Er was eens een bos en in dat bos leefde een egel met zijn vrouw in een 
huisje. De egel had heel zijn leven al wat aan zijn poot, dus hij hep mank. Hij 
had een hele gemene buurrnan, dat was de haas. Die had hele mooie poten 
en kon heel snel rennen. Op een dag ging de egel naar buiten en kwam hij 
zijn buurman de haas tegen. 
De haas maakte een heel flauw grapje over zijn been en zei: 'Ja, jij kan niet 
goed lopen, dus je krijgt vast krukken.' 
Zoiets zei hij. En de egel pikte dat niet en verzon ter plekke iets om hem 
terug te pakken. Daarbij gebruikte hij zijn hersenen. 
De egel zei: 'Ik weet zeker datjij van mij verliest met hardlopen.' 
De haas zei: 'Waar wedden we om dan?' 
De egel zei: 'We wedden om een maaltijd.' 
En toen zei de haas: 'Ja, maar als ik dan win?' 
'Ja, dan maak ik voor jou een hele maaltijd.' 
Diezelfde avond werd de wedstrijd gehouden. Het was de bedoeling dat ze 
begonnen boven aan de heuvel en beneden weer stopten. Degene die er het 
eerst was, moest dan zeggen: 'Ik ben er.' 
De egel wist wel dat hij niet sneller was dan de haas, maar wilde de haas een 
le~e leren. Toen dacht hij aan zijn vrouw en ging naar haar toe. 
Hij zei: 'Het plan is dat jij aan de andere kant van de heuvel gaat staan, en als 
de haas er dan aankomt, moet je hijgend zeggen: "Ik ben er." Als hij dan 
weer terug rent, sta ik aan de andere kant en zeg ik: "Ik ben er.'" 
Want de egel wist weI dat de haas niet zou opgeven en nog een wedstrijdje 
zou doen. 
Nou, en zo is het gegaan. Toen ze startten, rende de haas op z'n allerhardst. 
Hij rende naar beneden de heuvel af en tot zijn verbazing hoorde hij de egel 
met een hijgende stem zeggen: 'Ik ben er, ik ben er.' 
De haas zei: 'Dat kan niet metje manke poot. We doen het nog een keer.' 
Toen zei de vrouwelijke egel: 'Okee, ga maar vast. Ik kom eraan.' 
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Mohamed hoort vervolgens lachend onze oplossingen aan. Alle drie de schake
laars aanzetten? Ja, dan brandt de lamp, maar dan weet je niet welke schakelaar 
dat gedaan heeft. Twee schakelaars aanzetten? Als de lamp dan brandt: door wel
ke schakelaar komt dat dan? En als je maar een schakelaar aandoet en er brandt 
geen lamp? Dan weet je nog niets zeker. En je mag maar een keer gaan kijken. 
We geven het op ... 

Kijk, je doet eerst de eerste schakelaar aan. Ja? Maar je blijft ongeveer een half 
uur in de kamer zitten. Dan doe je die eerste schakelaar weer uit, en dan doe 
je de tweede schakelaar aan. Nu loop je naar de andere kamer. Als de lamp 
brandt, komt dat door de tweede schake1aar. Als er geen lamp brandt, dan ga 
je aan de lamp en voden. Is er een lamp warm, dan is dat de lamp die heeft 
gebrand door de eerste schakelaar die je had aangezet. Als alle lamp en koud 
zijn, dan weet je zeker dat je met de derde schakelaar, die je niet hebt 
gebruikt, de lamp kan laten branden. 
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KROMME LEPELS 

;2" In de Ie Delistraat woontJoop Kerkhof, een rasechte Utrechter, die al 35 jaar in 
Lombok woont. We bezochten hem tweemaal in november 1998. Hij vertelde 
ons over zijn werk in het garagebedrijf, op de benzinepomp, en in de taxi. Sinds 
enige tijd heeftJoop geen werk meer, waardoor hij des te meer tijd heeft om zijn 
hobby te beoefenen. Als kind heeft hij namelijk geleerd om de accordeon te 
bespelen, en nu speelt hij in bejaardentehuizen en op feestjes regelmatig zijn pot
pourri's van overwegend Hollandse deuntjes en meezingers. Zijn repertoire 
groeit nog met de dag. 

Aan de muur in zijn huiskamer hangt een foto van JooP op 34-jarige leeftijd, 
een foto waarop hij twee kromme lepels toont. Het blijkt een krantenfoto uit de 
Telegraafte zijn, die dateert van 23 november 1978. De titel van het bijbehorende 
artikelluidde: 'Toch verbogen lepels.' Op ons verzoek verteltJooP Kerkhofhet 
hele verhaal dat bij de foto hoort - een verhaal waarin de paranormaal begaafde 
Uri Geller uit Israel een centrale rol speelt. 

Uri Geller was in Nederland en die kwam op de tv. Ik geloof dat het op 
zondagavond was. In de uitzending zei Uri Geller dat iedereen thuis de 
kapotte horloges voor de tv moest leggen, want dan zouden ze automatisch 
weer gaan lop en. Dat was dus zijn verhaai. En waar hij verder alom bekend 
om was, dat was het krom maken van de lepels. Maar wat gebeurt er nou op 
die avond? Mijn moeder en mijn Hollandse vrouw zaten in de huiskamer naar 
dat programma te kijken en daar kwamen de lepels ook op de tafei. T erwijl ik 
er dus niet ge'interesseerd naar ging zitten kijken. Maar zij weI. Enja, Uri 
Geller zei dan ook over de tv: neemt u een lepel, en doet u hetzelfde als ik. Ja, 
ik heb dus rnijn Hollandse vrouw zo met haar vinger zien zitten wrijven over 
de lepel. En naar de tv zien kijken. T oen het programma afgelopen was, lagen 
die lepels nog op de tafel. En ik zeg: 'Dat doen jullie helemaal verkeerd.' Dus 
toen probeerde ik het met twee lepels - die lepels op die krantenfoto - en ik 
deed eigenJijk precies hetzelfde als Uri Geller. En de lepels bogen krom. 
Vandaar dat ik er ook heilig van overtuigd ben, dat het geen goocheltruc is 
geweest. Het is mij zelf namelijk tweemaal overkomen. En dan zit je zelf ook 
heel even verhaasd te kijken. Uri Geller speelt het in een tijd van een aantal 
seconden klaar - ik weet niet, tien, vijftien seconden. De eerste lepel heeft bij 
mij minimaal acht minuten geduurd. Voordat 'ie dus zacht werd. De tweede 
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Iepel duurde wat korter. Daar moet ik dan bijzeggen, dat het dus volkomen 
met geestelijke kracht gebeurd is. Het is geen truc; ik heb het zeIf 
meegemaakt. Dat is er dus gebeurd. En ik ben hier echt serieus over.' 

Maar daarmee is het verhaal nog niet af JooP Kerkhof raakt toch enigszins in de 
ban van de gebeurtenis, en had bovendien al eerder het vermoeden gekregen 
over bijzondere gaven te beschikken. Eerst gaat hij op bezoek bij goochelaar 

~ Vermeijden in Amsterda~, want deze had de kunsten van Uri Geller naar het 
rijk der fabelen verwezen. Met een eenvoudige true kon elke goochelaar het 
kromme lepelwonder van Geller nadoen. Het gesprek met Vermeijden gaf 
Kerkhof echter geen antwoord op de vragen waar hij mee zat. Vervolgens kwam 
hij in contact met de befaamde Utrechtse paragnost Croiset. En Croiset raadde 
Kerkhof aan om diens goede vriend professor Tenhaef te bezoeken, de voor
malige Utrechtse hoogleraar in de parapsychologie. 

'Zodoende ben ik dus bij professor Tenhaef terecht gekomen,' zegt JooP 
Kerkhof: 'Die woonde toenteliijd in Bilthoven, in een bejaardentehuis, want 
die meneer was toen ook aI op Ieeftijd. ja, daar heb ik dus verschillende 
gesprekken mee gehad. Ook vanwege het feit dat ik weI eens dingen zag, die 
ik niet thuis kon brengen. Laat ik het dan even tot het paranormale gebied 
beperken. Dat ik dus dingen constateerde; ik kon ze niet thuisbrengen, maar 
ze gebeurden weI. Maar ik kon dus niet vertellen wat. Ik zag het weI, en het 
gebeurde dan inderdaad ook ... Om een voorbeeld te noemen. Destijds dat 
treinongeluk bij W oerden, dat zag ik, maar ik kon het niet thuisbrengen. 
Maar ik had 't weI gezien. Over die dingen heb ik met professor Tenhaef 
gesproken. Die meneer was zelf niet paranormaal begaafd, maar hij was een 
professor en schreef ook boeken over het paranonnale. Ik heb hem toen 
verteld dat ik weI eens venniste personen zag. En to en kwam ik zelf in die 
gesprekken tot de conclusie dat ik dus alleen maar met vermiste en dode 
mens en bezig was. Ik zag vermiste personen, dode mensen ook, die 
bijvoorbeeld aI verdronken waren. En toen heeft deze professor ook met me 
over die lepels gesproken. En hij heeft to en aan mij gevraagd: "Wat wil je 
daarmee?" Dat is dus niet in een gesprek gebeurd, maar in meerdere 
gesprekken. Hij zegt: "Je kanje gaven verder ontwikkelen. Daar kanje 
mens en mee help en - mensen die vermist zijn, die kun je daarmee van dienst 
zijn, helpen en terugvinden." Hij heeft dus gevraagd wat ik er mee wilde. En 
ik heb toen gezegd dat ik er eigenlijk het lie£st van af wilde. Dat ik er bewust 
van af wilde. Omdat ik in feite met do de mensen bezig was. Toen heeft 
professor Tenhaef mij aanwijzingen gegeven, om daar dus mee om te gaan. 
Hij heeft mij verteld hoe je dat weg kan cijferen, als zoiets terugkomt. Dat 
heeft hij mij geleerd. Het k0111t nog wel eens terug. Maar ik weet hoe ik er 
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mee om kan gaan, en dan is het weg. Ja, en dat heb ik dus zuiver aan die 
professor te danken.' 

JooP vindt het moeilijk om te omschrijven hoe zo'n voorgezicht zich aan hem 
presenteert. Het is niet als in een droom, want dat lijkt teveel op een film. Het is 
meer een soort ingeving met een beeld, en het duurt maar kort. Hij heeft het 
rond I978 eens op een vrijdagmiddag gehad, waar zijn vrouw bij was. Hij raakte 
even van de wereld, en zijn vrouw vroeg verschrikt wat er aan de hand was. Het 
duurde maar een halve minuut, toen kwam hij weer bij. Er was op dat moment 
in Utrecht al veertien dagen een jongetje van een jaar of tien uit de Havenstraat 
vermist. Men was al tevergeefs aan het dreggen in de sin gel. JooP zei tegen zijn 
vrouw: 'Dat kereltje, dat zoeken ze verkeerd. Dat zoeken ze verkeerd. Dat ligt 
niet in de singel. Hij is weI verdronken. Maar hij ligt in de gracht.' Toen men uit
eindelijk ging dreggen in de gracht, haalde men de verdronkenjongen van onder 
het kroos omhoog. Daar had hij al twee weken gelegen. 

Over hoe de lepels door hem en door Uri Geller krom konden trekken, heeft 
JooP zo zijn gedachten: 'Kijk, zoals iedereen weet: dat metaal dat bestaat uit plus
en minpolen. Vandaar dat het aan mekaar hangt. En blijkbaar is het zo - dat is al
thans dan mijn idee - datje dus met de kracht van de geest,je hersens, de min- en 
de pluspolen (omdat je ze in je handen hebt) de verkeerde kant op kan sturen. 
Vandaar dat je dan een ontbinding krijgt van het metaal en dat het dan zacht 
wordt. Dan is de stevigheid weg. Je hebt zo'n lepel met twee handen beet; met 
een hand houje 'm vast en met de yinger vanje andere hand wrijfje er overheen. 
Daar komt, exact wat ik zeg, een hoop geesteskracht bij. Hersenwerk. En dat is 
mijn idee, datje dus de min- en de pluspolen scheidt.Ja, dan krijgje dat effect.' 

De vraag hoe de krant erbij kwam om een foto van hem en de kromme lepels 
te komen maken, brengt J oop Kerkhof even in verlegenheid. Het blijkt dat hij zo 
verbouwereerd was door de gebeurtenissen, dat hij zelf de Telegraqfheeft opge
beld. De maandag na de uitzending met Uri Geller stond er al een fotograaf op de 
stoep, en die heeft in de huiskamer een foto van JooP genomen. Op woensdag 
stonden de foto en het verhaal afgedrukt op de Privepagina van Henk van der 
Meijden. JooP Kerkhofhaalt er ter ondersteuning van zijn relaas nog een kran
tenartikel bij. In dit artikel van I7 januari I998 wordt beschreven hoe weten
schappers erin geslaagd zijn om (met technologische hulpmiddelen) hersenim
pulsen om te zetten in gerichte opdrachten. Het artikel rept van de mogelijkheid 
om met louter een 'gedachte' de televisie aan te zetten. Het betreft dus een vorm 
van technologisch gestuurde 'telepathie,' waarover iemand als Uri Geller van na
ture zou beschikken. 

Uri Geller is in de publiciteit meerdere malen 'ontmaskerd' als een bedrieger. 
Maar J oop Kerkhof gelooft hier niets van. Hij is overtuigd van de gaven van 
Geller, zo goed als hij gelooft dat Jomanda over bijzondere krachten beschikt. 
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Het stuit hem evenwel tegen de borst dat zulke mens en hun gaven commercieel 
uitbuiten. In de peri ode dat Kerkhof in de krant had gestaan, kwamen er ook 
allerlei mens en naar hem toe, die geld aan hem wilden verdienen. Ze probeerden 
JooP ertoe aan te zetten om te gaan optreden, er zouden weI zaaltjes gehuurd 
worden ... Maar JooP voelde er niets voor om van het paranormale een show te 
gaan maken. Feitelijk was Uri Geller ook zo'n showman. Na een tijd uit de pu
bliciteit te zijn geweest, verschijnt hij nu weer met enige regelmaat in de media. 

~ JooP Kerkhof heeft hem enkele maanden geleden weer op tv gezien. Geller 
woont inmiddels in Engeland en heeft daar een mooi huis. Hij heeft ook een 
luxe auto waarop zo'n tweehonderd verbogen lepels van prominenten over de 
hele wereld zitten vastgelast. 

In I978 hadJoop Kerkhof drie schoolgaande kinderen. Die kregen in de buurt 
en op school regelmatig te horen: 'He,je vader staat in de krant.' De oudste zoon 
reageerde daarop met de woorden: ja, maar wat mijn vader kan, dat kan ik ook.' 
Met een brede grijns verteltJooP Kerkhof 'Er verdwenen steeds theelepel~es uit 
de keukenla, en die nam hij mee naar school, en dan stond 'ie ze te buigen. Maar 
dat was een gein~e, want hij verboog ze met twee handen.' 

En heeft J oop Kerkhof zelf nadien nog wel eens lepels gebogen? Nee, hij heeft 
het nooit meer geprobeerd. 
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BROODJES WONDER 

Natuurlijk kwamen we in de wijk ook de bekende kinderliedjes tegen. De 
invloed die de school uitoefent op het Nederlandse kinderrepertoire is niet te 
onderschatten. Tijdens Salaam Lombok 1998 zong een groepje kinderen van 
Marokkaanse herkomst voor onze microfoon uit volle borst: 

Zeg Roodkapje, waar ga je heen 

Zeg Roodkapje, waar ga je he en 
Zo alleen, zo aileen? 
Zeg Roodkapje, waar ga je heen 
Zo aileen? 

'k Ga naar grootmoeder koekjes brengen 
in het bos, in het bos. 
'k Ga naar grootmoeder koekjes brengen 
in het bos. 

Pas maar op voor de boze wolf 
Pas maar op, pas maar op. 
Pas maar op voor de boze wolf 
Pas maar op. 

Een kind reageerde op die laatste mededeling griezelend met een ijselijke 
gil: 'Iiieeeh.' 

Een typisch schoolliedje, maar dan wat modemer, hoorden we 20: 

Fietsie, foetsie is mijn fietsie 

Fietsie, foetsie is mijn fietsie, 
Ai, waar is rnijn fietsie? 
Zonder fietsie kan ik niet fietsen 
0, waar is mijn fietsie! 
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Fiet - sie foet - sie is mijn fiet sie, Ai, waar is mijn fiet - sie? 

oJ oJ J J )l J) J J ; I J. J) J J I; ; II 
Zon - der fiet - sie kan ik niet fiet sen 0, waar is mijn fiet - sie? 

Evenals Nederlandse kinderen, draaiden allochtone kinderen er hun hand niet 
voor om om een volkomen raadselachtige tekst te zingen: 

0, zewiezewo 

J=160 

J. J~ )l 
0, ze - wie 

J. J) )l 
to, ze - wie 

0, 
zeWlezewo, 
zewiezewalla 
christalla 
christo, 
zeWlezewo, 
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zeWleze Wles Wles Wles Wles. 

} J) I J J r 
- wie - ze - wal la chris 

)l )l I J J J 
- wie ze wies wies wies 

I J J r 
- tal la chris 

I; * * 
II 

wies. 

Maar sams is Nederlands toch wel moeilijk, en komje in liedjes woorden tegen, 
waarvanje eigenlijk niet weet wat ze betekenen. Want wat is nou 'boven won
der' in dat liedje over die twee beren die broodjes smeren? Abdel had er het vol
gende op gevonden: 

Was twee beren 

Was twee beren 
Broodje smeren 
0, het was een wonder 
['t Was een wonder] 
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Broodjes wonder 
Dat die beren 
Broodje smeren 
Hihihi, hahaha, 
'k Stond erbij en ik keek ema. 

Dit 'broodjes wonder' klinkt eigenlijk weI zo logisch. 
Het lied nodigt bij wijze van spreken uit om er varianten op te maken, bij 

voorkeur een bee~e stoute varianten. In Lombok tekenden we een aantal nieuwe 
op, zoals bijen die auto rijen, bijen die samen vrijen; spinnen die slootje sprin
gen, geiten die elkaar bijten en koeien die samen loeien, schapen die samen 
slapen en muss en die samen kussen. De meest succesvolle is die over de heksen 
die samen seksen. De jongen die het op Salaam Lombok zong, kon, evenals de 
jongens om hem heen, zijn lachen niet houden. 

'k Zag twee heksen 

'k Zag twee heksen 
An 't seksen. 
0, het was een wonder. 
't Was een wonder 
Boven wonder 
Dat die heksen seksen konden. 
Hihihi, hahaha, 
Ik stond erbij en ik keek ema. 

Het bovenstaande is slechts een greep uit het Nederlandstalige repertoire dat op 
die eerste Salaam Lombok-markt in 1998 door kinderen van velerlei herkomst 
met duidelijk plezier ten gehore werd gebracht, een repertoire dat tot onze ver
bazing voor een niet onaanzienlijk deel bestond uit meer of minder traditionele 
liedjes en 'versjes uit de oude doos.' Op onze cassettebandjes van die dag staan, 
behalve Kerst- en Sinterklaasliedjes in vele soorten, ook liedjes als Vader Jacob, 
Poesje Mauw, Drie maal drie is negen, Op een grote paddestoel, Twee violen en een trom
mel en eenfluit, Zagen, zagen, wiedewiedewagen, Er zat een aapje op een stokje, Twee 
emmertjes water halen en, gezongen door een kleine jongen, twee coupletten van 
de Drie schuintamboers: 
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Drie schuintamboers 
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Drie schuin - tam - boers. die kwa - men uit 
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Drie schuin - tam - boers, die kwa - men uit 
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rom born wat maal ik er - am Die kwa - men uit 

Drie schuintamboers, die kwamen uit het oosten 
Drie schuintamboers, die kwamen uit het oosten 
Van je rom bom wat maal ik erom 
Die kwamen uit het oosten van bom. 

Een van de drie, zag daar een aardig meisje 
Een van de drie, zag daar een aardig meisje 
Vanje rom bom wat maal ik erom 
Zag daar een aardig mei~e rabom. 
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DE DRIE SINAASAPPELEN 

Dit verhaal gaat over een jongen, die heel rijk is. Zijn vader is een sultan. Ze 
hadden een fontein van honing. Een vrouw ging bij de fontein honing 
pakken. Die jongen zei dat ze weg moest gaan en gooide stenen naar haar 
toe. Dus zij ging weg. De volgende dag kwam ze weer en de jongen stuurde 
haar weer weg. De derde dag moest ze weer weg anders zou hij een steen 
naar haar gooien. Toen sprak ze een vloek over hem uit. Hij zou verliefd 
worden op drie sinaasappelen. 
De volgende dag werd hij heel ziek en geen dokter kon hem helpen. 
Hij zei toen tegen zijn vader: 'Pappa, ik ben verliefa op drie sinaasappelen. 
Ik wil ze zoeken.' 
Zijn vader geeft hem wat geld mee en dan gaat hij op weg. Hij gaat naar de 
bergen. Het duurde drie of vier dagen en to en kwam hij bij een 
reuzemnoeder. 
Hij zei: 'Lieve moeder. lk zoek drie sinaasappelen. Kunt u mij helpen?' 
Dan zegt ze: 'Ik wilde ze net opeten, maar je bent zo lief tegen me dat ik ze 
jou zal geven.' 
De vrouw zegt dat haar twintig zonen hem zuIlen helpen. Dus gingen ze naar 
het reuzenhuis. De moeder veranderde de jongen in een bezemsteel. De 
twintig reuzenzonen kwamen en hadden heel veel schapen gegeten. 
T oen zei de moeder: 'Wat zouden jullie ervan vinden als een mens mij als 
moeder respecteerde?' 
Toen zeiden ze: 'We zouden hem niks doen. We zouden hem behandelen als 
onze eigen broer.' 
Dus de vrouw veranderde de jongen weer in een mens; to en was hij geen 
bezemsteel meer. 
Een van de reuzen zei: 'Wat wilje van ons weten?' 
Hij zei: 'Ik zoek de drie sinaasappelen.' 
En de reus zei: 'Ga maar naar onze tante. Zij weet dat weI.' 
De volgende dag hij daar naar toe. 
De jongen zei: 'Ik zoek de drie sinaasappelen.' 
De tante zei: 'Ik weet het niet, maar rnisschien mijn veertig zonen weI.' 
Die tante veranderde de jongen in een kast. 
Toen kwamen de veertig zonen thuis en de tante vroeg hen: 'Hoe zouden 
juIlie het vinden als een mens mij zou respecteren als een tante?' 
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Ze zeiden: 'We zouden hem behande1en als een braer.' 
Dus veranderde ze hem weer in een mens. De broers knuffelden hem en 
gaven hem eten. 
De jongens zeiden: 'Wat is je vraag?' 
De jongen zei: 'Ik zoek de drie sinaasappelen.' 
De jongens zeiden: 'We he1pen je, maar het is we1 gevaarlijk. J e moet naar 
een meer gaan. Daar zie je drie sinaasappelen.' 

;::!: Dus ze gingen naar het meer in de woestijn en hij pakte de drie 
sinaasappe1en. 
Ze zeiden: 'Nooit de sinaasappe1en opensnijden als er geen water in de buurt is.' 
De jongen ging weer naar huis en na de eerste dag had hij zovee1 dorst, maar 
er was geen water in de buurt. Toen hij de eerste sinaasappe1 opensneed, 
kwam er een hee1 mooi meisje uit. Ze was echt hee1leuk. 
Dat meisje zei: 'Geef me wat water.' 
Maar er was geen water. Dus het meisje ging weer weg. De volgende dag 
had hij weer dorst en er was weer geen water in de buurt. Hij maakte weer 
een sinaasappel open. Er kwam een vee1 mooier meisje uit. Zij vroeg ook om 
water, maar dat was er niet. Dus het meisje verdween weer. 
De derde dag was hij bij een soort oase. 
Hij dacht: 'Deze keer laat ik het meisje niet weggaan.' 
Hij deed weer een sinaasappe1 open en het was een hee1 mooi meisje, nog 
mooier dan de andere. En hij gaf haar water. Het meisje was helemaal naakt, 
ze had helemaaI geen kleren. 
Hij zei: 'Ik ga naar de stad om kleren voor je te kopen.' 
En dat meisje bleef in een palmboom zitten. Er kwam een vrouw. Zij was 
hee1le1ijk, he1emaaI bruin, zo vies. En ze ging even naar de oase om wat 
water te drinken. Toen ze naar boven keek zag ze het meisje. 
Ze zei tegen het meisje: 'Kom maar naar beneden. Ik doe helemaaI niets.' 
Toch doodde ze haar, en het meisje veranderde in een duif Toen ging de 
vrouw bovenin zitten. 
Toen kwam de jongen weer. 
Hij zei: 'Wat ben jij anders geworden.' 
Toen zei ze: 'la, ik ben bruin geworden door veel in de zon te liggen.' 
Dus ze gingen naar huis en ze wilden trouwen. De vader vond het een lelijke 
vrouw. 
De duifbleefbestaan en kwam op een keer naar het paleis. De vrouw zag de 
duif en ze werd ziek. 
Ze zei: 'Ik kan aIleen maar beter worden door een duif op te eten.' 
Dus ze slachtten de duif, maar er bleef een veer over, een kleine veer. Ze at 
de duif op en ze werd weer beter. 
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Een oude vrouw, een schoonmaakster, zag de veer en legde die op haar 
kamer. Overdag als ze weg ging om schoon te maken, veranderde de veer in 
een meisje. Ze maakte de kamer schoon en maakte eten klaar. De 
schoonmaakster wist niet hoe dat kon en bleef op een keer door het sleutelgat 
kijken. Toen zag ze de veer veranderen in het meisje. 
De schoonmaakster vroeg: 'Wat doe jij hier?' 
'Ik ben eigenlijk een prinses, maar die gemene vrouw heeft mij veranderd in 
een duif' 
Dus die vrouw ging het meisje helpen. De prins zag het meisje en toen werd 
de gemene vrouw vermoord en de jongen en het meisje leefden nog lang en 
gelukkig. 

Dit sprookje is een traditioneel volksverhaal dat een brede verspreiding kent, 
maar dat vooral in de omgeving van Griekenland en Turkije erg populair is. Het 
sprookje staat bij volksverhaalonderzoekers internationaal bekend als AT 408, The 

Three Oranges. De Russische componist Serge Prokofjev (1891-1953) liet zich 
door het sprookje inspireren voor zijn opera De liifde vooy de drie sinaasappelen. 

Het sprookje werd op 8 juni 2000 verteld aan Ilja Hijink door Siiheyla Yilmaz, 
een Turkse leerlinge van het De Bruijne Lyceum. Dit sprookjestype is in Neder
land nooit eerder uit de mondelinge overlevering opgetekend. 
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Als tweede voorbeeld noemt zij het lied Er ruist langs de wolken. Het is een stichte
lijk lied, dat vooral in protestantse kring werd gezongen, en dat begint met de 
verzen: 

Er mist langs de wolken 
Een lieflijke naam 
Die hemel en aarde 
Verenigt te zaam. 

De naam waarover gezongen wordt, blijkt uiteindelijk die van J ezus te zijn. Maar 
wederom is dat niet wat mevrouw Biezen zong. Bij haar klonk het: 

J I J J J I J J J I J J J I J * Er ruist langs de wol ken Een boer op zijn fiets 

J I J }l }l J 
• 

J1 
• 

J1 I J J J I J J J J I J * 
II 

Hij trap - te z'n ei gen 't mik - mak En ver - der kwam lie niet. 

Er mist langs de wolken 
Een boer op zijn fiets. 
Hij trapte z'n eigen 't mikmak, 
En verder kwam 'ie niet. 

Haar moeder vond dat ze niet zo mocht spotten. Met haar grappige parodieen 
ontdeed ze de liederen van hun sentimentaliteit en waardigheid. 

We komen nog eens te spreken over de winkel~es in Lombok. Het echtpaar 
heeft sterk de indruk dat de circuits nogal gescheiden zijn: Nederlanders kopen 
bij Nederlanders, Turken bij Turken en Marokkanen bij Marokkanen. Het is nu 
misschien wat minder, maar vroeger waren de tegenstellingen en scheidslijnen 
nog wat scherper. Meneer Biezen komt te spreken over de ook letterlijk tegen
over elkaar gelegen City Bar en de moskee UL u. Hij is zelf nog nooit van zijn 
leven in de City Bar geweest, en hij heeft het dus ook niet meegemaakt. Maar het 
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verhaal gaat dat jaren geleden de Hollandse klan ten van de City Bar alle schoenen 
uit de moskee hebben gehaald. 'Hadden ze al die schoenen weggehaald. Toen 
moesten ze allemaal op hun sokken naar huis,' voegt mevrouw Biezen eraan toe. 
Op onze vraag ofhet als grap bedoeld was, antwoordt ze: 'Nou, als grap, ik weet 
niet ofze hun schoenen ooit terug gekregen hebben, hoor!' Toenjaren geleden 
een moskeetje was gekomen in een voormalige schoenmakerswinkel in de Johan 
Camphuysstraat, schijnt hetzelfde gebeurd te zijn. Toen hebben Nederlanders 

&l ook de schoenen weggehaald. Het echtpaar benadrukt dat ze het verhaal van 
horen-zeggen hebben, en niet zelfhebben meegemaakt. Als wij vragen waar die 
pesterij uit voort zou kunnen komen, komt mevrouw Biezen weer terug op de 
moskee UL u. Ze begint over de oproep tot gebed door de imam via een luidspre
ker. 'Dat is weI eens irritant. Dat is zo, want ik ben altijd blij dat 'ie daar zit en niet 
hier. Dat gebler. Dat vind ik nou maar niks an, hoor. Ik zeg altijd: de pastoor staat 
ook niet te bleren en de dominee staat hier ook niet te bleren. Om z'n klanten 
binnen te krijgen.' Zij staan de klokken weer te luiden, merken wij op. Maar dat 
gebeier van die klokken duurt maar eventjes, en die oproep tot gebed duurt heel 
lang, volgens het echtpaar. Vroeger zette men de muziek in de City Bar wel eens 
zo hard, dat de imam overstemd werd. Maar zulke dingen gebeuren tegenwoor
dig niet meer: 'Da's allemaal in 't begin geweest, joh.' 

Als we meneer Biezen vragen ofhij moppen kent, zegt hij dat hij wel 'schuine 
bakken' kent, maar die wil hij niet in aanwezigheid van dames vertellen. Na veel 
aandringen, vertelt hij dan een tamelijk onschuldige. 

Dat was vroeger op school, he? 
Dan vroeg de meester aan de jongens: 'Wat wilje later worden?' 
Toen zegt de ene: 'Timmerman.' 
De ander zegt: 'Metselaar.' 
Toen zegt Moos: 'Nou meester, ik zou het liefst van onder tot boven onder 
't haar zitten.' 
Toen zegt die me ester van: 'Oh?' 
Hij wijst een stukje tussen duim en wijsvinger aan en zegt: 'Nou, m'n zuster 
heeft zo'n plukkie en die verdient er geld mee als water.' 

Mevrouw Biezen zegt dat er vroeger heel veel van die jodenmopjes waren met 
Sam en Moos (zij zegt: 'Sammie en Moossie') in de hoofdrol. 

Op vakantie gaat het echtpaar Biezen vaak naar Duitsland, Zwitserland of Oos
tenrijk. Ze kijken ook regelmatig naar de Duitse televisie. Alhoewel ze als kind 
de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, koesteren ze geen enkele wrok. 
Mevrouw Biezen vertelt: 
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Toen wij vroeger dan gingen kamperen, gingen wij veel ook naar Wolf rats
hausen. Dat is bij Miinchen in de buurt, he? En toen zat er ook zo'n oud 
Beiers wijffie. En die zat toen ook over die oorlogstijd te praten, dat die 
oudere Nederlanders nog zo'n hekel hadden aan die Duitsers. Maar als ze 
echt Beiers spreken, dan moetje opletten, he? Want dat is wel een bee1je 
moeilijk te volgen dan. Nou ja, ik kon het lekker goed volgen. En toen 
zeiden ze op een gegeven moment, omdat ze een bee1je teveel zei van: 'Uh, 
oppassen, want die verstaanje, hoor.' Toen werd er zo naar mij gekeken, he? 
En later toen dacht ik: nou, ik pak je toch! En toen heb ik dat mensje 
aangesproken natuurlijk. Ik zeg: 'Moet je horen, ik heb je net horen praten 
over die Nederlanders die dan zo'n haat hebben nog tegenover die Duitsers.' 
Ik zeg: 'Maar mag ik dan ook 's wat vertellen?' Ik zeg: 'Maar kan u zich 
voorstellen dat die oudere mensen nog een hekel aan jullie hebben? Vanwege 
de dingen die ze allemaal meegemaakt hebben in de oorlogstijd.' Toen wij 
bevrijd waren, was ik geloof ik r6 jaar, dus wij hebben eigenlijk niks 
meegemaakt. Laat ik maar zeggen zoals het is. Maar die oudere mensen weI. 
En toen ik dan dat alles een bee1je uit ging leggen tegenover dat mens, to en 
zei ze van: 'ja, Sie haben recht.' Dus ze gaf me toch gelijk. Dat kon ze zich 
dan toch nog weI voorstellen, dat dat eigenlijk nog wel zo was. Kijk, die 
Hitler, die heeft daar nog wel opgang gemaakt in dat Oberbayern. Die 
schapenscheerder! Ja maar, dat is toch gewoon zo? Maar toen kon zij zich wel 
voorstellen dat van die oudere mensen ... want dat liet ik toch niet op mij 
zitten, weet je weI? Want d'r zat ook een joodse man, en die had een 
broekenzaak daar. Herr Hassler. En die kwam iedere avond naar die camping 
toe, en die kwam zo'n ijsje met nootjes eten. Die Duitsers moesten eigenlijk 
niks van die jood hebben. Maar ik was dan zo van: ik ging lekker met hem 
kwekken. Weetje: dat vond die man zo leuk en aardig natuurlijk ... Zodat 'ie 
iedere avond kwam. Dan kwam 'ie al naar me toe. En dan zaten we gezellig 
lekker te praten. Maar dan zaten die moffen weI zo te kijken naar mij, weet 
je wel, dat ik een gesprek voerde met die jood, he. Nou, dat is voor mij ook 
een mens! Wat je ook vanje geloofbent, dat interesseert mij geen £luit. Je 
moet mekaar lie£l1ebben, he, vind ik tenminste. Haat en nijd is d'r a1 zoveel. 

En zo is in het gesprek met het echtpaar Biezen de tegenstelling tussen 'wij' en 
'zij' verschillende malen aan de orde gekomen: de Duitsers en de joden, de 
Nederlanders en de Duitsers, de Hollanders en de Turken, Lombok en Henk 
W estbroek ... In Lombok hebben de wrijvingen zich echter beperkt tot kleine 
incidenten van voorbijgaande aard. 

00 .... 
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DE MAROKKAANSE KROKODIL 

's Middags kwamen op het festival Salaam Lombok (september 1998) twee 
Marokkaanse jonge~es voor onze microfoon een mopje vertellen. 

De eerste jongen begint te verteIlen: 

'Okee. Er was eens een krokodil. Hij kwam uit een Marokkaanse oceaan. En 
de krokodil kwam vogeltjes tegen; die heeft 'ie opgegeten. Toen kwam hij 
een vis tegen, en die heeft hij opgegeten. Kwam hij een koe tegen; heeft hij 
hem opgegeten. Toen kwam hij een hond tegen; die heeft hij ook 
opgegeten. Toen kwam hij een varken tegen. Maar toen bleef de krokodil 
gewoon even stilstaan 
Het varken wou eigenlijk dood, en hij zei: 'Waarom eetje mij niet op?' 
Toen zei de Marokkaanse krokodil: 'Omdat ik een moslim ben.' 
Het andere jongetje: 'Hahaha.' 

De eerste jongen heeft behoefte om het aan ons uit te leggen: 'Want Marokka
nen mogen geen varkensvlees .. .' 

Het tweede jongetje voegt daar kritisch het volgende aan toe: 'Maar Marok
kanen eten ook geen hond hoor. Marokkanen eten ook geen hond!' 

De eerste jongen vindt dat de vergelijking nu te ver wordt doorgetrokken en 
reageert: "t Is een krokodil, hoor!' 

Het aardige aan dit mopje is dat het aIleen functioneert in een contactsituatie 
tussen moslims en niet-moslims. Het mopje zou in Marokko zelf absoluut niet 
Ie uk zijn, omdat niemand er varkensvlees eet: daardoor zou er aan het grapje 
geen enkele verrassing zitten. Het mopje is bij uitstek een islamitisch mopje, en 
wordt pas leuk als je hem aan (argeloze) varkenseters vertelt. 
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DRIE VOGELTJES 

cg Op de Salaam Lombok van 1998 (27 september) zong een vader samen met zijn 
zoontje voor onze rnicrofoon in het Marokkaans-Arabisch het volgende liedje: 

~# 

~# 

~# 

~# 

~# 

F lyaba la beida 

e J I r· p r J I j 
* 

J I l i' J J I r * Fl - "fa - ba la bIOi - da Tern - rna ta - lat fri - yyex 

r I r· J; J J I j 
* Tern - rna ta - lat fri - yyex 

J I r· p r J I j 
* 

J I l J~ J J I r * Fl - ee - ceyy - ca dyal - hum Tay - "fan - ni u tay - gul 

r I r * r I r * r I r· J; J r I j 
* Tiw - tiu, tiw - tiu, tiw - tiu tiu tiu tiu tiu, 

r I r * r I r * r I r· J; J r I j 
* 

II 
Naw - naw, naw - naw, naw - naw naw naw naw naw. 

F lyaba la bEida In het verre bos 
Temma talat friyyex Daar zijn drie vogeltjes 
Temma talat friyyex Daar zijn drie vogeltjes 
F leEceyyca dyal-hum In hun nest. 
Tayyanni u taygul: Ze zingen en ze zeggen: 

Tiw-tiu, tiw-tiu, tiw-tiu tiu tiu tiu tiu 
Naw-naw, naw-naw, naw-naw naw naw naw naw. 

We weten niet in welk land het verre bos is waar de drie vogeltjes in hun nest 
zitten. Misschien zijn ze net terug van een vakantie in Nederland. De melodie 
namelijk waarop ze zingen (en 'praten') is ongeveer dezelfde als die waarop in 
het Nederlandse lied De uil zat in de olmen de koekoek heel zacht roept. 

DOE OPEN ZIMZIM 



MIJN TANTE D'R BLOES 

Het navolgende liedje werd in 1998 tijdens Salaam Lombok gezongen door een 
meisje van allochtone herkomst. Het gaat over de 'bloes' van een tante, maar ook 
over de 'blues' van een tante. Het wordt namelijk gezongen in een typisch blues
ritme op een typische bluesmelodie. 

M'n tante d'r bloes 

~e 
J~I20 swingend • ~ J ). ) i j). J p. ) ). ) J). I~p' ~ 

p. ) ). " 
En ik zal j'eens wat ver - tel - len van m'n tan te d'r bloes Die is 

~j). ) ). ) p. ) • 
JJ. ) I ~p' ~ 

J p. ) ). 
krom - pen met vier rna - ten, dat is niet voor de poes 'tGe beur 

~ 
• ~ III ;\ -tl P. p' ~ p' ~ ~ r p' ~ p' " 

.. I 
in de was se - ret - te, 't is maar dat je 't weet, 't Is heel 

~j). p. ) • ) • -tl p. ) ). J ). ) Jl. I ~p' ~ 
J). .. 

zon - de, maar 't is 10 - gisch, want 't wa - ter was te heet Nn hangt 

zie - lig in een hoe - kie, op een han - ger naast een broe - kie in de kast. Oh yeah! 

En ik zalje eens wat vertellen van m'n tante d'r bloes 
Die is gekrompen met vier maten, dat is niet voor de poes 
't Gebeurde in de wasserette, 't is maar dat je 't weet, 
't Is heel erg zonde, maar 't is logisch, want 't water was te heet 
Nu hangt 'ie zielig in een haekie, 
op een hanger naast een broekie 
in de kast. Oh yeah! 
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KABENDA EN DE LEEUW 

~ Het volgende Afrikaanse verhaal is verteld door wijkbewoonster Ilonka van Es 
tijdens een multiculturele vertelmiddag voor kinderen. Die middag werd op 
26 april 2000 georganiseerd in houtzaagmolen De Ster in het Molenpark. Het 
verhaal staat in de intemationale volksverhaaltraditie bekend als A T 1333, The 

Shepherd who Cried 'Wolf!' too often. 

Vroeger was ik net als jullie. Toen speelde ik nog met mijn vriendjes en 
vriendinnetjes, maar dat kan nu niet meer. Dat komt omdat ik heel stom 
geweest ben; ik heb iets heel doms gedaan. En daar heb ik ontzettende spijt 
van. Maar nu is het te laat. Want nu ben ik dood. 
Ik kan je wel vertellen hoe het gekomen is. 
Elke dag liep ik een lange zandweg af, op mijn blote voeten door het hete 
zand, om water te halen voor mijn vader en moeder. Elke dag hetzelfde! Elke 
dag weer die zandweg, elke dag die bomen, het dorp achter mij, de rivier. En 
op een keer dacht ik: he bah, wat saai, elk dag hetzelfde. Ik wou dat er maar 
eens wat gebeurde in het dorp! D'r gebeurt nooit wat! Elke dag maar weer 
water halen, elke dag schijnt de zon, bleh! En ik zat bij de rivier om water te 
halen, en ik had opeens een goed idee. Ik liet mijn kruik bij de rivier staan en 
rende terug naar het dorp. 
En ik schreeuwde heel hard: 'Ik heb een leeuw gezien! Ik heb een leeuw 
gezien! Hij had me bijna opgegeten! Kom vlug, help me!' 
Ik rende naar het dorp. Daar kwam het stamhoofd aan. 
Hij kwam naar me toe en zei: 'Heb jij echt een leeuw gezien?' 
'Ja,' zei ik; 'hij zit achter die struiken, bij de rivier. Maar ik ben gelukkig nog 
net op tijd weggerend en hij heeft me niet kunnen pakken.' 
'Als dat zo is, Kabenda,' zei hij tegen mij, 'dan gaan wij met de mann en 
kijken waar die leeuw zit. Dat is veel te gevaarlijk. En gelukkig dat 'ie jou 
niet heeft opgegeten.' 
En daar zag ik ze gaan. Het stamhoofd met de mannen met speren liepen de 
lange zandweg af naar de rivier. En ze gingen zoeken en zoeken en kijken 
tussen de bosjes, in de rivier, bij de rivier, maar ze zagen natuurlijk helemaal 
niks. En de mann en werden een beetje boos. Ze vonden het raar, want ze 
zagen geeneens pootafdrukken van de leeuw. En ze kwamen terug naar het 
dorp. In het dorp was iedereen bang. AIle vrouwen en kinderen zaten bij 
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elkaar. Maar ik vond het welleuk, want eindelijk gebeurde er wat. Eindelijk 
gebeurde er eens wat: eindelijk iedereen in actie. 
Ik was in het dorp en het stamhoofd kwam naar me toe en zei: 'Kabenda, we 
hebben niks gevonden. Het is toch wel waar, he?' 
'Ja, ja, ik heb echt een leellw gezien. Echt waar.' 
'Dan geloof ik jou,' zei het stamhoofd, 'want jij helpt altijd heel goed je vader 
enje moeder enjij haalt elke dag water. Ik gelOOfjOll.' 
Daar kwamen mijn vader en mijn moeder aan. Die hadden ook gehoord wat 
er aan de hand was. 
En mijn moeder zei: 'Gelukkig leefje nog, Kabenda. Gelukkig benje niet 
opgegeten door de leeuw. Wat ben ik blij dat er niks metje aan de hand is.' 
'la, maar ik heb nu geen water gehaald.' 
'Dat geeft niks. Ik ben blij dat alles goed met je gaat.' 
En zo ging het. Maar na een tijdje ging ik weer elke ochtend water halen, en 
ik dacht: zucht, nOll is het alweer zo saai in het dorp. Er gebeurt nog steeds 
niks. Ja, behalve die ene keer. Dat vond ik welleuk, toen alle mannen gingen 
zoeken. En ik kon het niet laten. Ik ging het lekker nog een keertje doen! Ik 
ging nog een keer net doen alsof er een leeuw zat. Dus ik deed precies 
hetzelfde. Maar die dag was het nog heter dan nomua1. Het was bloedheet. 
Het zweet stond op m'n voorhoofd. Haha, dacht ik, als ik nou weer ga 
zeggen dat er een leeuw is, dan moe ten de mannen nog harder rennen en 
lopen en zoeken en dan krijgen ze het lekker warm en heet. En dat deed ik. 
Ik liet weer de kruiken staan, ik rende het zandpad af terug naar het dorp en 
riep weer heel hard: 'Een leeuw, een leeuw! Ik heb een leeuw gezien. Kom, 
help me, kom vlug, ik heb 'm echt gezien!' 
Maar deze keer ging het toch iets anders. 
Het stamhoofd kwam naar me toe en zei: 'Maar deze keer loop jij met me 
mee. Want de vorige keer hebben we hem niet gevonden. Dus jij l110et mee.' 
0, dat had ik niet gedacht. Ik ging mee met het stamhoofd. Hij haalde de 
tien beste mannen erbij met hun speer, en we liepen met z'n allen naar de 
nVler. 
'Vertel maar, Kabenda, waar heb je die leeuw gezien?' 
'Uhm,' ik moest het natullrlijk wel weten: 'Daar, daar bij die hellvel daar, 
daar achter die rivier, daar heb ik hem zien liggen.' 
'Mannen, zoeken!' 
Ik zag een man, die ging zoeken bij die heuvel, achter de rivier, in de bosjes, 
in de struiken. Maar ja ... ze zagen natuurlijk niks. 
'Kabenda,' zei het stamhoofd, 'weet je zeker dat je die leeuw daar achter die 
heuvel gezien hebt?' 
'Uhh, ja, ja, dat weet ik zeker.' 
'Hn1, zoeken nog maar, nunnen!' 
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En de mann en zochten en zochten, en ze waren echt een paar uur aan het 
zoeken en ze werden een beetje boos. 
'We zien geen leeuw, er is hier geen leeuw, en er is hier ook nooit een 
leeuw geweest,' zeiden ze tegen het stamhoofd. 
En het stamhoofd keek naar mij. 
'Uhh ... nou ... uhh ... het is eigenlijk niet waar. .. Ik uhh ... ik heb het eigenlijk 
verzonnen,' zei ik. 

~ Gelukkig werd het stamhoofd niet heel erg boos. Een klein beetje maar. 
Maar de mannen, die werden weI boos op mij. 
'Je hebt zomaar wat lopen verteilen! En wij maar zoeken en zoeken in die 
hitte. Wij zijn weI boos op jou! Wat denkje wel niet?' 
Toen zei het stamhoofd dat ik mee moest naar mijn ouders. Terug naar het 
dorp. 
We gingen naar mijn ouders en het stamhoofd zei: 'Jullie dochter heeft een 
verhaaltje verzonnen. Jullie moeten maar kijken of ze strafkrijgt of niet. Maar 
dit kan natuurlijk niet.' 
Het stamhoofd ging weg, en mijn vader en moeder zeiden: 'Dat is niet zo 
mooi wat je gedaan hebt. Dat moet je niet meer doen.' 
Ik schaamde me weI een beetje. Het was toch eigenlijk niet zo leuk als ik 
gedacht had. En ik wou het goedmaken met mijn vader en moeder. Dus de 
volgende ochtend, gelijk toen ik wakker werd - het was nog een beetje 
schemerig, de zon was net op - wou ik mijn vader en moeder gaan verrassen. 
En ik dacht: dan ga ik lekker vraeg vast veel water voor ze halen. 
Ik liep de weg uit, de zandweg af en ik dacht: ik ga extra veel water halen. 
Dat zullen ze fijn vinden; wat zuilen ze blij zijn. En ik liep naar de rivier. En 
ik doe water in de kruiken, en ineens, aan de overkant, in het struikgewas, 
zag ik plots een hele grote leeuwenkop! Ik zag zijn tanden. En hij kwam naar 
mij, die leeuw! En zijn poten gingen in het water, en hij kwam steeds 
dichterbij. 
En ik vond het toch weI een beetje eng en ik begon te roepen: 'Help! Help! 
Een leeuw!' 
Maar er kwam helemaal niemand. 
Maar die leeuw, die kwam steeds dichter bij mij. Zo dicht bij mij, dat hij vlak 
bij mij was, en met zijn tan den in mijn keel ging, en ik moest achteruit, en 
hij kwam over mij heen, en ik viel helemaal op de grand. En daar lag ik. En 
die leeuw die beet mij. En to en was ik dood. 
Toen ik daar zo lag, zag ik mijn vader aankomen. 
'Kabenda, Kabenda, waar ben je?' 
Maar ik kon niks meer zeggen. 
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HEE JO MAN, HEE JO BABE 

8, De wijk Lombok herbergt een drietal basisscholen: de Jan Nieuwenhuijzen
school, de Parkschool en J enaplanschool De Brug. Er zijn ook leerlingen die 
weliswaar in Lombok wonen, maar toch (even) buiten de wijk schoolgaan, zoals 
de kinderen die naar de Rooms Katholieke basisschool De Kameleon aan de 
Vleutenseweg gaan. 

De leerlingen van groep acht van de jaargang 1997-1998 zitten inmiddels 
allemaal al weer twee jaar op het voortgezet onderwijs - zo spraken we bijvoor
beeld met Joyce van Rossum, die nu op het De Bruijne Lyceum zit. Op De 
Kameleon heeft zij samen met de andere kinderen van groep acht een bijzon
dere prestatie geleverd. Na een bezoek van een bekende schrijver en de komst 
van stagiaire juf Merel besloten de leerlingen om ook zelf een boek te schrijven. 
En dat is ze ook werkelijk in een halfjaar tijd gelukt. De titel van het boek is Echt 
graep 8 weer! Het bevat verhalen, gedichten en tekeningen over een achttal onder
werpen: kleutertijd, juffen en meesters, pesten en plagen, straf, feest, kamp, ver
liefd en toekomst. Het boek is helaas al niet meer te verkrijgen, maar enkele van 
de mooiste vertellingen en gedichten staan hier nog eens afgedrukt. 

Uit haar kleutertijd op school herinnerde een leerlinge zich de verplichting 
een ketting met kralen om te doen als je naar de wc ging. Ze schreef er dit 
gedicht over: 

Ik moet nodig 

Ik moet nodig. 
De ketting voor de we. 
Ik heb nooit begrepen waarvoor dat nodig was. 
Het was een ketting met kralen. 
Hij was altijd weg als ik WOH. 

Ik stond te trappelen om te gaan. 
Ik heb nooit begrepen waarvoor hij nodig was. 
Het was een ketting met kralen. 

Rachella 

De ketting was destijds zowel bedoeld voor de juf als voor de leerlingen: de juf 
kon zien of er een kind naar de wc was. De leerlingen konden zien ofhet toilet 
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vrij was: als de ketting er hing, konden ze ermee naar de wc. Als 'ie er niet hing, 
moesten ze wachten. Het was ook om te voorkomen dat het op de toiletten een 
keet werd. 

Juffen en me esters 

Onze juffen en meesters zijn erg streng. Als je een verkeerde beweging 
maakt, wordje gemarteld. Je wordt aanje haren opgetrokken, op je vingers 
geslagen en als je het heel erg bont hebt gemaakt, word je opgesloten. De 
hele dag! Nou zulje waarschijnlijk denken dat het een luxe kelder was, maar 
die kelder zat vol met vogelspinnen en rotte eieren en mieren en ratten. Het 
was dus geen pretje! 
En lesgeven kan de meester ook voor geen meter. 
Als je wat vraagt, dan zegt hij: 'Nee, je lost het zelf maar op. Je bent tach 
geen ezel? Probeer het eerst maar.' 
Gym is niet leuk. Je moet een schroef maken over een touwtje van vier 
meter haag. 
Dus ik denk dat je je kunt voorstellen, dat het niet echt leuk is om naar 
school te gaan. 
School is dus ontzettend stom. 

Christian 

Pesten 

Gepest worden is niet leuk. Ik word gepest door kinderen uit de klas en op 
scouting. Ik word vaak uitgescholden voor bolle en boelie. Maar wat ik echt 
niet leuk vind, is als ze me voor blubberkont uitschelden. En als ik iets tegen 
de meester zeg, dan praten ze me na. Dat vind ik niet leuk. J e wordt er 
verdrietig van en denkt dat het aanjezelfligt, maar dat is niet zoo Ook als ik 
naar iemand kijk, dan trekken ze gekke bekken, of ze zeggen: 'Wat kijk je 
nou?' Ik weet niet wat ik eraan moet doen. Ik word er ook bang van. 
Ik ga dit jaar naar de hoge school, maar ik ben zo bang dat ik daar oak zo 
word gepest. Ik ga liever niet naar de hoge school, maar het moet weI. Tegen 
pesten kan je wel dingen doen, zoals er niet op reageren en net doen of ze 
niet bestaan. Ik heb dat al geprobeerd, maar ze bleven doorgaan. Ik weet niet 
meer wat ik moet doen. Ik wil zel£~ niet meer naar school. Ik voel me heel 
erg rot en verdrietig en dan ga ik huilen. Dat is wellogisch als je al drie jaar 
wordt gepest. Dan weet je niet meer wat je moet doen. Ze pesten me vaak 
als de me ester weg is. Dan voel ik me zo aIleen en ellendig. Dan ga ik altijd 
huilen. Maar dat moet je niet doen, want dan gaan ze alleen maar door met 
pesten. En dat is niet leuk. 
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ZOETHOUDERTJES 

g, Abdelaziz (IS) en zijn vriend Adil (17), de een geboren en getogen op Kanalen
eiland, de ander geboren in Rabat en getogen in Lombok, doen een bee~e lache
rig over de liedjes die ze op de basisschool hebben geleerd. Veel daarvan zijn ze, 
zoals de meeste jongens, al bijna vergeten, sommige liedjes vonden ze gewoon 
vervelend en liever maakten ze hun eigen versjes, bij voorbeeld over de tieten 
van de juffrouw. Maar de liedjes die ze als kind van huis uit hebben meegekregen 
kennen ze nog weI, ook al omdat ze jongere neefjes, nichtjes, broer~es of zusjes 
hebben die inmiddels dezelfde liedjes zingen. Spontaan beginnen ze met Khouya 
Hassan (Broeder Hassan), de Marokkaans-Arabische equivalent van Broeder of 
Vader Jacob, gezongen op dezelfde melodie: 

Khollya Hassan (Vader Jacob) 

Khouya Hassan, khouya Hassan 
En-ne'sou, en-ne'sou 

Broeder Hassan, broeder Hassan 
Laten we gaan slap en (2X) 

Tot de kiok Iuidt (2X) Hetta yedreb naqousna, hetta yedreb naqousna 
Ou n-fiqou, Oll n-fiqoll. Om ons te wekken (2X). 

Meteen daarna zetten ze een slaapliedje in: 

Ni-ni ya mOll, mOll 

'e j • )1 

Ni - ni , l l h 
Wi - Ia rna 

Ni-ni ya mOll, mOll 
Tai tib (e)shana 

h 
ya 

• J1 
tabsh 

j 
mou, 

h 
(e) -

J j • J1 h 
mou Tai tib (e) 

j J J; 
, • 

I J1 h J1 
sha - na Na - kIou (e) - sha 

Slaap, kindje, slaap 
Tot ons eten warm is 

j 
sha 

J! 
ji -

En als dat van ons niet heet is 

-

h 
ran 

J 
na 

-

Wila ma tabsh (e)shana 
Naklou (e)sha jiranna. Gaan we gezellig bij de buren eten. • 
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Adil scandeert een couplet uit een liedje over de regen: 

Shta ta-ta ta-ta ta 

t e II: J ) ) J) Jl 
Shta - ta - ta ta - ta 

t II: J 
... 

J1 
... ; ) J) 

Shta - ta sab - bi sab 

Shta ta-ta ta-ta ta 
Kermousa teht shezra 
Shta-ta sabbi sabbi 
Rah wladek fie qabbi. 

-

J I J ) ) J1 
ta Ker - mOll - sa teht 

J I J ) ) J~ 
bi Rah wla - dek fie 

Regen tik-tik tik-tik tik 
Vijg ligt onder de boom 
Regen valt op ons neer 
Kinderen onder het dak. 

J~ J :11 

she - zra 

Jl J :11 

qab - bi. 

Abdelaziz herinnert zich een versje. Als hij in de derde regel blijft steken schiet 
Adil hem te hulp: 

Wahd zjouzj data 

Wahd zjouzj tIata 
Bba msha l-sbata 
Shra liyya ... qamizja 
Ana ou khti Khadija 

Een, twee, drie 
Mijn vader is naar de markt geweest 
Hij heeft daar een blouse voor mij gekocht 
Voor mij en mijn zusje Khadija. 

Ze kennen ook nog zogenoemde vingerversjes, in het Marokkaans-Arabisch en 
in het Berbers, bedoeld om kleuters vertrouwd te maken met hun vingers, zoals 
in het Nederlandse: 

Naar bed, naar bed, zei Duimelot 

Naar bed, naar bed, zei Duimelot 
Eerst nog wat eten, zei Likkepot 
Waar moet ik het pakken? zei Lange Jaap 
In grootvaders kastje, zei Korteknaap (of Ringeling) 
Dat zal ik verklappen! zei het Kleine Ding 

En kietelversjes, versjes waarin aan het eind de gene die naar het liedje of versje 
luistert wordt gekieteld. De nieuwste, voor de helft in het Frans, leerde Abdelaziz 
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onlangs van zijn nichtje. Aan de melodie (bestaande uit drie tonen; een kleine 
terts met de erboven liggende secunde) is goed te horen dat het een kinderliedje is: 

pani, pani, pani 

@B J " 
.. 

" 
.. 

" 
.. .. 

j) ~ JEl J J'. Jl. Jl J1 • 
0 pa - ni, pa - ni, pa - ni Mus ta - fa fa fa 

@ 
.. 

l ~ ~ ~l 
.. 

j) J J J J J Jl .. • • JJ I J J II 
A - ga - di - r, mi-di, mi di A la gare On y va. 

o pani, pani, pani 
MOl1stafa-fa-fa 
Agadir midi midi 
Ala gare 

o pani, pani, pani 
Moestafa-fa-fa 
Midden in Agadir 
Naar het station 

On y va. Daar gaan we naar toe. 

Behalve zangers voor deze gelegenheid zijn Abdelaziz en Adil verwoede trebuka
spelers (een trebuka is een Noord-Afrikaanse bekervormige trom). Ze volgen 
speciale lessen om een aantal van de vele ingewikkelde Afrikaanse ritmen goed 
onder de knie te krijgen. Ze vinden het alleenjammer dat zij zoveel moeite moe
ten doen voor iets wat anderen bij wijze van spreken al met de paplepel krijgen 
ingegoten. 
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DE KOOPMAN EN DE PAPEGAAI 

Dit verhaaltje is het verhaaltje van de papegaai en de handelaar. 
Er was iemand, er was niemand. Behalve God, was er niemand. 
Jaren geleden, in een ver land, dat toen Perzie heette, was er een rijke 
handelaar, die een papegaai had, een heel erg mooie papegaai. Die was niet 
alleen erg mooi, die kon ook de menselijke taal praten. En nog leuker: hij 
kon ook mooi zingen. 
Nou, de papegaai was heel erg verliefd op die handelaar, en die handelaar op 
de papegaai. Want helaas, die handelaar had geen vrouw en geen kinderen. 
Maar hij voelde zich eigenlijk gelukkig met de papegaai. De liefde was zo 
diep dat iedere avond als de papegaai ging slapen, hij eerst een kusje kreeg 
van de handelaar. De handelaar wenste hem goeienacht, en dat 'ie maar fijn 
mocht dromen, en dan ging 'ie zelf naar bed. En's ochtends als 'ie wakker 
werd, dan ging 'ie eerst naar de papegaai om 'm goeiedag te zeggen. En dan 
begon zijn ochtend. 
Op een dag had de handelaar besloten om nog eens op reis te gaan. Ditmaal 
wilde hij naar een heel ver land reizen. Dit land heette India. 
Nou, zoals het gewoon was in Perzie, ging de handelaar naar zijn vrienden en 
kennissen en zei hij tegen hen: 'Ik ga naar India. Wat voor kadootje wiljij 
dat ik voor jou meebreng? En wat voor kadoolje wil jij dat ik voor jou 
meebreng?' 
Iedereen wist wel wat: 'Wil jij een mooi T-shirt voor rnij meebrengen?' 
'Wil jij een mooi vest voor mij meebrengen?' 
'Wil jij een mooie broek ... ' of wat dan ook. 
'la, dat is goed. Waarom niet?' 
En toen niteindelijk ging hij naar de papegaai. 
'Ach, rnijn lieve papegaai. Wat wil jij dat ik voor jou meebreng?' 
'Hoezo?' 
'Ja, ik heb besloten om opnienw op reis te gaan. Maar deze keer reis ik naar 
een ver land: naar India. Dat is een verrassing voor jou, want dat is het 
vaderland van jon. Daar kom jij ook eigenlijk vandaan.' 
De papegaai werd een beetje verdrietig toen hij hoorde over zijn vaderland. 
Want toen moest hij weer denken aan toen hij klein was, en hoe hij met 
neefjes en nichtjes en vriendjes had rondgevlogen en gefloten. Maar ja, die 
tijd was voorbij, en nn zat hij in een kooi en was hij heel verdrietig. Hij 
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dacht eventjes na: wat is het beste kadootje? Wat kan ik dan vragen? 
Uiteindelijk kwam 'ie met een idee. 
'Nou, ik heb een idee. Ik wil eigenlijk geen kadoo1jes, maar ik heb een wens. 
Als jij een boodschap overbrengt voor mij aan de papegaaien die in India 
wonen, en als jij het antwoord voor mij terugbrengt, dan is dat het beste 
kadootje.' 
En de handelaar zei: Jongen, die lekkere noo1jes van India, wil jij die niet? 

00 En iets anders? Wat dan ook?' 
0\ 

'Nee. Aileen maar een boodschap.' 
En de handelaar vroeg: 'Wat vom boodschap dan?' 
'Nou, als jij naar India bent gegaan, en jij hebt je zaken gedaan, wil jij 
eventjes naar het bos lopen, en dezelfde soort papegaaien aIs ik ... dat moeten 
mijn vriendjes, of neefjes of nichtjes zijn. Wil je dan zeggen tegen hen, dat ik 
heb gezegd dat je mee moet delen, dat ik al jarenlang in een kooi leef, maar 
dat zij in het bos kunnen vliegen en gelukkig zijn in vrijheid.' 
Dat zei de papegaai en de handelaar had geen andere keus. Hij ging op reis, 
en hij deed zijn zaken. En hij kocht a1lerlei soorten kadootjes voor vrienden 
en kennissen, en op de laatste dag ging 'ie naar het bos. Het was een mooi 
groot bos met bomen die tot in de hemel reikten, en met vogels die 
rondvlogen en tloten. 
Hij werd he1emaal in beslag genomen door de indruk die de bomen maakten, 
en hij vergat dat hij een zakenman was en vergat dat hij een papegaai had. Hij 
dacht aIleen maar: oh, wat is het heerlijk om in het bos te wonen. Wat is het 
heerlijk om een papegaai te zijn. Was ik ook maar een vogel, kon ik ook 
maar vliegen. Met die gedachten speelde hij, toen er opeens een grote 
papegaai aan kwam. Hij dacht: oh, naar hen heb ik gezocht. 
'He papegaaien! Wacht even1jes! Ik heb een boodschap! Ik wil wat zeggen!' 
De papegaaien vlogen van hier naar daar, maar even later bleven ze rustig 
zitten. 
'Ja, ik ben een handelaar. Ik kom uit Perzie. En ik heb ook een papegaai. Die 
heeft een boodschap voor jullie.' 
Opeens ... aile papegaaien werden stil. Wat kan dat nou zijn? Wat voor 
boodschap? En wat voor man is hij eigenlijk? Misschien wil hij ons wel vangen. 
'Nou, zeg het maar dan? Wat is dat?' 
'Ja, ik heb een papegaai die heeft gezegd dat ik moet doorgeven, dat het niet 
eerlijk is dat 'ie de hele tijd in een kooi leeft, en jul1ie in het bos kunnen 
vliegen en tluiten en met elkaar spelen.' 
Nou, hij was nog niet klaar met zijn boodschap, of een van de papegaaien op 
de boom trilde van verdriet om de papegaai in de kooi, en hij viel hij dood 
neer. God! Da's erg he? De handelaar yond het ook heel vervelend en begon 
te jammeren. 
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'0 God! Kijk wat ik gedaan heb! Dat was helemaal niet de bedoeling! 
Die anne vogel! Ik heb die anne vogel om het leven gebracht! Als ik dat 
maar geweten had, dan had ik het niet verteld! Wat moet ik nou doen?' 
Er was niks aan te doen, want de amle vogel was dood, en gebeurd was 
gebeurd. Nou, hij gaat terug naar Perzie, en alle vrienden en kennissen 
kwamen hem bezoeken, en hij werd eventjes blij omdat hij iedereen weer 
zag, en hij gaf toen iedereen het kadootje dat hij meegebracht had. Dat waren 
hele mooie kadootjes uit India. Het waren kussenhoesjes, het waren mooie 
doosjes, en het waren tasjes en heel veel andere dingen, en iedereen was blij 
met het kadootje. 
'Wat benjij een lieve vriend,' zeiden ze. 
En uiteindelijk moest hij naar zijn papegaai, wat hij liever niet deed, want hij 
had geen leuke boodschap als hij moest vertellen wat er a11emaal gebeurd was. 
Maar toch moest 'ie gaan. Hij ging naar de papegaai. 
'He, mijn lieve papegaai, wat ben ik blij omjou weer te zien! Ik heb jou echt 
gemist. Kijk eens, ik heb lekkere nootjes voor jou gebracht.' 
De papegaai bleef onbewogen zitten en zweeg. 
'la, ben je niet blij om mij weer te zien?' 
'Ja, ik ben blij omjou weer te zien. Maar we hadden iets anders afgesproken. 
Ik had geen nootjes besteld, ik had niet gezegd dat ik nootjes wilde of wat 
dan ook. Ik had jou gevraagd mijn boodschap door te geven. Je gaat me toch 
niet vertellen dat je dat niet hebt gedaan?' 
Uiteindelijk werd die anne handelaar gedwongen om toch te zeggen wat er 
al1emaal gebeurd was. 
'Nou ... Ja ... Ik ging naar het bos, en ik zei dat, en toen gebeurde zus en zo.' 
Hij was nauwelijks klaar met zijn verhaal, of die anne papegaai in de kooi 
schudde van verdriet om de dood van de andere papegaai in het bos. En, 
hoep, hij viel gelijk ook dood. 
De arme handelaar; afgezien van wat koopwaar, had zijn reis hem weinig 
goeds opgeleverd. Dus hij werd verdrietig en begon te huilen, want deze 
keer was het zijn eigen papegaai die dood was gegaan. 
'0, mijn hemel, wat heb ik hier gedaan? Wat ben ik stom! Ik had het beter 
niet kunnen vertel1en! Als ik dat maar wist! Och, jij bent de enige papegaai 
die ik heb. Wie moet er nu voor mij fluiten? Wie moet er voor mij fluiten?' 
Zijn gejammer hielp hem niets. Uiteindelijk. .. wat had hij aan een dooie 
papegaai in de kooi? Hij opende de kooi, pakte de dode papegaai eruit en 
legde hem heel voorzichtig op zijn hand. Toen liep hij ennee naar de tuin en 
legde hem in het gras. Ja, het beest was waarlijk dood. Hij stond nog eventjes 
voor een laatste moment naar die anne dode papegaai te kijken om afscheid 
te nemen ... 
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Huh, opeens gebeurde er iets, dat hij niet kon geloven. Hij kon zijn ogen 
gewoon niet geloven. De papegaai: hij schudde zijn lijf, draaide eventies zijn 
hoofd naar rechts en naar links, en hij begon te fladderen. 
En de handelaar riep: '0, je bent niet dood!' 
En hij hep naar de papegaai om hem weer te pakken. Maar het was te laat, 
want de papegaai vloog en vloog, steeds hoger de hemel in. De papegaai was 
heel erg blij dat 'ie vrij was. 
Maar de papegaai kwam nog eventjes terug en ging in een boom zitten, 
en zei: 'Meneer handelaar, ik wiljou nog bedanken voor het allermooiste 
kadootje van de wereld. Voor het allermooiste kadootje datje voor mij hebt 
meegebracht. Dat is mijn vrijheid. Hartstikke bedankt! En ik ga nu vliegen, 
ik ga nu naar India, om mijn vriendjes te laten wet en, dat ik vrij ben. En ik 
ga ze nog bedanken voor het allermooiste kadootje, en voor het slimste 
advies dat ze aan mij hebben gegeven. Maar wat jij moet weten, is dat die 
andere papegaai in India, ook niet dood was! Hahaha. Dat was gewoon een 
slim papegaaitie, een neefje of een nichtie van mij. Die wou mij leren hoe ik 
uit die stomme kooi vrij kon komen. Want hij wist, dat zolang ik bhjf fluiten 
voor jou en praten tegen jou, ik nooit meer vrij kom uit die kooi. En nu ga 
ik weg.' 
En hij vloog weg, en vloog weg, en vloog weg. En hij kwam hier nooit meer 
terug. 
Dit is het eind van het verhaaltje, maar de kraai is nog niet thuisgekomen. En 
het is te hopen dat als jullie ook een papegaaitie in de kooi hebben, dat hij d'r 
uit komt, want zijn vriendjes zitten in India op hem te wachten. 

Dit verhaal werd verteld door Heybat Sheykhi uit Iran (het vroegere Perzie) op 
een zondagse vertelmiddag in houtzaagmolen De Ster (26 maart 2000). De oos
terse openingsformule 'Er was iemand, er was niemand. Behalve God, was er 
niemand' is vergelijkbaar met het Nederlandse 'Er was eens .. .' De formule kon
digt een verzonnen verhaal, een sprookje aan. De slotformule ' ... maar de kraai is 
nog niet thuisgekomen' is vergelijkbaar met de Nederlandse olifant die met zijn 
lange snuit het verhaaltje uitblaast. 
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HET FLUITJE 

Aan de Timorkade bezochten we in november 1998 een Turks gezin. De 
ouders van dit gezin woonden al 25 jaar in Nederland, waarvan 10 jaar in Lom
bok. De kinderen konden N ederlands verstaan en spreken, lezen en schrijven, 
maar de ouders beheersten vrijwel uitsluitend het Turks. Inmiddels zijn de 
ouders wel aan een cursus Nederlands begonnen. 

Als de Turkse verhaalfiguur Nasreddin Hodja ter sprake komt, vertelt de heer 
des huizes een verhaal dat zeker zo populair is als de vertelling van de overleden 
ketel. Nasreddin Hodja moet deze keer naar de stad en kinderen komen hem 
vragen ofhij fluitjes voor hen wil meenemen. Een van de kinderen brengt ver
volgens ook geld naar Nasreddin voor een flui~e. Als Nasreddin uit de stad is 
teruggekeerd, komen de kinderen vragen waar hun fluitjes zijn. Nasreddin haalt 
een fluit te voorschijn, geeft dat aan het kind dat van te voren geld had mee
gegeven, en doet een in Turkije nog steeds spreekwoordelijke uitspraak: 'Wie 
betaalt voor de fluit, die mag er ook op blazen.' 

Dit verhaaltje hadden we in de navolgende variant ook al eens gehoord van een 
Turks meisje op het festival Salaam Lombok: 

Bi tane Nasrettin Hoca vanlli~, Istanbul'a gidiyomu~, sonadanda kim diidiik 
istiyor demi~, sonradan yocuklar demi~ ki ben istiyom demi~, sonradan da 
eh ... bi tane yocuk. .. geldi ben de diidiik istiyorum demi~, sonradan da 
Nasrettin Hoca demi~ paraYl veren diidiigii yalar. 

In vertaling zegt het meisje dit: 

Er was eens Nasrettin Hoca die ging naar Istanboel, en toen zeidie: 'Wie wil 
er een fluitje?' 
En de kinderen zeiden, ze zeiden: 'Ik!' 
En toen eh ... kwam er een kind ... die zei: 'Ik wil ook een fluitje.' 
En toen zei Nasrettin Hoca: 'Wie betaald heeft, mag op het fluitje spelen.' 

De vertelling is niet zozeer een mop, maar meer een anekdotisch exempel met 
een - naar het zich laat aanzien - tamelijk Westerse 'voor wat hoort wat'
moraal. 
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TE UTRECHT BIJ DE DOM 

In november 1998 zijn we op bezoek bij Mo en haar kinderen Celia (9), Manus 
(5) en Jule (1). Ze wonen in de Van Imhoffstraat. Mo heeft een Surinaamse 
moeder. Zelfis ze in Nederland geboren, maar ze heeft als kind weI een paarjaar
ties in Suriname gewoond. Mo en haar twee oudste kinderen zingen graag, en ze 
beschikken over een breed repertoire. Als ze samen zingen, doen ze dat thuis of 
bijvoorbeeld in de auto. Lange liederen als A dvocaatje ging op reis en Drie Schuintam
boers doen het altijd goed in de wagen. Het repertoire van Mo, Celia en Manus 
bestaat onder meer uit liederen die Mo heeft geleerd van haar eigen moeder, die 
graag en vaak zong. Verder hebben ze liedjes van de televisie en van school. Mo 
leert dus ook liedjes van haar kinderen, die zij op school hebben geleerd. 

Het eerste lied dat Mo ons wi! voorzingen, een van haar liefste liedjes, leerde 
haar moeder op school in Suriname. 

Liep eens een heel lief meisje 

Liep eens een heel lief meisje 
Eens haar tuintje rond, 
En toen ze zich daar bukte 
En van de bloempjes plukte, 
Toen kwam een bonte vlinder 
En kuste aan haar mond. 

't Meisje schrok hevig en keek in het rondo 
Daar zag zij een vlindertje, 
Een heel maoi lief klein vlindertje. 
'Vlinder, a vlinder, kom tach eens hier, 
'k Wil met je spelen, jij heel maai lief dier!' 

Maar 't vlindertje vloag henen 
En was apeens verdwenen. 
Maar 't vlindertje vlaog henen 
En was apeens verdwenen. 
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Mo kent ook Surinaamse liedjes, en een ervan is Ala presi. De taal waarin het 
gezongen wordt, heet Sranan Tongo, en dat bevat een mix van talen, waar
onder Engels en Nederlands. Mo vraagt Celia en Manus om mee te zingen, en de 
eerste regel zingen ze dan ook uit volle borst. Daarna voIgt een enigszins plecht
statige wisselzang met een gospel-achtig karakter: 

Ala presi 

J'04 
~ J 

A -

J) r 
tri A 

[allen:] 
[Mo:] 
[Celia:] 
[Mo:] 

J 
la 

I W- I J I r Dr 
pre si pe mi 

p r r I 
I. J) J 

la pre si Ko - mi 

Ala presi, pe mi waka 
Komissie d' a botri 
Ala presi 
Komissie d' a botri 

I r I J. It 
I. 

Jl J j) J J 
wa ka Ko - mi si d'a bo 

j) J J Jl r p r r 
- si d'a bo tri A - la pre-si (enz.) 

De laatste twee regels worden viermaal herhaald. De laatste keer wordt het eind 
door Mo vertraagd, en Celia zingt daarna tot slot heellangzaam nog een keer: 
'Ala presi.' Mo geeft een vertalingvan het lied: 'Overal waar ik kom, aIle plaatsen 
waar ik ga, daar is een vrouw om te koken.' De beurtzang moet eigenlijk door 
een man en een vrouw geschieden. De man moet zingen 'Ala presi' en de vrouw 
'Komissie d' a botri.' 

Het woord 'komissie' is een samentrekking van 'kotimissie,' wat oorspronke
lijk de aanduiding is voor 'slavenmeisje,' maar tegenwoordig voor (Surinaamse) 
vrouw. De woorden 'd' a botri' vormen een samentrekking van 'dena a botrie' 
en dat betekent zoveel als: is / staat in de keuken. De tekst van het lied dat ons 
wordt voorgezongen betreft een traditioneel Surinaams kinderliedje. Maar de 
melodie waarop Ala presi hier gezongen wordt is afkomstig uit een televisie
reclamespot van de PTT (zomer 1997), over voordelig bellen naar het buitenland. 
Zo'n tienjaar gel eden vormde het lied de openingstune van de televisiesoap Kon 

esi baka (Kom snel terug). De Surinaamse Gerda Havertong heeft het lied ook 
gezongen in het tv-programma Sesamstraat en het speciaal voor ons nog eens op 
een cassettebandje ingezongen en toegelicht. Zij zingt het op de traditionele 
melodie, snel en levendig. Haar vertaling van het lied klinkt ook iets minder rol
bevestigend: 'Overal waar je komt, staat er een keukenprinses in de keuken': 
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Ala presi 

! J=II.2 l 

~ e r· p J J 1)1 J) )l J~ } j I r· J1 J J I) } ) } }l J I 
A . la pre - si ko - mi - si d'a bo - tri A - la pre - si ko - mi - si d'a bo - tri 

sneller 

J. } J J I r· p rJI}JJ)J JIJ }.) J J I 
A - la pre - si pe mi wa - ka ko - mi - si d'a bo - tri A·la pre-si 

J I J }. ) J J I J) J J~ J J J 
ko . mi - si d'a bo - tri Pe mi wa - ka ko - rni - si d'a bo tri 

}. J 
vertragen 

J) J J) J J J J 
A-la pre si (enz.) ko - rni - si d'a bo trio 

Een ander Surinaams lied zingt Mo met haar twee kinderen eveneens in wissel
zang: 

Mi go baka dan 

~i 
l 

I J) I r p D r * r r r 'I ))1 r P Dr r Ir r r y 

Mi go ba - ka dan Gong-go - te Mi sjie wan rna - fo - roe Gong-go - te 

~ 
l 

J1 I r p D P 
l 

J) r I r r r j 
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Mi no gi 

[Mo:] 
[Celia & Manus:] 
[Mo:] 
[Celia & Manus:] 
[Mo:] 
[Celia & Manus:] 
[Mo:] 
[Celia & Manus:] 

joe wan Gong-go - te 

Mi go baka dan 
Gong-go-te 
Mi sjie wan maforoe 
Gong-go-te 
len abi pikinnie wan 
Gong-go-te 
Mi aksi im wan 
Gong-go-te 

Mi ti - ki wan Kri!kri!kri!kri!kri! 
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[Mo:] 
[Celia & Manus:] 
[Mo, vertraagd:] 
[Celia & Manus, heel hard:] 

Mi no gi joe wan 
Gong-go-te 
Mi tiki wan 
Kri! kri! kri! kri! kri! 

We zien door het Sranan heen allerlei ontleningen aan het Engels schemeren. Zo 
kunnen in 'Mi go baka dan' nog vrij gemakkelijk de woorden 'Me go back dam' 
herkend worden. Vergelijk ook nog: 'Mi aksi im wan' - 'Me asked him one'; 'Mi 
no gijoe wan' - 'Me no give you one'; en 'Mi tiki wan' - 'Me take one'. 

Hieronder voIgt de volledige vertaling van het lied: 

Mi go baka dan 
Gong-go-te 
Mi sjie wan maforoe 
Gong-go-te 
len abi pikinnie wan 
Gong-go-te 
Mi aksi im wan 
Gong-go-te 
Mi no gi joe wan 
Gong-go-te 
Mi tiki wan 
Kri! kri! kri! kri! kri! 

lk loop achter de dam (dijk) 
Tok-tok-tok 
lk zie een moedervogel (kip) 
Tok-tok-tok 
Zij heeft klein~es (kuikentjes; pikinnie = klein) 
Tok-tok-tok 
Ik vroeg er haar een 
Tok-tok-tok 
Ik geefje er niet een 
Tok-tok-tok 
Dan neem ik er een 
Piep! piep! piep! piep! piep! 

Mo geeft nadere uitleg bij het liedje: 'Het is een pak-liedje. Eigenlijk is het een 
liedje met een pakker, waarbij de andere kinderen in een kring staan. Er gaat een 
vos achter de dam, achter de dijk, en die ziet daar een kip en ze heeft kuiken~es. 
Hij vraagt er een en ze wil er geen geven. Dan pakt-ie er een, en dan rennen al die 
kinderen weg, en die roepen heel hard: kri, kri, kri, kri, als kuiken~es.' 

Omdat Mo het Sranan redelijk beheerst, begrijpt ze de Surinaamse liedjes, 
maar ook niet aIle woorden. Haar kinderen begrijpen de liedjes aIleen maar 
dankzij de uitleg die Mo erbij heeft gegeven. De woorden zelf begrijpen ze 
meestal niet; die worden door hen op klank meegezongen. 

We keren van Suriname weer even terug naar Nederland en vragen ofhier 
ook wel eens aan Sint Maarten wordt gedaan. Celia reageert meteen: 'We heb
ben heftig liedjes gezongen op Sint Maarten.' Het blijkt dat Celia en Manus op 
I I november I997 samen door de straat zijn gegaan met lampions om snoep op 
te halen. Een traditioneel Sint Maartensliedje dat ze hebben gezongen op de 
melodie van Sinterklaas kapoentje, was: 
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And they each wheeled their wheel-barrow 

Through streets broad and narrow 
Cryin': 'Cockles and mussels 

Alive, alive oh!' 

'Alive, alive oh! 
Alive, alive oh!' 
Cryin': 'Cockels and mussels 

Alive, alive oh!' 

She died of a fever 
And no one could save her 
And that was the end of 

sweet Molly Malone 
As they wheeled their wheel-barrow 
Through streets broad and narrow 
Cryin': 'Cockles and mussels 
Alive, alive oh!' 

'Alive, alive oh! 
Alive, alive oh!' 

Cryin': 'Cockels and mussels 
Alive, alive oh!' 

En zij duwden hun kar voort 
Door brede en smalle straten, 
Roepend: 'Kokkels en mosselen, 
Hartstikke vers.' 

'Hartstikke vers, 

Hartstikke vers.' 
Roepend: 'Kokkels en mosselen, 
Hartstikke vers.' 

Ze stielf aan de koorts 
En niemand kon haar redden 

En dat was het eind van de 
lieve Molly Mallone 
Toen ze haar kar voortduwden 
Door brede en smalle straten, 
Roepend: 'Kokkels en mosselen, 
Hartstikke vers.' 

'Hartstikke vers, 
Hartstikke vers.' 
Roepend: 'Kokkels en mosselen, 
Hartstikke vers.' 

Tijdens het zingen was Celia ingevallen, en na afloop geeft Mo toe, dat ze het 
ook samen erg mooi kunnen zingen. Mo bekent dat ze ooit eens heeft meege

daan aan een toneelvoorstelling toen de Unie van Utrecht 750 jaar bestond. Er 
waren audities, bij Mo op de middelbare school, met Annemarie Prins als 
regisseur. Toen zong ze ook Molly Mallone, en mocht ze naar aanleiding daarvan 
meedoen aan de theatervoorstelling. Mo kent het lied naar eigen zeggen al haar 

hele leven. 

Celia en Mo zingen vervolgens samen weer een Surinaams liedje: 

Wasuma 

Wasuma en mekie moi moi skuma. 
Grietie h'ossie en mek nile was-ja-uma, 

Was Ulna, wasuma. 
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Wa su rna, wa - su rna. 

De taal is wederom Sranan Tongo. Mo weet dat het lied over een wasvrouw 
gaat, maar weet niet precies wat de woorden betekenen. Het woord 'wasuma,' 
een sam en trekking van 'was-ja-uma' (uit het Engelse wash-a-woman) betekent 
'wasvrouw.' In 'moi moi skuma' is het Nederlandse 'mooi mooi schuim' te 
herkennen. De vertaling Iuidt: 

Ik ben een wasvrouw en maak mooi, mooi schuim. 
Het wrijven van kleren maakt mij tot wasvrouw, 
Wasvrouw, wasvrouw. 

Als het gezin in de auto zit, zingt Mo ook nog weI eens stukjes van Spaanse 
liedjes. Ais voorbeeld zingt ze het volgende voor: 

Carnaval es un Carnaval 
La vida es como un Carnaval 
Carnaval, Carnaval, 
La gente baila, Ia gente canta 
Y tu tam bien vienes bailar 
La la la, la Ia Ia Ia la 
Tie die die, la, Ia Ia ... 

Carnaval is een Carnaval 
Het Ieven is ais een Carnaval 
Carnaval, Carnaval, 
De mensen dansen, de Inensen zingen 
En jij komt ook dansen 

Mo heeft geen idee wat de tekst betekent, maar weet wel dat het een bekend 
liedje is. Ze heeft het geleerd van een zigeuner in Spanje, waar haar moeder thans 
ook woont. 

j 
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Tot slot zingt Mo nog een - naar haar zeggen - ouderwets liedje: 

Te Utrecht bij deDom 
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Drie maal in de rna ne - schijn en zes maal 

Te Utrecht, te Utrecht, te Utrecht bij de Dom, 
Daar waren drie studentjes, zeg meisje draai j' eens om, 
De eerste was een officier, 
De tweede was een brigadier, 
De derde was eenjonker, jonker 
Drie maal in de maneschijn en zes maal in de rondte. 

in de ron - dte. 

Ten grondslag aan de melodie van dit lied ligt de Dessauer Mars, bekend en 
populair in legerkringen sinds het begin van de achttiende eeuw. Aan het leger 
herinneren in de tekst van Te Utrecht nog de officier en de brigadier. Andere 
(soldaten)liedjes met dezelfde afkomst als Te Utrecht zijn onder meer Als de rom
hom heeft geslagen en Wat zullen onze patriotjes eten. In het ene lied komt de sol
datenrangorde wat uitgebreider aan de orde (,Kapitein, lui tenant, vaanderig, 
sergeant, tamboer, korporaal, patriotjes allemaal') dan in het andere, maar zelfs 
in het eveneens verwante kinderlied Het regent, het regent (de pannen worden nat) 
komen er altijd nog twee soldaatjes aan (die op hun gat vallen). Verwant aan de 
melodie van Te Utrecht, te Utrecht is ook het lied Curacao ('k heh jou zo menigmaal 
hekeken), een matrozenlied dat lang populair is gebleven en nog steeds wordt 
gezongen, zij het niet meer door matrozen. Sterker nog dan in Te Utrecht wordt 
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hierin de beginregel gescandeerd en daarrnee het marskarakter van het lied 
benadmkt. 

Mo begrijpt niet veel van de laatste regel, ook niet als je de laatste woorden 
'zes maal in de rondte' vervangt door 'zes maal in het donker'. 

In 1906 werd het destijds al niet meer zo bekende Te Utrecht, te Utrecht als rijm
pje in Utrecht opgetekend bij een bijna tachtigjarige dame die het zich aldus her
innerde: 

Achter den Dom 
Het kroeltje om, ['kroeltje' is Utrechts voor 'boche] 
Daar wonen drie studenten. 
De eene is een officier, 
De tweede is een grenadier, 
En de derde is een jonker; 
Die spelen 's nachts in den donker. 
Als al de lui naar bed toe zijn, 
Dan spelen ze kiekeboe in de maneschijn. 

Het slot van deze versie is al beduidend minder raadselachtig. 
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GELD IN DE POT 

Turkse vrouwen in Lombok zoeken regelmatig elkaars gezelschap om gezamen
lijk te handwerken, koffie te drinken, te kletsen en te lachen. Wat ze bespreken is 
niet zelden inti em, en aileen geschikt voor vrouwen onder elkaar. Op een mid
dag in februari vertelt een jonge vrouw tot hilariteit van de andere vrouwen 
enkele pikante moppen. Een van haar moppen gaat zo: 

Een echtpaar is erg arm. De man is vrachtwagenchauffeur. Ze besluiten wat 
bij te verdienen: de man zal haar, elke keel' dat hij met haar naar bed gaat, 
een tientje geven. Dat stopt ze dan in een speciale pot. 
Dan gaat hij weg met de vrachtwagen. De vrouw gaat in de tussentijd met 
aIlerlei heren naar bed, en krijgt van iedereen een tientje. 
De man komt terug, de pot is vol - er zit honderd gulden in - en die man 
vraagt: 'Hoe kan dat? Ik heb je aIleen maar een keer een tientje gegeven.' 
Daarop zegt de vrouw: 'Niet iedereen is zo gierig als jij.' 

Zo'n mop is in Nederland ook niet onbekend. De onderzoeker van volksver
halen Jurjen van del' Kooi heeft aan dit type moppen al eens een catalogus
nummer gegeven: VDK 1357A*, Erwten in een busje bij overspel. Het type is in het 
verleden in Friesland uit de mondelinge overlevering opgetekend door de ver
zamelaar Dam J aarsma. Het verhaaltje is to en onder meer al eens verteld door 
mevrouw Geeske Kobus-van der Zee uit Nijega op 9 oktober 1967. In het Fries 
verloopt het verhaaltje aldus: 

Der wienen in man en in frou, dy wienen mei elkoar troud. Mar de fiou 
gong mei oare manlju. En de man reizge wol nei oare froulju tao Mar doe 
akkoarten se, dat soe dien weze. Sy joegen elkoar de h:1n der op. 
'Hoe faek hastu mei in oare frou ut west?' fiege se. 
'In kear of fiif. En dll?' 
Sy sei: 'Ik ha elke kear in griene eart yn 't trompke dien as ik mei in oare 
man ut wie.' 
Der leinen mar in pear earten yn 't trompke. 
Hy sei: 'Dat £,It my ta, gelokkich.' 
Mar doe sei se: Ja, mar vvy ha der ek al in kear fan iten yn 'e hongerwinter.' 
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Een Marokkaanse braderie met frikandellen in een wok. 
Salaam Lombok, Salaam Lombok, 
Een echte Utrechtse bazar, aIle satee~es op een stok. 

'Salaam aleikum, Lombok.' 
'Que Dios te bendiga, Lombok.' 
'Te§ekkur ederim, Lombok.' 
'Selamat brada en sisa' 
'Una giornata particolare, Lombok.' 
'Goededag Lombok.' 
'Gutenacht Freunde.' 
'Hello Lombok.' 
'Lombok, douze points.' 

Salaam Lombok, Salaam Lombok, 

(Arabisch: Vrede zij met u / gegroet) 
(Spaans: God zegene je) 
(Turks: Dankjewel) 
(Surinaarns: Goededag broeder en zuster) 
(Italiaans: Een bijzondere dag) 

(Duits: Goedenacht vrienden) 
(Engels: Hallo) 
(Frans: 12 punten) 

Een Marokkaanse braderie met frikandellen in een wok. 
Salaam Lombok, Salaam Lombok, 
Een echte Utrechtse bazar, aIle sateetjes op een stok. 

Salaaaaaaaam Lombok 
Salaaaaaaaam Lombok 
Salaaaaaaaam Lombok 
Salaaaaaaaam Lombok. 

Aile ten gehore gebrachte liederen waren na afloop van het optreden op CD te 
koop (© J oris Linssen & Fedor van Rossem). 

FRIKANDELLEN IN EEN WOK 
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ANANSI'S LEUGEN 

Ieder jaar organiseert Jeanine van Schiebergen van de Bibliotheek Lombok een 
interculturele verhalenvoorstelling voor kinderen uit de hogere groepen van de 
basisschool. De week voor de voorstelling wordt er op school dan aandacht 
besteed aan verhalen uit verschillende culturen. Op maandag 3 I mei en dinsdag 
I juni 1999 waren er weer voorstellingen in de Vila Novaschool in de Staring
straat, even buiten Lombok. Diverse groepen schoolkinderen uit Lombok kwa
men dit keer luisteren en kijken naar de Spin Anansi verhalen van de Surinaamse 
verteller Winston Scholsberg, die zijn jeugdige publiek graag actief betrekt bij 
zijn verhalen. Een verhaal draaide am de vraag: 'Wat doet meer pijn, een leugen 
of pijn in je billen?' Dat verhaal ging zo: 

'Whaaaah! Ik heb zo'n pijn in mijn rechterbi!!' 
'He, wie gilt daar zo? Wie heeft daar zo'n pijn?' roept aap Makaku, die de 
zaal van de koning binnenloopt. 
Het blijkt de koning zelf te zijn die zo'n pijn heeft: hij heeft last van een 
steenpuist op zijn rechterbil. 
'Een steenpuist op de rechterbil? 0 wacht even,' zegt iemand: 'Een puist, 
daar moet je een broodpap op smeren: Brinta.' 
'Brinta? Op de koning z'n bil? Hoe komje d'r bij? Dat kan helemaal niet.' 
'0, nee nee nee,' zegt weer een ander, 'weet je wat? Op de koning zijn bi! 
moet je jam smeren. Jam!' 
Jam op de koning z'n bil? Dat kan toch niet.' 
'Nee, weetje watje moet doen? Je moet Clearasil Complete ap de koning 
zijn bil smeren.' 
'Clearasil Complete: dat is toch voor jeugdpuistjes! Dat doe je tach niet .. .' 
Nou, ze hebben alles geprobeerd, maar de bil van de koning deed nog steeds 
zeer. 
Dus zei de koning tegen aap Makaku: 'Zegt het voort, zegt het vaort, aanje 
vader, je moeder, je oom, je tante, je grootmoeder, je kleinkind, je 
achternicht, je voornicht, dat de koning betalen wil voor gene zing van zijn 
rechterbil- zeh veel geld betalen wil voar genezing van zijn rechterbil.' 
En zo verspreidde zich dat nieuws door heel het koninkrijk. De valgende 
morgen stonden er drie genezers bij de koning op de stoep. Eerste was 
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Secrepatu de schildpad en die kwam met een drankje op houtskoolbasis -
weetje wel: watje inje barbecue hebt. En dat hielp ... vijfminuten. 
Toen sprong de koning op: 'Whoaaah! Ik kan niet meer zitten! Wie helpt me 
af van deze kwaal?' 
De tweede was Popokaai de papegaai - die was tenslotte ook de minister van 
volksgezondheid - die kwam met een drankje aan op kruidenbasis. En dat 
hielp 15 minuten. 
Toen sprong de koning weer op: 'Whoaaah! Ik kan niet meer zitten, ik kan 
niet meer staan. Wie helpt me?' 
De derde was Tamanua. Tamanua was de lniereneter. Hij kwam met een 
geheim drankje, waarvan de koning een klein slokje mocht nemen. De rest 
van het drankje goot Tamanua over de koning zijn schedeldak, met allerlei 
woorden zoals 'abacadabra' en 'boterham met pindakaas enjam'. 
En dat hielp! WeI anderhalve dag was de koning rustig in slaap gevallen en 
aap Makaku en Tamanua die standen bij de koning zijn bed te wachten tot 
de koning weer wakker zau worden. Om te zien of ze de beloning van de 
koning uitgeloofd zouden krijgen. 
Opeens sprong de koning op: 'Whoeaaa! Ik kan niet meer zitten! Ik kan niet 
meer staan! Het doet zo'n pijn. Dit hier is de allerergste pijn die er bestaat.' 
Het zal jullie misschien niet verbazen wie juist op dat moment binnenkomt: 
de spin Anansi. 
'Ga weg!' zei de koning, 'ga allemaal weg! Ik wil niemand meer zien! Dit 
hier is de allerergste pijn die er bestaat.' 
'Maar koninkje, ik ben het; uw nederige onderdaan Anansi. Ik heb jets goeds 
voor u.' 
'Niemand kan mij help en. ' 
'Maar ik wil u troosten. Er zijn dingen die nog meer pijn doen dan uw 
kwaal.' 
'Wat!? Wat beweer je daar, jij langpoot, leeghoofd?! Wat doet dan n6g meer 
pijn?' 
Anansi zei: 'Uh, uh, koning, excellentie, excuseer lnij, maar eenleugen doet 
nog meer pijn. En als u dat wil, kan ik het bewijzen.' 
'Bewijs het dan!' 
'Als ik het u bewijs, heel' koning, geeft u lnij dan zeer veel geld als beloning.' 
'Ik geef je wat je toekomt. Dus als je nonsens kletst, dan laat ik je in hele kleine 
stukjes scheuren!' 
Anansi was helemaainiet bang. Hij was helemaalniet bang: hij Iachte zel£~. 
'Hihihi. Ik krijgje weI,' zei 'ie. 
En hij ging sne! naar huis, naar zijn vrouw Makuba. 
Hij kwam thuis en hij zei: 'Vrouw, ik heb belangrijk werk.' 

ANANSI'S LEUGEN 
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Die nacht ging hij met zijn kleine zoontie Kwami naar het paleis. Hij lichtte 
er een stoeptegel op, en groef een gat. Toen moest Kwami in het gat gaan 
zitten, en Anansi legde de tegel weer over het gat. 
Anansi zei: 'Kun je ademhalen?' 
Kwami zei: 'Ja papa, ik kan ademhalen.' 
'Kunje de sterren zien schijnen?' 
'Ja papa, ik kan de sterren zien schijnen, hoor.' 
En toen het Anansi zijn broek zakken, en maakte een grote stinkende 
poepedrol op de tegel. 
Anansi zei: 'Kwami, heb je onthouden watje moet zeggen, als iemand het 
ruikt?' 
Kwami zei: 'Ja papa, ik heb het onthouden, hoor. Ik moet zeggen: ... ' 
'Sssstt! Nog niet zeggen. Pas als iemand het ruikt. Ga jij nog maar wat slapen. 
Ik klim boven in de boom, en ik wacht af wat er morgenochtend gaat 
gebeuren. Niks zeggen, pas als iemand het ruikt.' 
De volgende ochtend komen de dieren langs het paleis en zien de grate hoop 
hggen. 
Popokaai de papegaai roept: 'Wat is dat nou? Schande, schande, 
schandaligheid! ' 
Secrepatu de schildpad die zegt: 'Huh? Huh? Poep op de koninklijke stoep?' 
'Schande, schande, schandaligheid!' 
'Poep op de koninklijke stoep?' 
Aap Makaku komt eraan en zegt: 'He, opgedonderd! Ga weg jij! Of ik kom 
je inje poten bijten. Stinkend gepeupel! Wie heeft er hier in zijn broek 
gepoept? Waar komt die lucht vandaan? Het komt hier ergens vandaan. 
Whaa! Wie heeft dat gedaan?' 
En die poep zei: 'De koning heeft mij gedaan.' 
'Wacht even. Wacht even, volgens mij heb ik het niet verstaan,' zei Makaku: 
'Ik zei: wie he eft dat gedaan?' 
En die poep zei weer: 'De koning heeft mij gedaan, zeg ik toch.' 
'Dat kan toch helemaal niet? De koning zal toch niet op zijn eigen stoep 
hebben gepoept, of weI? Zou de koning nou op z'n eigen stoep poepen, 
denkje?' 
'Weet je wat?' zei iemand: 'Laten we het aan de koning zelf vragen.' 
'He, goed idee. Laten we het aan de koning Konu zelf vragen.' 
Maar niemand wil het aan de boze koning gaan vragen. Iedereen was 
doodsbang. Iedereen wees naar de aap en zei: 'Aap, aap, aap, laat aap Makaku 
nlaar gaan.' 
De koning was intussen opgestaan van zijn ziekbed om te kijken wat dat voor 
lawaai was op zijn koninklijke stoep. 
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van 'veJjaren,' een ouderwetse term voor 'jarig zijn.' Versteri, telkens in de laatste 
regel, is een samentrekking van 'feliciteren' (gelukwensen), een Nederlands 
werkwoord ontleend aan het Frans. Sop ie, in de (verouderde) Nederlandse spel
ling geschreven als 'zoopie' of 'zoopje,' betekent een teugje of slokje (sterke) 
drank. Het woord slaat dus zowel op het zuipen zelf als op datgene wat gezopen 
wordt. Met 'koek-en-zoopie' werden eertijds niet zozeer koek en drank aan
geduid als weI de hamen op het ijs waar deze versterkingen gekocht konden 
worden. 

Hatsjoe is een rijmwoord zonder betekenis, toegevoegd door Michelle en haar 
klasgenoten. Het fungeert als accent, als bevestiging of versterking van de voor
gaande regel. Soms verzonnen de meisjes een ander woord, het gaf niet welk, als 
het maar rijmde. 

De melodie van dit lied is dezelfde als die van John Brown's Body, een soldaten
'stap' -lied uit de Amerikaanse Burgeroorlog. De tekst van het ref rein daarin luidde 
als voIgt: 

Glory, glory, hallelujah 
Glory, glory, hallelujah 
Glory, glory, hallelujah 
His soul is marching on. 

AIs soldatenlied, met waar no dig een aangepaste, vertaalde of ook geheel ver
nieuwde tekst, maar kennelijk ook als verjaardagslied, heeft deze melodie on
geveer de halve wereld veroverd. In Nederland werd door (marcherende) sol
daten en andere 'stappers' of stevige wandelaars daarop onder meer de volgende 
tekst gezongen: 

Glori-, glori- glori- gloria 
Zwart zijn de meisjes van Batavia 
Glori-, glori- glori- gloria 
En de meisjes van Batavia zijn zwart 
Pikzwart! 

Ook in deze versie is een extra woord, een versterking van het slotwoord, toe
gevoegd. 

De meisjes in Batavia zijn natuurlijk niet zwart, laat staan pikzwart, maar dat 
heeft niemand ooit iets kunnen schelen. AI zouden ze aile kleuren van de regen
boog hebben gehad, zolangje maar lekker bp het liedje kon lopen zou dat geen 
enkel probleem zijn geweest. 
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Sommige beroemde sprookjes hebben hun bakermat in de Arabische wereld. Zo 
ook het sprookje van Ali Baba, dat wij kennen uit de vertaling van de Arabische 
raamvertelling van Duizend-en-een Nacht. Het sprookje wordt ook wel Ali Baba 
en de Veertig Rovers genoemd, en vaak wordt dan gedacht dat Ali Baba de naam is 
van de roverhoofdman. Dat klopt niet: Ali Baba is de arme hoofdrolspeler, die 
geld weet te stelen van de rovers. Ali Baba komt achter de toverformule om de 
schatkamer van de rovers binnen te komen. Die formule luidt in Nederland 
vaak: 'Sesam open u,' maar er bestaan talloze varianten op. 

Het verhaal kan ook verteId worden zonder dat de hoofdrolspelers namen 
meekrijgen. Zoals in het verhaal, dat de I s-jarige Marokkaanse Abdelaziz Ajaa
rouj ons tweemaal vertelde in de herfst van 1999 in het Volksbuurtmuseum, en 
waarbij hij de eerste keer nog opmerkte: 'Het gaat over een soort Ali Baba
figuur.' Abdelaziz heeft dit verhaal als kind meermalen van zijn moeder gehoord. 
Zijn tweede versie is het beste gelukt en verloopt aldus: 

In een ver land Ieefden eens twee broers. De ene was heel rijk, en de andere 
was heel arm. En degene die rijk was, die keek nooit om naar zijn annere 
broertje. 
Op een dag was het Offerfeest aangebroken. Toen ging de rijke man vIees 
halen, dat wil zeggen: een schaap. Nadat het schaap was gesiacht, riep de vader 
al zijn kinderen bij zich. De kinderen hadden nieuwe nette kleding aan. 
De vader zei: 'Hier hebben jullie het schapenvIees; ga maar Iekker eten.' 
De arme broer had zijn kinderen niet~ te bieden. 
Toen zei hij: 'Weet je wat jullie moe ten doen, mijn kinderen? Gaan jullie 
maar naar je oom toe, en vraag ofjullie een stuk vIees mogen hebben.' 
De kinderen waren natuurlijk blij omdat ze dachten dat ze vIees zouden 
krijgen. 
Ze liepen naar hun oom toe en ze vroegen: 'Oom, mogen wij wat vIees van 
u? Onze pa vraagt dat aan u.' 
De oon1 zei: 'Ja, wacht maar even.' 
Hij ging naar het geslachte schaap en sneed er stukken af, maar het vlees dat 
hij hen uiteindelijk kwam geven, bleek alleen maar uit darmen en organen 
van het schaap te bestaan. De kinderen waren dus heel erg teleurgeste1d en 
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liepen verdrietig naar hun vader terug. Toen de vader dat zag, werd hij heel 
droevig. Hij pakte het vlees aan en gooide het weg. 
Toen zei hij: 'Wetenjul1ie wat, mijn kinderen? Ik ga nu op pad en ik kom 
pas terug als ik voor jul1ie een schaap kan betalen waarvan het vet uit z'n neus 
stroonlt.' 
Dat is een Marokkaanse zegswijze en het betekent dat hij met een vetgemest 
schaap wil terugkeren. De vader ging dus op pad. Hij liep en hij liep en hij 
liep, en maakte derhalve een verre reis. Op een gegeven moment kwam hij 
bij een grot. En toen hij zo naar die grot keek, bekroop hem de gedachte dat 
dit iets bijzonders moest zijn. Hij besloot om daar te wachten. Op zeker 
moment zag hij daar zeven rovers aankomen. 
Toen ze naar binnen wilden, riepen ze bij de grot: 'Iftatih ya Zimzim'. 
Dat betekent: Doe open Zimzim. Daarop gingen die rovers naar binnen en 
korte tijd later kwamen er weer zes naar buiten. De zevende bleef nog wat 
langer binnen. 
De man lette goed op, en hij hoorde de zevende rover weer zeggen:'Iftatih 
ya Zimzim. Doe open Zimzim.' 
Toen kwam de zevende ook naar buiten. De man dacht: ik blijfhier, 
minimaal een week om te kijken hoe het precies gaat. Zodat ik daar straks 
niet naar binnen ga en er vast kom te zitten. 
Dus de man bleef een week toekijken, en hij wist uiteindelijk precies 
wanneer de rovers naar binnen gingen en wanneer ze weer naar buiten 
kwamen. En hij lette goed op met hoevelen ze naar binnen gingen, wat ze 
zeiden, en hoe ze weer naar buiten kwamen. 
Op zeker moment was er een week verstreken. T oen besloot de man om 
vlug naar binnen te gaan. 
Hij riep: 'Iftatih ya Zimzim.' 
De grot ging open en hij ging naar binnen. Toen hij binnen kwam, zag hij 
al1emaal staven goud, goud en nog eens goud. 
Hij pakte zakken vol goud, tilde ze op, liep ermee naar de uitgang, en zei: 
'Iftatih ya Zimzim.' 
De deur opende en hij ging weg. 
Even later kwamen de rovers terug en die merkten meteen dat er iemand 
binnen was geweest, want ze misten vele staven goud. 
Toen zeiden ze tegen elkaar: 'Er is hier iemand geweest.' 
En vervolgens zeiden ze: 'Ja, maar wie?' 
Eerst verdachten ze elkaar nog even. Maar ja, dat kon niet, want ze waren de 
hele tijd bij elkaar gebleven. 
Ondertussen kwam de vader thuis bij zijn kinderen, en hij trok hen mooie 
kleren aan, hij gaf hen volop geld, en hij bracht het vette schaap dat hij 
beloofd had. 
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Zijn rijke broer merkte dit en werd jaloers. 
Hij zei tegen hem: 'Mijn lieve broer, verte! mij toch eens: hoe komjij zo 
plotseling aan zoveel geld?' 
De broer zei: 'Jij hebt me in de steek gelaten toen ikje nodig had. Maar ik 
zal jou niettemin een plezier doen.' 
Daarop legde hij zijn broer precies uit waar hij naartoe moest gaan. 
'Iftatih ya Zimzim' is het wachtwoord, en alsje binnenkomt, pakje zoveel 
mogelijk goud. Het zal niet lang duren voordat de rovers terugkomen, dus je 
moet op tijd maken dat je wegkomt.' 
'Begrepen. ' 
De broer reisde naar de grot en ging naar binnen. Daar pakte hij zoveel 
mogelijk goud. Maar de grote rijkdom dreefhem tot waanzin, zodat hij het 
wachtwoord vergat. 
Hij dacht: 'Hoe kom ik nou buiten? Hoe kom ik buiten?' 
Hij moest daar blijven, hij kon niet naar buiten. Op zeker ogenblik kwamen 
de rovers terug. Hij besloot zich te verstoppen, maar de rovers merkten 
meteen dat er iemand binnen was. 
Ze zeiden: 'Er hangt hier een vreemd geurtje; het is een vreemde 
mensengeur. ' 
Toen gingen ze allemaal ruiken, liepen achter de geur aan, en op zeker 
moment hadden ze de broer te pakken. 
Ze zeiden tegen hem: 'Vertel ons wie hier allemaal binnen is geweest! Pas op, 
want we zullen je onthoofden.' 
Angstig vertelde hij het hele verhaal van zijn broer. Dat zijn broer daar 
naartoe was gekomen, dat hij goud heeft gestolen, enzovoort enzovoort. 
Na deze bekentenis werd hij door de rovers onthoofd en zijn hoofd werd in 
de grot opgehangen. 
De kinderen van de man begonnen zich na vedoop van tijd zorgen te maken. 
Ze gingen naar hun oom toe en zeiden: 'Weet je, oom, je moet ons helpen.' 
De oom zei: 'Maar waarom?' 
Ze zeiden: 'Onze vader is een hele tijd geleden weggegaan, maar hij is nog 
steeds niet terug.' 
De oom zei tegen de kinderen: 'Nog even geduld. Binnenkort is de buit die 
ik uit de grot heb op, en dan ga ik kijken wat er met jullie vader aan de hand 
is.' 
Hierop gingen de kinderen weg, in de hoop dat oom zo snel mogelijk zou 
vertrekken. 
Die nacht kon de oom van de neefjes niet slapen. Hij maakte zich 
buitengewoon veel zorgen om het lot van zijn broer. Zijn gevoel vertelde 
hem dat er iets aan de hand was, en hij besloot om de volgende ochtend te 
vertrekken. 
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De volgende dag ging hij inderdaad op pad. Hij kwam aan bij de grot. Hij 
wist inmiddels al wanneer de rovers zouden komen. 
Hij sprak: 'Doe de deur open Zimzim.' 
De deur ging open. Hij ging naar binnen en hij zag dat zijn broer onthoofd 
was. Hij vroeg zich af wat hij moest doen. Uiteindelijk besloot hij om het 
hoofd mee te nemen als bewijs voor zijn neefjes dat hun vader dood is. Hij 
nam het hoofd onder zijn arm mee, maar dat hoofd bloedde nog. Dus overal 
waar hij langs liep, vielen er druppeltjes bloed op de grond. 
Toen de rovers in de grot kwamen, snoven ze weer een vreemde geur op: 
'Snuf snuf snu£ Er is hier een mens geweest.' 
Vervolgens zeiden ze: 'Moetje daar eens op de grond zien: allemaal 
druppeltjes bloed!' 
Toen besloten ze om die bloeddruppels te volgen. 
De broer die nog leefde, was inmiddels buitengewoon rijk geworden. 
Toen de rovers het spoor van de bloeddruppels volgden, kwamen ze bij het 
huis van de anne broer die rijk geworden was. 
De rovers zeiden tegen elkaar: 'Die rijke meneer, die jat steeds ons geld.' 
Vervolgens zeiden de rovers: 'Weetje wat?We verm.ommen ons en doen 
alsof we zakenlui zijn. Dan gaan we naar binnen bij hem. En als hij 
binnenkomt, dan vermoorden we hem.' 
Maar de man die had er allang op gerekend dat de rovers hem zouden komen 
zoeken. Dus hij had een aparte kamer gemaakt los van het huis, bedekt met 
hout. 
Toen de vermomde rovers aankwamen, zeiden ze: 'Ja, we zijn zakenmensen 
en we willen even met u praten.' 
De man zei: 'Natuurlijk. Gaat u maar naar binnen.' 
Hij bracht ze naar het huisje dat hij had gemaakt, en dat losstond van het 
huis. En toen ze eenmaal zaten, bracht hij hen allemaal schoteltjes vlees. 
Hij zei tegen de rovers: 'Eten jullie maar even lekker. En als jullie uitgerust 
zijn, dan kom ik terug om met jullie te onderhandelen.' 
De rovers dachten: we zullen deze man dubbel te grazen nemen. Want eerst 
eten we zijn voedsel op dat hij met het gestolen geld heeft gekocht. Daarna 
vernl00rden we hem en beroven hem van de rest. 
Maar de man was slim. Hij had het huisje helemaal bedekt met hout en daar 
had hij benzine overheen gegooid. 
Hij ging nog eenmaal naar binnen in de kamer en zei toen: 'Jullie wilden mij 
doden, en nu dood ik julIie.' 
Daarop ging hij de deur uit, deed de kamer op slot en stak het huisje in de 
fik. En zo vonden aIle rovers de dood. 
In het Marokkaans eindigt zo'n sprookje dan met de woorden: 'Ik het ze in 
aIle ellen de achter, en ik ben vol geluk teruggekomen.' 

DOE OPEN ZIMZIM 



DE KINDERBOOM 

Op woensdag 27 januari 1999 komt een bejaard echtpaar het Volksbuurt
museum Oud Lombok binnen. De vrouw is geboren en getogen in Lombok en 
zou er een andere keer wel uitgebreider over willen vertellen. Het echtpaar 
woont nu in Overvecht, maar de vrouw komt nog altijd in Lombok handwerken. 
Het handwerkclubje slinkt echter; er gaan veel vrouwen dood en er komen geen 
nieuwe bij, want tegenwoordig wordt er niet veel meer gehandwerkt. 

Mevrouw is geboren in 1913, haar man in 1911. Mevrouw heeft 52 jaar in de 
Van Heutszstraat gewoond. Ze typeert de wijk als een arbeiderswijk, maar 'wel 
een nette arbeiderswijk, geen armoebuurt. Want je hebt nog weI verschil in 
arbeiderswijken.' Ze komt uit een socialistisch nest; haar vader was bij de SDAP 

en ging als jonge man met Troelstra mee om hem te beschermen, 'zodat hij geen 
klappen kreeg.' Toen ze nog kind was, bestond de omgeving van Lombok nog 
volop uit weiland. Haar vader fietste eens langs een weiland waar een koe stond 
te kalveren, en daar was niemand bij. Toen is hij naar de hoeve gegaan om te 
waarschuwen. 

Mevrouw weet zich nog heel goed te herinneren dat ze wel bij haar vader ach
terop de fiets zat. Langs de Vleutenseweg stond een hele grote, oude boom. Op 
een keer vroeg ze aan haar vader: 'Waar kom ik eigenlijk vandaan? Hoe zijnjullie 
aan rnij gekomen?' En to en wees haar vader op die grote, oude boom en zei: 

'Ik fietste op een dag langs die boom, en toen hingjij eraan, enje riep naar 

ml:J: 
"Neem mijn, neem mijn. 
Ik zal altijd zoet zijn." 

En toen heb ik je mee naar huis genomen.' 

'Maar ik ben niet altijd zoet geweest hoor', voegt de vertelster er lachend aan toe. 
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JAN HEN 

In de jaren '80 was in de Van Diemenstraat zo'n 70% van de bewoners van 
allochtone afkomst. Inmiddels zijn de meeste ailochtone gezinnen vertrokken en 
worden veel panden bewoond door studenten. 

In de jaren '80 kwam ook het Nederlandse echtpaar De Jong in de straat 
wonen. Anneke de Jong weet nog goed hoe aile kinderen mete en kwamen hel
pen met uitpakken. En hoe een Turkse vrouw mete en de vragen kwam steilen, 
die men gewoonlijk pas na een meer intensieve kennismaking stelt: 

'Huis duur?' 
'Mwoh.' 
'Hoe duur?' 
'Nou, een ton.' 
'0. Kinderen?' 
'Nee, geen kinderen.' 
'Komen kinderen?' 

Als Anneke het ons in december I998 vertelt, moet ze er weer om lachen. De 
kinderen zijn nadien inderdaad gekomen. Het gezin heeft nu drie dochters: 
Mieke, Elleke en Hanne. 

Anneke heeft in de verpleging gezeten, en is tegenwoordig verplegings
wetenschapper, verbonden aan een universiteit in Duitsland. In de jaren '80 heeft 
Anneke intensief contact gehad met haar ailochtone buren, vooral met de Turkse 
gezinnen.Als er op medisch gebied iets te vragen viel, dan kon men bij haar te
recht. Al was het maar om een verbandje te leggen, of om van Turkse pillen en 
drankjes uit te maken om wat voor medicijnen het ging. Ze heeft in die tijd ook 
akelige gevallen meegemaakt. Anneke vertelt: 

Ik had een Turkse overbuurman, die liep altijd als een kievit. Die kwam 
regelmatig bij ons over de vloer, en we hebben hem regelmatig geholpen met 
het invul1en van fOlIDulieren. Want hij was zelf de Nederlandse taal niet zo 
meester. Maar na verloop van tijd zag ik hem achteruit gaan; hij begon steeds 
slechter te lopeno Die bUUlIDan is toen naar de dokter gegaan, maar die heeft 
niets bij hem gevonden. In Turkije is hij weer naar de dokter gegaan, en daar 
dachten ze dat het reuma was. Daar heeft hij toen medicijnen voor gekregen 
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- daar heb ik 'm nog mee geholpen. Maar ik vertrouwde het voor geen 
meter. En hij had het gevoel dat zijn huisarts zijn klacht niet serieus nam. 
Toen mijn buurman met een vraag zat, heb ik de huisarts opgebeld, want ik 
trad wel vaker op als een soort tolk. 
Op een gegeven moment zei ik tegen die huisarts: 'Ik heb er natunrlijk 
helemaal niks mee te maken, maar ik zie deze vent achteruitgaan; hij wordt 
mager, hij haalt de hoek van de straat niet eens meer als hij moet lopen. Ik 
weet niet waar jnllie aan denken, maar vo1gens mij is er iets wezenlijks mis.' 
Non, mijn bnurman moest 's middags maar meteen even 1angskomen. Nog 
diezelfde avond lag hij in het ziekenhnis en toen bleek het kanker te zijn met 
talloze uitzaaiingen. Hij is dus ook vrij snel daarna overleden. Maar ik heb het 
idee dat die huisarts pas goed is gaan kijken omdat hij van mij hOOl'de dat ik 
iets waarnam, dat je serieus moest nemen. En dat het niet weer een Turk was 
die meer tmsbaar maakte dan een gemiddelde N ederlander. 

Aansluitend vertelt Anneke nog een soortgelijk verhaal: 

Het is zo'n verhaal waarvan ik denk: ik snap het niet, hoe kan dat nou? Ik 
kom zelf uit dat vak. Iemand heeft een bedrijfsongeval gehad: gecompliceerde 
beenbreuk, poosje in het ziekenhuis gelegen, gipsje d'r omheen en naar huis. 
En die man klaagt nadien over pijn dus belt 'ie de polio Nou, was de reactie, 
dan moest 'ie maar een aspirientje nemen. 's Avonds wordt de pijn erger. Hij 
gaat met z'n zoon naar de polio De vader is de taal niet erg meester. En die 
jongen weet 't in het Nederlands eigenlijk ook niet zo goed uit te leggen. 
Krijgen ze weer een receptje voor een pijnstiller, die's nachts bij de apotheek 
wordt afgehaa1d. 
De volgende dag belden ze mij: 'Komjij eens kijken.' 
Dus ik kijk naar die voet en ik zeg: 'Als de sodemieter naar het ziekenhuis! 
Dat gips zit te strak!' 
Maar toen had het dus a1 even gesudderd, en dat is een grote necrotische plek 
geworden, daar zat een trombose bij, en die man is afgekeurd. Dat gebeurt er 
als je zo'n klacht verwaarloost. 
En iedereen die in de gezondheidszorg zit en aan wie ik dit verhaal verte1, die 
zegt meteen: '0, dat gips zat te strak.' 
Nog v66r dat ik zeg dat het dat was! Want het is zo'n standaardverhaal, dat 
leert iedere verpleegkundige in het eerste jaar van de opleiding. Altijd 
hetzelfde: nieuw gips, iemand zegt: 'het doet zeer,' gips te strak: kijk maar 
naar de ten en. N ou, die tenen had den geen kleur meer toen ik kwam. 
Hoe kan dat nOll dat ze dat niet gezien hebben? Dat komt denk ik, omdat 
mensen problemen gaan 'culturaliseren.' Dan zeggen ze: 0 jongens, die 
mensen maken altijd meer misbaar. En daardoor worden zelf~ heel voor de 
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hand liggende dingen niet meer gezien. Daardoor wordt de simpelste 
diagnose over het hoofd gezien. Niet beWllst, waarschijnIijk, maar toch ... Tja, 
dit zijn dan de meest extreme dingen die ik meegemaakt heb. 

Een vrolijker verhaal dateert uit de periode dat ze net in de Van Diemenstraat 
waren komen wonen. Tegen de rolverdeling tussen man en vrouw in huize De 
Jong werd vanuit de Turkse cultuur $Oms vreemd aangekeken: 

De contacten die ik met de Turkse gezinnen had, liepen toch vooral via de 
vrouwen. De mannen vinden Nederlandse vrouwen in bepaaide opzichten 
maar Iastig. Zij Ieggen andere nomlen aan. Op een dag stond ik de gang te 
schiideren, en mijn man stond in de keuken af te wassen. Ja, ik was nu 
eenmaal goed in schiideren. Nou, dat was iets ... Er kwamen kinderen 
binneniopen, en die probeerden mijn man aan zijn broekriem de keuken uit 
te trekken. Het woord dat ze erbij riepen, is mete en het eerste Turkse woord 
dat ik geleerd heb, namelijk: 'kIhblk' [spreek uit: kullubbuk]. Dat betekent 
zoveel als Jan Hen of pantoffelheld. Hahaha. Ja, mijn man werd 
uitgescholden, hij moest de keuken uit: 'kIhblk.' Als man in de keuken staan 
en afWassen, dat was een schande. 
Maar nu komt de grap. Hier aan de overkant woonde een Turks gezin in het 
benedenhuis. En die vrouw die keek eens aan wat ik aan het doen was. Ze 
had vijf zoons, maar geloof maar niet dat die ooit van plan waren om iets in 
het huishouden te doen. En die vrouw had zoiets van: als jij kan schilderen, 
dan kan ik dat ook! En die koopt een pot verf en die heeft de we geschilderd. 
Hahaha. Ze zat helemaal onder de verf, maar zij had weI haar eigen we 
geschiiderd. 
Ze zegt: 'Ik zagjou dat doen, ik denk: ja, waarom zou ik het niet zelf doen?' 
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'ICH BIN EIN LOMBOKKER' 

(OF: HUMOR IS NIET VERWIJTBAAR) 

Het was in de ochtend van woensdag 13 januari 1999 buiten op straat slechts 
enkele graden boven nul. Toen we het Volksbuurtmuseum Oud Lombok bin
nenstapten, was het er niet veel warmer. De verwarming van het onlangs 
geopende museum werkte nog altijd niet naar behoren. Maar binnen had Peter 
Hagenaar, de coordinator van het museum, het inmiddels niet koud meer. Hij 
was druk in de weer met het ophangen van een Europese vlag. Boven de deur 
van het museum had hij de Nederlandse vlag al uitgestoken. 

Waar dit ongebruikelijke vlagvertoon voor diende, kregen we spoedig te 
horen van Peter: 'Helmut Kohl komt naar Lombok. Vandaag komt 'ie naar het 
museum. Zeggen ze.' 

Onze monden vielen open van verbazing. Dit was een even onverwachte als 
aangename streep door onze planning. We besloten om werkoverleg, biblio
theekbezoek en een interview uit te steilen, en deze dag in het museum te blijven 
waar aile actie te verwachten was. Bij de fotohandelaar aan de overkant werd nog 
snel een extra fotoroile1je en een cassette band gekocht, om de komende commo
tie van die dag te kunnen vastleggen. Peter Hagenaar had nauwelijks de tijd om 
ons de situatie goed uit te leggen, want onophoudelijk ging de zojuist aangelegde 
telefoon. We hoorden Peter telkens weer in kort bestek aan mensen van de pers 
uitleggen wat er aan de hand was. En steeds benadrukte hij dat hij niet zeker was 
of Kohl wel zou komen. Het heeft ons eigenlijk de hele dag, en nog dagen on
derzoek daarna, gekost om erachter te komen hoe de york precies in de steel zat. 
Dit wordt het verhaal van de geboorte, groei en dood van een gerucht. 

Het is ailemaal begonnen op de avond van dinsdag 12 januari. Tijdens een verga
dering van de Stichting Oud Lombok, waaronder het V olksbuurtmuseum valt, 
komt ter sprake dat het museum wel wat publiciteit kan gebruiken. Toevallig 
wordt Peter Hagenaar die avond na de vergadering ook gebeld door zijn vriend 
Eut van Berkum, die op de Salaam Lombok-markt met buttons had gestaan. Op 
die buttons prijkte het lachende gezicht van bondskanselier Helmut Kohl, en in 
oranje letters stond op de rand te lezen: 'Ich bin ein Lombokker.' Van deze but
tons waren er nogal wat overgebleven, en Eut van Berkum had een inval gekre
gen hoe hij, met de komst van Helmut Kohl naar Nederland, het restant zou 
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kunnen slijten. Kwam Helmut morgen niet naar Den Haag om een hoge onder
scheiding in ontvangst te nemen van koningin Beatrix wegens zijn verdiensten 
voor Europa? Dan zou dit heugelijke feit ook in Lombok gevierd kunnen wor
den met het gratis uitdelen van de buttons in het museum. Eut vroeg Peter ofhet 
goed was om hier ruchtbaarheid aan te geven, en Peter vond het een goed idee. 

Eut van Berkum maakte er geen half werk van. Deze (pers)fotograaf had de 
School voor de Journalistiek doorlopen, en wist hoe je een nieuwsbericht moest 
schrijven. Die nacht om half een had hij achter z'n computer zijn stukje geschre
ven en faxte het naar het ANP. Om half vier die nacht werd bij het ANP het be
richt nagenoeg ongewijzigd op de telex gezet voor de nieuwsmedia. Op aIle 
nieuwsredacties kwam het volgende bericht binnen: 

ANP11.BIN/3 13-01-1999°3:3° VARIA13 KOHL; UTRECHT-KOHL-LOMBOK 

'ICH BIN EIN LOMBOKKER' 

UTRECHT (ANP) - De Utrechtse wijk Lombok besteedt deze week speciale 
aandacht aan ex-bondskanselier Helmut Kohl. Kohl doet woensdag 
Nederland aan in zijn Europese afscheidstournee. 
Lombok draagt de Duitse regeringsveteraan een bijzonder warm hart toe 
omdat hij er me de voor zorgde dat Europa de achterstandswijk vorigjaar met 
14 miljoen gulden steunde. Zijn foto prijkte toen op een groot billboard met 
de tekst 'Ich bin ein Lombokker'. 
Kohl is nog steeds populair in de wijk, met name bij de Turkse 
bevolkingsgroep. De wijkorganisatie verwacht daarom een ware run op de 
speciale Helmut Kohl-buttons die gratis te krijgen zijn bij het nieuwe 
Lombok-museum. 
Premier Kok ontvangt Kohl in Den Haag op het Catshuis. Daarna bezoekt 
de christen-democraat die Duitsland 16 jaar lang leidde, koningin Beatrix op 
Huis ten Bosch. Zij zal hem volgens Lombok onderscheiden tot 
commandeur in de Orde van Oranje Nassau. 

De primeur was in aIle vroegte voor het radiojournaal van Radio 1. De wakkere 
redactie van VARA'S ontbijtradio (Radio 2) had het bericht ook gehoord en 
gelezen, en zij besloot dat hier een leuk item in zat. En dus werd telefonisch 
contact gezocht met Eut van Berkum, en zat hij om vijf minuten over acht, 
meteen na het nieuws, live in de uitzending. Eut mocht nog eens uitleggen dat 
Lombok als achterstandswijk 14 miljoen heeft mogen ontvangen van Europa, 
en dat Helmut Kohl zich daarmee populair zou hebben gemaakt in de buurt, 
niet in de laatste plaats bij de Turkse bewoners. Verder vertelt Eut dat er een 
billboard met Kohl in Lombok heeft gestaan, dat tijdens Salaam Lombok but
tons met zijn beeltenis zijn uitgedeeld, en dat ze nu weer gratis verkrijgbaar zijn 
in het museum. Eut krijgt de interviewer nog aan het lachen als hij vertelt 
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waarom Kohl zo mateloos populair is: 'Wij denken dat het vooral te maken 
heeft met het enorme postuur van der Helmut.' Het navolgende onderdeel van 
het vraaggesprek over Helmut Kohl zou bepalend worden voor het verloop van 
de rest van de dag: 

Interviewer: 'Hij kan dus zomaar komen vandaag, wat u betreft?' 
Eut van Berkum: 'Ja. Wij zijn vanaf IO.OO uur. .. verwachten wij hem. Maar 
ik heb vanochtend even~es contact gehad met Den Haag, en het programma 
zit tach wel erg vol.' 
Interviewer: 'Dus het zit er waarschijnlijk niet in?' 
Eut van Berkum: 'Wij hopen nog steeds, maar de kans is klein.' 
Interviewer: 'Komt 'ie iiberhaupt naar Utrecht? Vandaag?' 
Eut van Berkum: 'Uh. Dat weten we dus 66k niet.' 
Interviewer: 'Nee. Nee, nee, nee .. .' 
Eut van Berkum: 'Vol verwachting klopt ons hart.' 
Interviewer: 'Ja, u legt de rode loper uit, de brede rode loper legt u klaar?' 
Eut van Berkum: 'Ja.' 
Interviewer: 'En mocht 'ie komen, dan staat u met z'n allen met een 
ontvangstcomite te wachten met mooie Helmut Kohl buttons op. Hoe vaak 
was Kohl al in Lombok?' 
Eut van Berkum: 'Wij hebben Kohl hier nog nooit gezien. We hebben vorig 
jaar wel een enorme grote billboard bij de in gang van de wijk geplaatst, met 
daarop natuurlijk Helmut .. .' 
Op de achtergrond is nu een (telefoon)bel te horen. 
' ... in de aanloop naar de verkiezingen, en de kreet: "Ich bin ein 
Lombokker." , 

Interviewer: 'Hahaha. Prachtig, prachtig. Er wordt volgens mij aan uw deur 
gebeld. Ik zou even gaan kijken: misschien staat 'ie er al.' 
Eut van Berkum: 'Okee.' 

Cruciaal is hier de opmerking van Eut: 'Wij zijn vanaf IO.OO uur. . .' Als hij zijn 
zin had afgemaakt dan had hij zoiets toegevoegd als: ' ... geopend.' Maar halver
wege gaat hij met een nieuwe zin verder: ' ... verwachten wij hem.' De indruk 
wordt nu gewekt dat Helmut Kohl daadwerkelijk om IO.OO uur verwacht wordt. 
Deze mededeling wordt vervolgens wel weer afgezwakt, maar toch ook weer 
- al is niet ailes serieus bedoeld - versterkt door de interviewer, met zijn opmer
kingen over de rode loper, het ontvangstcomite en de bel die gaat. 

Joumalisten zuilen later op de dag bevestigen dat door dit deel van de dialoog 
op veel redacties van de televisie, de radio en de krant commotie was ontstaan. 
Een joumaliste van het Utrechts Nieuwsblad vertelt ons met zoveel woorden: 'Er 
was echt hysterie uitgebroken.' Het gerucht heeft zich gevestigd dat Kohl naar 
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Auke Schouwstra's gezicht staat niet vrolijk. Als Eut heeft verteld dat de vereni
ging Ik Red! de ex-bondskanselier zo'n warm hart toedraagt, vraagt de journalist 
zich af waarom de vereniging dan niet uitgenodigd is voor de afscheidsreceptie 
van Kohl. Twee andere aspecten van het verhaal zitten de journalist, nadat de 
opnames gestopt zijn, in het bijzonder dwars. Ten eerste is er geen persoonlijke 
bemoeienis van Kohl geweest met de Urban-subsidie: 

Auke Schouwstra: 'la, ik zit een beetje met het probleem dat die subsidie, tja, 
dat er met geen mogelijkheid een soort verband is te leggen tussen Kohl en 
de subsidie. Of weI?' 
Eut van Berkum: 'Uh, er is weI enig verband te leggen tussen Europa en de 
subsidie.' 
Auke Schouwstra: 'Ja, precies. En Kohl is natuurlijk onderdeel van Europa, 
maar dat geldt voor Lubbers ook, en dat geldt voor .. .' 

Ten tweede twijfelt de journalist aan de populariteit van Kohl in de wijk. Na een 
opmerking achteraf van Eut, brengt hij het onder woorden: 

Eut van Berkum: 'Je kijkt niet echt gelukkig.' 
Auke Schouwstra: 'Nee, ik zie het nog niet heIemaal komen. Maar ja. De 
vraag is gewoon ofhet onder de bevolking hier echt leeft. Die koppeling. 
Kijk, u heeft 'm als vereniging gemaakt. Maar ja .. .' 

Ondertussen moet bij Schouwstra toch ook zijn doorgedrangen, wat voor de 
meeste aanwezige journalisten is duidelijk geworden: Helmut Kohl komt niet 
naar Lombok. De televisieploeg van Vijf in het Land is inmiddels al weer onver
richter zake vertrokken. Andere journalisten komen echter weer binnen, zoals 
een fotojournalist van Trouw, een fotograaf van het ANP en een journalist van de 
lokale Westbode. Ze gaan buiten foto's maken van Eut, en daar maken wij weer 
fota's van. De fotojournalist van Trouw doorziet de situatie snel, kan er de grap 
weI van inzien en belooft er een mooi verhaaltje van te maken. Paula Swieringa 
vertrouwt ons toe dat deze hype rand Kohl Ieuk is voor het lokale Ons Eiland, 
maar geen interessant nieuws bevat voor het landelijke Algemeen Dagblad. Lang
zaam maar zeker blazen de journalisten de aftocht. 

Peter Hagenaar loopt even naar buiten om een boodschap te doen. Eut van 
Berkum blaast stoom af na zoveel drukte: 'Er zijn zoveel omroepen en zoveel 
kranten. En er is zo'n enorm gebrek aan interessant nieuws ... De onbenulligste 
dingen vind je weer in grate stukken terug in de krant. En dan lijkt het net alsof 
het nieuws is. Dat is het natuurlijk helemaal niet .. .' Als Peter terugkeert, is het zo 
stil in het museum, dat hij denkt dat er ruzie is geweest. Hij blijkt het Utrechts 
Nieuwsblad gekocht te hebben. Op de eerste bladzijde van de katern Midden 
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Nederland zien we het persbericht afgedrukt staan, dat Eut die nacht verstuurd 
had. Het bericht is letterlijk overgenomen, aileen de kop is nu anders: 'Lombok 
staat stil bij afscheid Helmut Kohl'. 

Peter begint het artikel voor te lezen, en laat nu overduidelijk blijken dat hij 
met bepaalde passages niet gelukkig is. Met nadruk leest hij voor dat Lombok Kohl 
een bijzonder warm hart toedraagt, en hij vraagt aan Eut: 'Heb jij dat gezegd?' Ook de 
uitspraak dat de wijkorganisatie een run verwacht op de button, valt bij nader in
zien niet in goede aarde: 'Nouja, welke wijkorganisatie? Dat staat er dus ook niet 
duidelijk in. Het wijkbureau? Wie zijn dat?' Dat Kohl volgens Lombok zal worden 
onderscheiden tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau, kan evenrnin 
genade vinden bij Hagenaar: 'Volgens Lombok? Hoezo volgens Lombok?' Er 
ontspint zich een discussie ofEut wel namens de wijk had mogen spreken. 

Maar het grootste struikelblok is volgens Hagenaar nog weI de opmerking dat 
Kohl vooral populair is bij de Turkse bevolkingsgroep. Waar baseert Eut dit op? 
Volgens de Turkse wijkmanager Muzeyyen Utlu is Kohl helemaal niet populair 
bij Turken. De Stichting Oud Lombok wil in de toekomst nog nauw samenwer
ken met de Turken, en dan moet de verstandhouding niet gebruuskeerd worden 
door uitspraken te gaan do en namens de Turkse gemeenschap, die niet op waar
heid berusten. Volgens Peter waren het bijvoorbeeld krakers die de buttons tij
dens Salaam Lombok opdeden, ook om elkaar een beetje te shockeren. Hagenaar 
vat de kwestie aldus samen: 'Waar het mij vooral om gaat, is dat duidelijk moet 
zijn wie wat namens wie wat zegt. Begrijp je?' Eut reageert hier uiteindelijk op 
met de woorden: 'Goed, ik trek het boetekleed aan.' In het gesprek wordt duide
lijk dat Eut meer beweerd heeft dan hij kan waarmaken, maar het doel van het 
krijgen van publiciteit is weI bereikt: 

Eut van Berkum: 'Ja. Nee. Tuurlijk. Als je kijkt, als je dat leest, dan doet dit 
meer veronderstellen dan er in feite aan de hand is.' 
Peter Hagenaar: 'Klopt. Klopt.' 
Eut van Berkum: 'Maar zo pakje dat toch aan? .,. We hebben hier 
uiteindelijk weI gewoon eventjes een enorm stuk publiciteit binnengehaald.' 
Peter Hagenaar: 'Dat is waar.' 
Eut van Berkum: 'Op een Ieuke manier.' 
Peter Hagenaar: 'Ja.' 
Eut van Berkum: 'En daar was het toch weI eigenlijk allemaal om te doen.' 
Peter Hagenaar: 'Jaha.' 

Peter ziet er ook geen kwaad in zolang de actie enigszins ludiek blijft. Toen 
iemand verhaal bij hem kwam halen over het radio-interview van Eut, bena
drukte Peter ook wat Eut geantwoord had op de vraag waar Kohls populariteit 
vandaan komt: 
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Toen zei ik ook van: 'Eut heeft gezegd dat dat met de omvang, het gewicht 
van Kohl te maken heeft.' Toen lag hij natuurlijk blauw van het lachen, 
omdat men dat niet verwacht. Dat is humor. Dat zei ik 66k trouwens tegen 
de wijkmanager. Van kijk: 'humor kunnen ze je niet verwijten! Humor is 
niet verwijtbaar.' 

Peter heeft liever dat Eut wat meer nadruk legt op het idee: wat kan Lombok 
voor Europa betekenen? En dat Eut dan vertelt over de encyclopedie voor 
Euro-parlementariers. 

We lopen even naar buiten om een Turkse pizza (lahmacun) te gaan eten. We 
generen ons een beetje, want het is midden in de ramadan: de moslims buiten 
moeten nog tot vanavond vasten, terwijl wij lopen te eten. Als we terugkeren 
naar het museum zit Eut al weer aan de telefoon met een journalist, die straks 
langs wil komen. Rond half drie komen medewerkers en stagiaires van Media 
West binnen om wat meer te horen over de media-hype. De verhaalversie die 
Eut ditmaal vertelt, bevat veel meer engagement. Hij gaat dieper in op de Euro
encyclopedie en hoe de suceesvolle integra tie in Lombok model zou kunnen 
staan voor Europa. Wat hierv66r nog een voornemen was, blijkt inmiddels 
gerealiseerd (maar hoe heeft Eut dat voor elkaar gekregen?): er is een felieitatie
telegram voor Kohl naar de Duitse ambassade gestuurd. 

Ermine Ganen, medewerkster van Media West, blijft enigszins seep tisch staan 
tegenover het verhaal van Eut: 

Ermine Ganen: 'Ik ben ... het is me met helemaal duidelijk ofje nou eeht 
heel positief tegenover hem staat, of vrij ironisch.' 
Eut van Berkum: 'Tja.' 
Ermine Ganen: 'Dat is een beetje onduidelijk.' 
Eut van Berkum: 'Dat is voor mij ook een beetje onduidelijk eigenlijk. We 
hebben eigenlijk meer het boegbeeld Kohl gebruikt voor onze aerie, maar 
hoe ik zelf ten opzichte van Kohl sta, ja .. .' 
Ermine Ganen: ja, maar, wordt hij hier gewoon belachelijk gemaakt of..?' 
Eut van Berkum: ' ... ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht.' 
Emune Ganen: ' ... of wordt hij hier juist als een held afgebeeld?' 
Eut van Berkum: 'Uh .. .' 
Ermine Ganen: 'Of moet je dat zelf invullen?' 
Eut van Berkum: ja. Ik denk het wel.' 

Ermine vindt dat 'reh bin ein Lombokker' missehien wat gemakkelijk ontleend is 
aan de uitspraak 'Ieh bin ein Berliner' van John F. Kennedy. In de dialoog komt 
Eut vervolgens met een heel nieuw hoofddoel voor de aetie: 'Nou, eigenlijk is 
het hoofddoel- en dat blijft dan vaak onuitgesproken - maar het is eigenlijk om 
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de Nederlandse kunstwereld weer een beetje geengageerd te krijgen.' Ook hier 
gaat Ermine op vriendelijke toon op in: 

Ermine Ganen: 'Maar eh ... jij zegt: hoofddoel... een beetie onuitgesproken 
hoofddoel is de kunstenaars een bee~e geengageerd weer te maken. Maar. . .' 
Eut van Berkum: 'Ja. En die kunstenaar eigenlijk dus ook: dat ze meer naar 
kunst kijken. Of naar mensen die gewoon hier door de straten lopen in feite 
ook door middel van zo'n actie; denk ik datje dat ook doet.' 
Ermine Ganen: 'In feite met de mensen geengageerder te nuken.' 
Eut van Berkum: 'Ja.' 
Ermine Ganen: 'Want het is niet direct gericht alleen op kunstenaars, heb ik 
het idee.' 
Eut van Berkum: 'Nee. Nee, precies.' 

Ook het engageren van mens en door middel van een billboard, een button en 
een enquete is een volkomen nieuw argument in het hele verhaal. 

Tijdens het gesprek met Media West komt er een journalist van uitgeverij 
VNU binnen. Hij legt uit dat hij vijfkranten van onder de rivieren vertegenwoor
digt, waaronder het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad en de Gelderlander. 
Als de mens en van Media West vertrekken, gaat Eut met de journalist aan een 
apart tafeltie zitten. 

V oor het eerst deze dag arriveren er drie gewone bezoekers: mevrouw 
Grassauw met haar twee kinderen. Omdat mevrouw Grassauw allemaal mensen 
binnen zag, verkeerde ze in de veronderstelling dat het museum open was. 
Ze blijkt niet voor de buttons te komen en is ook in het geheel niet op de hoogte 
van de Kohl-hype. Ze is weI ge"interesseerd in het museum. Haar overleden moe
der heeft haar leven lang in Lombok gewoond, en heeft een grote collectie oude 
foto's nagelaten. Peter Hagenaar maakt een praatie met mevrouw Grassauw. 

Eut is dan nog steeds bezig met zijn interview en merkt even later snaaks tegen 
ons op: 'Ik groei in rnijn roll' Tijdens het interview belt Twee Vandaag: ze hebben 
besloten om het item niet uit te zenden, want het onderwerp was toeh te klein. 

Peter Hagenaar vertelt dat de Stadsomroep heeft opgebeld. Toen Peter had 
uitgelegd waar de aetie om draaide, verloren ze eigenlijk hun interesse, en wilden 
ze niet meer komen. Maar toen Peter opmerkte wat voor een media-hype er 
gaande was, besloten ze alsnog om langs te komen. 

We horen de journalist van VNU aan Eut vragen: 'Zijn mensen in deze wijk 
fan van Kohl?' Geheel in de geest van het gesprek eerder die dag, antwoordt Eut 
nu: 'Daar ben ik van uitgegaan, maar dat berust nergens op.' Als het interview is 
geeindigd, kondigt de journalist aan een stukje 'met een ondertoontje' te zullen 
sehrijven over het mediaspektakel rond Kohl en Lombok. Hij weet echter niet 
zeker ofhij zo'n stukje door de redactie kan krijgen. 
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Dan staat Elizabeth Verhoog van de Utrechtse Stadsomraep alweer op de 
stoep met een camera- en een geluidsman. De journaliste kiest ervoor am Peter 
Hagenaar aan het woard te laten. Hij zet in het interview mete en vraagtekens bij 
de populariteit van Kohl in de wijk, en benadrukt vooral de symboolfunctie van 
de ex-bondskanselier. Kohl moet gezien worden als een Europees boegbeeld van 
de actie. Want van Europa heeft Lombok een Urban-subsidie ontvangen. Een 
politiek correct verhaal, met een warm pleidooi voar het belang van het mu
seum. Of de actie een publiciteitsstunt is om meer mensen het museum binnen te 
krijgen? Nee, dat was niet de opzet. 

Als de cameraploeg vertrakken is, is plots de rust weergekeerd. Eut zegt tegen 
Peter: 'Ik ga maar weer eens naar huis, als je het goedvindt.' En hij vertrekt. Aan
gezien er geenjournalisten meer zullen komen, en er oak geen enkele kans is dat 
Kohl naar Lombok komt, besluiten oak wij om te vertrekken. Peter Hagenaar 
blijft als laatste achter in het museum. 

Diezelfde avond drukt NRC Handeisblad de fax van Eut nag eens af onder de kop 
'Ich bin ein Lombokker.' Er is nu wel redactioneel ingegrepen, en de meest ten
dentieuze zinsneden zijn verdwenen. De opmerking over de Turkse gemeen
schap is weggelaten. Maar opmerkelijk genoeg ontbreekt oak dat verhaalelement 
dat de hele dag constant en intact is gebleven, namelijk dat er gratis Kohl-buttons 
worden uitgedeeld: in de avondkrant heeft het nauwelijks nag een functie, want 
de dag is immers al voorbij. Het bericht beperkt zich ertoe dat de wijk Kohl een 
warm hart toedraagt vanwege een Eurapese subsidie, en dat men deze week 
speciale aandacht aan hem zal besteden. 

Vanaf6 uur's avonds zendt de Stadsomroep ieder halfuur haarJournaal uit. Er 
worden wat shots van het museum getoond, en Peter Hagenaar wordt kort aan 
het woard gelaten. Oak diens relativerende woorden over Kohls populariteit 
worden uitgezonden. Verrassend genoeg zegt de intra-stem tach doodleuk: 'In 
Lombok is Kohl bijzonder populair omdat 'ie er me de voor zorgde dat de wijk 
een Europese subsidie van 14 miljoen kreeg.' 

De volgende ochtend, op donderdag 14 januari, drukt de Provincia Ie ZeeuUlse 
Courant de fax van Eut nagenoeg onbewerkt a£ AIleen de speculatie van Lombok 
over de aard van de onderscheiding heeft plaatsgemaakt voor de mededeling dat 
Kohl het grootkruis in de Orde van de N ederlandse Leeuw heeft gekregen. Een 
andere toevoeging is een foto die gemaakt is door de fotograaf van het ANP. Het 
bijschrift luidt: 'Een meisje uit Lombok speldt een button op met een afbeelding 
van Kohl.' Dit (Turkse?) meisje was niet naar het museum gekomen voor de 
button, maar had buiten - nieuwsgierig stilstaand bij de fotografen - de button in 
haar hand en gedrukt gekregen. Oak de Gelderiander drukt de fax van Eut nog 
eens lichtelijk aangepast af, zander foto erbij. Blijkbaar is de journalist van VNU er 
niet in geslaagd am een leuk stukje over Lombok door de redactie te krijgen. 
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Trouw wijdt die ochtend een hele pagina aan Kohl, en in een kleiner kadertje 
wordt dan verslag gedaan van de hype, wederom onder de pakkende titel: 'Ich 
bin ein Lombokker.' Een vrolijke toon is gauw gezet: 

Het nieuwe museum in de Utrechtse wijk Lombok is normaal gesproken 
aIleen op zaterdag open. Maar vandaag, woensdag, komt Kohl, dus kunnen 
bezoekers bij uitzondering ook op een doordeweekse dag naar binnen. Nee, 
da's waar, Kohl komt niet in Lombok, maar in Den Haag. Geeft niet, alleen 
dat al is zo bijzonder, dat het museum toch woensdag, donderdag en vrijdag 
graag haar poorten open zet. 

De suggestie van een kleine stunt ontbreekt niet geheel in het stuk. K wam het 
Van Berkum niet goed uit dat Kohl naar Nederland kwam, omdat hij nog met 
een partij buttons zat? 

Die middag komt ook het Utrechts Nieuwsblad met een artikel, met een grote 
foto van Eut, genom en door het raam van het museum. Dit stuk is wat anders 
van toon, want de krant heeft na het bericht van gisteren wat recht te zetten. De 
kop spreekt boekdelen: 'Lombok ligt niet wakker van Kohl.' Joumaliste Xandra 
Feije opent meteen sterk met de woorden: 

Lombok zelfligt niet wakker van Helmut Kohl, de landelijke pers weI. Die 
liep gisteren in de bekendste Utrechtse wijk de deur plat. 

Dan volgen de inmiddels bekende uitlatingen van Eut. Maar de journaliste is ver
volgens de wijk ingegaan om de beweringen aan de realiteit te toetsen. Ze heeft 
verschillende mensen gevraagd of ze wisten dat ze de Urban-subsidie aan de bij 
hen zo populaire Kohl hebben te danken: 

Ondernemer A. Schaatsenberg wist dat nog niet. Uiteraard is hij weI op de 
hoogte van de subsidies, maar dat Kohl er achter zat, is nieuw voor hem. 
Nee, de button draagt hij niet want die heeft hij ook niet. Hetzelfde geldt 
voor P. de Waal, directeur van Geelen Bouw uit Vleuten. De ontwikkelaar 
staat op het punt op het Groenewegterrein in Lombok circa 200 woningen te 
bouwen en een bedrijfsverzamelgebouw neer te zetten. Voor ontwikkeling 
van het bedrijfsverzamelgebouw, bevestigt hij, wordt de zogenoemde Urban
subsidiepot (van de Europese Commissie) aangeroerd. 'Helmut Kohl, ja, die 
ken ik, maar hij kent mij niet. Ik heb het nooit zo begrepen als zou hij enige 
bemoeienis hebben met de Utrechtse wijk Lombok.' Van het bestaan van de 
button had hij nog niet eerder vernomen. 
Ook bij Yunus Kabas, bewonersondersteuner voor met name Turkse 
organisaties in Lombok, valt het kwartje niet. 'Kohl is voor mij een sterke 
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man in Duitsland die veel heeft gedaan voor de eenwording tussen Oost en 
West en voor de werkloosheid onder de bewoners van Turkse afkomst in 
Duitsland.' Hij heeft niet het idee dat de Turkse organisaties in het Utrechtse 
Lombok Kohl op hand en dragen. 'Ik heb daar niets van gemerkt. Wat zou 
Kohl met Lombok moeten hebben?' 
[ ... ] 
Verantwoordelijk wethouder Zwart is niet meer verbaasd over zijn 
troetelkindje dat Lombok heet. Mede door zijn inspanningen kon de wijk 
aanspraak maken op de subsidies. 'Lombok zit inrniddels zo in de lift en is zo 
bekend geworden in het land dat blijkbaar niemand er meer van opkijkt als 
Hehnut Kohl de wijk zou bezoeken.' Maar hij moet toch een einde maken 
aan deze blijkbaar uit de hand gelopen grap. 'Ik weet zeker dat als je aan Kohl 
zou vragen waar Lombok ligt, hij niet aan Utrecht zal denken maar aan de 
Archipel. Maar als hij zou weten wat er zich vandaag in Lombok afspeelt, zou 
hij daar heel goed van slapen.' 

Xandra Feije, die de dag ervoor Euts geprononceerde uitlatingen in het museum 
als eerste mocht optekenen, laat merken dat ze niet alles voor zoete koek heeft ge
slikt. Ze is de meningen op straat gaan peilen, en tot andere conclusies gekomen. 

Paula Swieringa van het lokale weekkrantje Ons Eiland (inrniddels omgedoopt 
tot Ons Utrecht) heeft nog wat meer tijd gehad om de hype te laten bezinken. Een 
week later, op woensdag 20 januari, staat haar visie op de gebeurtenissen afgedrukt: 

Een publiciteitsstuntje in het Volksbuurtmuseum 
(door Paula Swieringa) - Filmploegen, fotografen en heel veel telefoontjes 
van de radio- en krantenjournalisten. Het was vorige week druk in het 
Volksbuurtmuseum Oud Lombok. De reden was 'een stuntje' van de 
actiegroep Ik Red! Europa, die nog buttons over had met de afbeelding van 
Helmut Kohl en zijn beroemde woorden: 'Ich bin ein Lombokker'. 
Helmut Kohl, de Duitse bondskanselier, kwam vorige week naar Nederland 
om de hoogste onderscheiding van de koningin in ontvangst te nemen. 'Een 
goede reden om alsnog van die achthonderd buttons af te komen,' dacht 
Lombokker Eut van Berkum en dus stuurde hij een paar persberichten naar 
de media. 
In die persberichten liet hij weten, dat ook Lombok speciaal aandacht zou 
besteden aan zijn komst. Dit bericht werd door de media nogalletterlijk 
opgevat. Tijdens een radio-uitzending werd even de suggestie gewekt dat 
Kohl ook Utrecht en dan speciaal Lombok zou aandoen. Reden voor de pers 
om massaal naar het museum te komen. Ook vanuit het stadhuis kwamen 
paniekerige telefoontjes: 'Komt Kohl hier. Waarom weten wij dat niet? En 
moet de burgemeester daar niet bij aanwezig zijn!!!' 
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Uiteindelijk bleek het paniek om niets. Het enige dat Eut van Berkum wilde, 
was alsnog zijn buttons kwijtraken. Deze buttons werden tijdens de afgelopen 
Salaam Lombok markt verspreid door het actiecomite Ik red! Europa. Het 
actiecomite wilde op deze manier Lombokkers vragen wat zij terug kunnen 
do en voor Europa. 'De Europese commissie heeft veertien miljoen in deze 
wijk gestopt en het leek me Ie uk om nu iets terug te do en voor Europa,' 
aldus Eut van Berkum. 
De massaal opgekomen pers kon het 'stuntje' van Eut niet waarderen. De 
fotografen van Trouw en het ANP maakten mopperend nog weI wat foto's en 
de cameraploeg van Twee Vandaag deed nog een kort interview. 'Maar ik 
beloof niet dat we het gaan uitzenden,' zei een ge:irriteerde versiaggever. Eut 
van Berkum en Peter Hagenaar van het V olksbuurtmuseum konden er wel 
om Iachen. 'Die media lop en allemaal maar achter elkaar aan. Eigen schuld!' 

En zo verdwijnt Euts lichtelijke uitvergroting van de werkelijkheid in de lokale 
annalen als een publiciteitsstunt. De pers is als een zwerm muskieten op Lombok 
afgekomen, maar de gebeurtenissen bleken toch vooral van lokaal belang. Want 
Kohl kwam niet; aileen de landelijke paniekreactie van de pers was op wijkniveau 
nieuws. Niet dat de bewoners van Lombok veel van de commotie hebben ge
merkt. Wie op die dag door de Kanaalstraat liep, heeft buiten wat cameramensen 
en fotografen zien rondlopen, en in het museum wat ongewone drukte waarge
nomen. Maar de hype was voor de pers, niet voor de Lombokkers. Er is die dag 
niet een gewone Lombokker speciaal om de button komen vragen. 

V oor ons ais onderzoekers is het wel een mooie dag geweest. Want wij heb
ben meegemaakt hoe een verhaal is ontstaan, en hoe het verhaal telkens is ge
muteerd en aangepast, niet in de laatste plaats omdat allerlei mens en zich ermee 
gingen bemoeien. Belanghebbenden uit de wijk, maar ookjournalisten, die hun 
eigen conclusies trokken. Eigen1ijk is er maar een element uit het oorspronke
lijke verhaa1 tot het eind toe overeind gebleven: de gratis buttons die werden 
uitgedeeld. Van de eerste tot de laatste versie van het verhaa1 heeft dit element 
(bijna) nooit ontbroken. Vier andere e1ementen uit het aanvankelijke verhaa1 
zijn langzaam maar zeker verdwenen. De hele hype ontstond niet mete en met 
de fax en de telex, maar met het interview op v ARA'S ontbijtradio. Kohl komt 
naar Lombok! Dit verhaa1element heeft maar kart stand gehouden, is vervol
gens onuitgesproken geb1even, en uiteindelijk krachtig weersproken. Sommige 
e1ementen uit de fax en de telex hebben wat langer stand gehouden, zoa1s: Kohl 
is populair in de wijk, Kohl heeft geld gegeven, en Kohl is popu1air onder de 
Turken. De dia100g tussen Eut en Peter is een cruciaa1 moment geweest. Na dit 
gesprek zijn de uitlatingen hieromtrent veel voorzichtiger geworden, en uitein
delijk zelfs ontkend. 

DOE OPEN ZIMZIM 



Daarmee zijn de meeste uitlatingen uit de fax en de telex ontkracht en bleven 
aIleen de gratis buttons over. Maar gaandeweg werden in het verhaal nieuwe ele
menten geintroduceerd: verhalen over Lombok als toonbeeld voor integratie, de 

voorbeeldfunctie voor Europa en het belang van een encyclopedie voor Euro
parIementariers. Naarmate Kohl minder wordt afgeschilderd als directe geld
schieter, neemt zijn symboolfunctie toe. Hij is het vleesgeworden Europa. De 

hele dag krijgt hij door diverse mensen etiketten opgeplakt. Hij wordt een 
cult-figuur genoemd, een godfather, de nieuwe president van Lombok, een mas
cotte van het Verenigd Europa, een icoon, een boegbeeld en de vleesgeworden 
Europa-man. Vanwege de omvang van Helmut Kohl zijn ook kwalificaties als 
'grote gestalte,' 'enonn postuur,' 'overwicht,' 'gezag' en 'veel kilo's' niet van de 
lucht. 

Verder viel op dat het voornemen om Kohl een felicitatietelegram te sturen 
gaandeweg is veranderd in de mededeling dat het telegram al gestuurd is. De laat

ste argumenten die aan het verhaal worden toegevoegd, gaan over het engageren 
van kunstenaars en van de mensen in het algemeen. Met name door de journalis
ten wordt aan de gebeurtenissen uiteindelijk de kwalificatie 'publiciteitsstunt' 
nog toegevoegd. 

Peter Hagenaar zou het een mooie stunt gevonden hebben, als Helmut Kohl 

in een later stadium toch nog een keer echt naar Lombok was gekomen. Maar ja, 
wie zit daar nu nog op te wachten, nu het grote, gelauwerde boegbeeld in een 
zwart-geldaffaire op de cDu-klippen is gevaren en ten onder gegaan? 

'ICH BIN EIN LOMBOKKER' 



ZWARTE MAGIE 

Magie en toverij komen in alle culturen weI voor. Onder de gewone Nederlan
ders was een geloof aan magie en toverij tot in het begin van de 20e eeuw nog 
wijd verbreid - en het geloof is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. 

In de Marokkaanse cultuur is het geloofhieraan nog tot de dag van vandaag te 
vinden, ook in Nederland. Eind september 1999 sprak Saida el Mousaoui in 
buurthuis Rosa met een Berbervrouw van 35 jaar, die haar het volgende verhaal 
vertelde: 

Mijn zusje ging op een dag rond middernacht naar boven om te slapen. Toen 
ze bezig was met het aantrekken van haar pyjama, werd ze getroffen door iets 
duisters en begon helemaal door te draaien. Ze had het gevoel dat ze door 
een aantal onzichtbare wezens meegesleurd werd en haar enige behoefte was 
op dat moment om zo snel mogelijk het huis te verlaten. Ze sprong dan ook 
in een keer van de trap af en haastte zich naar de buitendeur. De aanwezige 
familieleden hi elden haar tegen en probeerden haar te kalmeren, maar ze 
bleef maar in zichzelf praten. Haar gezichtskleur was ook veranderd in een 
grallwe kleur. De situatie werd ook aIleen maar erger, wanneer ze zichzelf in 
de spiegel zag, waardoor mijn vader alle spiegels in hllis had weggedaan. In 
eerste instantie dachten wij dat ze door iets geschrokken is, waardoor ze 
mogelijk bezeten is geraakt. Maar aangezien bezetenheid gepaard gaat met 
flauwtes en dat in haar geval niet zo was, moest het iets andel'S zijn, echter 
bezetenheid werd niet llitgesloten. Een vriendin van mijn moeder had een 
dergelijke situatie meegemaakt met haar zoon en gaf ons het adres van een 
fqih (alternatief genezer) in Tilburg, die zich bezighield met dit 500rt 
praktijken. Ze zijn naar hem toegegaan. Mijn zusje moest haar voet op de 
Koran leggen, waarbij de fqih begon te praten. Hij vertelde dat er sprake was 
van tehziz (beweging). Dat wil zeggen dat er iemand zwarte magie tegen haar 
heeft gebruikt. Er is iets in een boom opgehangen, opdat het in beweging 
wordt gehollden, door de wind. En het effect daarvan moet zijn, dat de 
persoon tegen wie dit is gebruikt, doordraait en geen rust zal kennen. Hij 
heeft toen een kruidendrankje voor haar gemaakt, waarvan ze zeven dagen 
moest drinken. Daarnaast had hij een aantal stllkjes papier beschreven met 
tekst. Een aantal van deze stllkjes papier met tekst moest opgelost worden in 
water en opgedronken worden, een ander deel, daar moest het lichaam mee 

DOE OPEN ZIMZIM 



gemasseerd worden en het derde deel moest boven houtskool verbrand 
worden en de rook die daaruit voortkwam, daar moest zij met haar hoofd 
boven gaan hangen. Na drie dagen moest ze terugkomen. Zodra mijn zusje 
begon met de 'kuur' kwam ze tot rust. Dus je merkte al gelijk dat het effect 
had. Na drie dagen ging het al weer helemaal goed met haar, maar ze is wel 
doorgegaan met de kuur, tot en met de zevende dag. 

ZWARTE MAGIE 



Z'N LELlJKE FYSONEMIE 

Mevrouw Van Hall is 80 jaar. Ze is geboren in Lombok en heeft in de Daendels
straat gewoond. Later is ze naar Oog in Al verhuisd, maar inrniddels woont ze op 
een kamer in het Verzorgingscentrum in de Kanaalstraat. 

Op een koude woensdagmiddag staat ze ineens voor de deur van het V olks-
buurtmuseum. We doen voor haar open. 

'Ik kom even een kopje koffie bij jullie drinken, mag dat?' 
'Natuurlijk mag dat. Komt u binnen.' 
Het geheugen van mevrouw Van Hall voor recente gebeurtenissen laat te 

wens en over. Maar over vroeger kan ze nog veel vertellen. Ze heeft als jonge 
meid ijs verkocht, en later heeft ze met haar man een melkwinkel gehad. Ze ver
telt over de meisjesschool met de zusters, over haar communie en haar huwelijk 
in de katholieke Anthoniuskerk in de Kanaalstraat, en over hoe graag ze de 
schouwburg bezoekt. Haar vrije tijd heeft ze altijd met veel plezier besteed aan 
muziek maken, dans en en zingen. Haar man was bij leven een piano- en accor
deonvirtuoos, en hij speelde veel in bandjes, onder andere op bruiloften en par
tijen. Zelf zong mevrouw Van Hall thuis graag liedjes. Ze heeft jarenlang een 
hele map met persoonlijk liedrepertoire bijgehouden, maar die heeft zij een jaar 
gel eden helaas weggegooid. Als we om een voorbeeld van een lied vragen, be
gint ze spontaan een stuk te zingen, nog mooi op toon. Het eind van het lied 
weet ze jammer genoeg niet meer. Het is een lied dat we nog nooit eerder 
gehoord hebben, en mevrouw Van Hall bevestigt dit: 'Het is niet bekend. Het is 
niet een gewoon liedje.' Dit is wat ze zong: 

Op een hoek van een stille straat 

Op een hoek van een stille straat 
Hield jij mij aan de praat 
Ik vondje zo'n fijne, leuke vent 
Ik weet niet meer wat ik nog meer heb gezeit 

Hij vroeg of ik mee WOll gaan 
Ik kon 'm niet laten staan 
Maar ja, dat was het ongeluk 
Hij bracht me gehed van m'n stuk 
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Op een hoek van een stil - Ie straat, Hield jij mij aan de praat 
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1k vond je zo'n fij - ne, leu - ke vent 1k weet niet meer wat ik nog meer heb ge - zeit 
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Hi j vroeg of ik mee wou gaan Ik kon 'm niet la - ten staan 
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Maar ja, dat was het on - ge - luk, Hij bracht me ge - heel van m'n stuk 

Hij zei toen: "Ga je mee?" En ik zei na - tuur - Jijk geen nee 

@J J1a Wi; alJ alJ ala Wi; w 10. 1 
Want het was zo'n fij - ne knul Hij maak - te al - tijd flau - we kul 
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In die scho - ne len - te - tijd 0 had ik hem maar, nu ben ik hem kwijt 

@ J I ; a I J J I J-l-J J~ J~I r r I r r I J J J I J 
U zweert me eeu - wig trouw Ja, nu is - tie met een an - der op sjouw 
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En z'n 0 - gen die krab ik als ik hem zie Uit z'n Ie - Iij - ke fy - so - ne - mi;:-----

Hij zei toen: 'Ga je mee?' 
En ik zei natuurlijk geen nee 

Want het was zo'n fijne knul 
Hij maakte altijd t1auwe kul 
In die schone lentetijd 
o had ik hem maar, nn ben ik hem kwijt 
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U zweert me eeuwig trouw 
Ja, nu is-tie met een ander op sjouw 
En z'n ogen die krab ik als ik hem zie 
Uit z'n lelijke fYsonernie. 

Uit de context is natuurlijk wei duidelijk wat 'fYsonemie' moet betekenen. Het 
gezongen woord is een verbastering van het aan het Frans ontleende woord 
'fYsionomie.' Het is een ouderwets en plechtstatig woord voor 'gelaat' of 
'gezicht' . 
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INTEGRATIE 

We overdrijven nauweIijks als we zeggen dat Peter Hagenaar iedereen in 
Lombok kent, en dat iedereen in Lombok Peter Hagenaar kent. En over veel 
mensen uit de wijk kan Peter wel een verhaal vertellen. Zo ook over de Marok
kaanse jongen Najib Amhali, die als kind in Lombok heeft gewoond. Amhali 
timmert tegenwoordig aan de weg als acteur en cabaretier. Van hem hoorde 
Peter Hagenaar het volgende verhaaltje: 

Toen wij nog in Lombok woonden, werkte mijn vader in de fabriek van 
Douwe Egberts. 
Elke avond als mijn vader van zijn werk thuiskwam, riep hij bij binnenkomst: 
'Douwe Egberts koffie ... ?' 
Waarop wij kinderen in koor antwoordden: 'Lekkere koffie!' 
Op een dag zei ik tegen mijn vader: 'Pa, je moet integreren. Dat is belangrijk: 
integratie. ' 
Mijn vader antwoordde daarop: 'Integratie, is dat gratis?' 
Toen wist ik dat mijn vader een Nederlander was geworden. 
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DE HONGERTOCHT 

Het gebeurt wel vaker dat bij oudere Nederlanders de gebeurtenissen uit hun 
jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog na verloop van tijd weer in aile hevig
heid naar boven komen. Sommigen gaan er boeken over lezen, en sommigen 
gaan er - als ze dat al niet eerder gedaan hadden - over vertellen aan hun kinde
ren of klein kinder en. En er zijn er ook voor wie dat niet genoeg is, en zij schrij
yen hun herinneringen op. Een van die mens en die de sterke behoefte voelde om 
zijn herinneringen ook aan het papier toe te vertrouwen, is meneer Rentinck. 

Meneer Rentinck woont al zo'n 35 jaar niet meer in Lombok; hij is achter
eenvolgens verhuisd naar De Bilt en naar Bilthoven. Maar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog woonde hij op de Billitonkade, met zijn ouders en vier broertjes. 
Hij werd geboren in 193 I. Hij was derhalve negenjaar to en de oorlog uitbrak, 
en veertien jaar toen Duitsland capituleerde. Kort na de oorlog heeft meneer 
Rentinck zijn ervaringen opgeschreven, en in 1995 heeft hij zijn herinneringen 
op de computer verder uitgewerkt en ze als een huispublicatie uitgegeven. In 
1999 beleefde de publicatie, Kind in de Tweede Wereldoorlog getiteld, een tweede 
druk. 

Kort na het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 herinnert meneer 
Rentinck zich het volgende: 'Dinsdag hoorden wij veel vliegtuigen. Later kwa
men wolken as uit het westen aanwaaien en vielen verbrande papiersnippers 
sams naar beneden. Vaag waren nog letters te zien op de verkoolde resten en 
mijn vader ontcijferde de tekst van kassabonnen uit een winkel. Wij hoorden op 
de radio dat Rotterdam door de Duitsers was gebombardeerd en dat de stad in 
brand stond.' 

Voor jonge jongens had de oorlog ook weI iets avontuurlijks, en de gevaren 
en de ellen de ontsnapten deels aan hun aandacht. Meneer Rentinck herinnert 
zich de grote gebeurtenissen nog, zoals de razzia's, Dolle Dinsdag en de slag om 
Arnhem. Maar ook kleine anekdotes staan hem nog goed bij. De volgende anek
dote wordt met smaak verteld: 

Een tante van ons woonde met haar (oudere) kinderen op een boerderij aan 
de zogenaamde Industriehaven. In de aangrenzende boomgaard (nu staat er 
de Jaarbeurs) hadden de Duitsers een toren gebouwd met luchtdoelgeschut. 
De tante meende ook aan het verzet deel te nemen. Toen eens een Duitse 
officier naar het toilet wilde, kennelijk een grate boodschap, heeft zij hem 
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niet kunnen verstaan en toch lang aan de praat gehouden. De man is met een 
zwetend rood hoofd en hand aan de broek weggerend. Achteraf gezien 
onbeduidende voorvallen maar in het licht van die tijd vonden wij dat als 
kinderen geweldig. 

De hongerwinter van 1944-'45 staat meneer Rentinck in het geheugen gegrift, 
en aan een tocht naar Drenthe voor voedsel met zijn vader en zijn broer heeft hij 
een apart opstel gewijd. Hij gafhet de titel Omgaan met hanger mee, en de vertel
ling verloopt aldus: 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de voedselsituatie gaandeweg zeer 
slecht, vooral in de grote steden. De laatste acht maanden van deze oorlog 
was er in het westen van Nederland sprake van hongersnood. 
Als 13-, I4-jarige jongen heb ik deze periode meegemaakt. Misschien ten 
gevolge van mijn leeftijd heb ik soms de strijd om aan voedsel te komen als 
een avontuur beschouwd. Vele jaren later besloot ik een en ander eens op 
papier te zetten en mijn belevenissen uit die gruwelijke jaren vast te leggen. 
Ons gezin bestond uit vader, moeder en vijf jongens, waarvan ik de oudste 
was. Mijn vader was aannemer en in I944 was hij 49 jaar oud. Aangezien de 
Duitse bezetters werkzame mens en dwongen voor hen te werken, had hij 
zijn persoonsbewijs zo laten veranderen dat de geboortedatum niet I 895 maar 
1885 was. Zo kon hij hiermede aantonen dat hij 59jaar oud was. Aljong was 
hij kaal en liep enigszins gebogen. De vervalste leeftijd van 59 jaar was dus 
aannemelijk. 
In het najaar van 1944 was de situatie thuis moeilijker. Watje op de 
voedselbonnen kon krijgen, werd mindel'. Met opgroeiende jongens was er 
nogal wat eten nodig. Mijn vader besloot om met zijn handwagen naar 
Drenthe te gaan, een afstand van circa 150 kilometer. Daar waren nog 
aardappels bij de boeren te koop. 
Zo'n reis was niet zonder risico's. Men had de 'spertijd'; dit betekende dat 
men's avonds en's llachts niet op de weg mocht komen. Onderweg moest 
men onderdak vinden en dikwijls werd het eten door nazi-ambtenaren 
(landwachters) afgenomen. Doordat men ondervoed was, waren de fYsieke 
krachten minder en de afstanden groot. Bij de eerste reis ging mijn jongere 
broer mee en zij kwamen na vier dagen lopen in Balkbrug te Drenthe. Zij 
hadden het geluk snel een boer te vinden die vijf hectoliter (wij spraken toen 
van mud) wilde verkopen. In drie dagen werd de terugweg afgelegd en 
kwamen zij veilig thuis. 
Nog tweemaal ging mijn vader naar Drenthe en zodoende kon ons gezin tot 
het einde van I944 met wat meer voedsel rondkomen. 
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Na de kerstdagen was al het gehaalde voedsel op en besloot mijn vader een 
nieuwe tocht te maken. De mogelijkheid om naar Drenthe te gaan werd 
moeilijker, daar er berichten waren dat er aldaar geen kansen meer waren om 
aardappelen te bekomen. 
Mijn vader had een neef in Aalten, vlakbij de Duitse grens. Deze neef was 
pastoor van de plaatselijke parochie. Wellicht zouden wij met behulp van 
deze pastoor wat eten kunnen bemachtigen. 
Besloten werd dat mijn vader, mijnjongere braer en ik deze tocht zouden 
maken. Op nieuwjaarsdag 1945 vertrokken wij uit Utrecht met de 
handwagen. 
Zo'n tocht moet natuurlijk voorbereid worden. De kleding en het schoeisel 
moeten in orde zijn en er moet eten worden meegenomen voor de reis. 
Gedurende de oorlog waren de mogelijkheden om kleding en schoeisel te 
krijgen slecht. Zelfhad ik een paar lage schoenen, die verzoold waren met 
stukken autoband. Dus niet geschikt voor de lange tocht. Ik had maat 39. 
Mijn vader had nog een paar hoge schoenen maat 44. Met twee paar extra 
sokken moest ik hiermee op pad. Mijn moeder had van roggemeel en water 
een stapel pannenkoeken gebakken en in een blikken trammel gingen deze 
mee als proviand. Met extra tlUien en een pyjamabraek onder je bovenbraek 
waren wij gewapend tegen de kou. 
's Morgens op nieuwjaarsdag gingen wij op weg vanuit Utrecht. Het was 
zeer slecht weer en er lag zo'n tien centimeter sneeuw. Met de handwagen 
trokken wij door Utrecht via De Bilt richting Zeist. Wij wilden toen via 
Driebergen, Rhenen naar de Achterhoek. In Zeist vernamen wij dat deze 
route na Rhenen 'gespert' was en besloten wij een noordelijker weg te 
kiezen. Via Austerlitz gingen wij naar W oudenberg. Zoals vermeld, waren 
wij met zijn drieen en men kan niet met drie personen een handwagen 
duwen. Om beurten konden wij in de handwagen liggen om te lUsten. De 
twee anderen duwden dan de wagen. 
Het vroor £link en stilliggen in de handwagen was niet prettig. De 
medegenomen pannenkoeken waren snel bevroren. Eten werd moeilijk. Wij 
braken een stukje van z'n koek af en lieten dat smelten in de mond, zodat het 
te kauwen was. Als drinken hadden wij wat surrogaat thee in een thennoskan. 
Even voorbij W oudenberg verloor ik een hak van mijn schoen en werd het 
lopen meer strampelen. 
In Scherpenzeel was restaurant De Witte Holevoet en daar konden wij een 
kop bouillon (gemaakt van blokjes) kopen. Een traktatie! 
Verder ging de tocht. Bij Ede mochten wij niet verder, er was juist een huis 
plat gebrand, mogelijk omdat de bewoners een Engelse soldaat had den 
verborgen (wellicht iemand van de operatie bij Oosterbeek - wij vernamen 
dat deze actie geheel mislukt was). 

DOE OPEN ZIMZIM 



-------...-... --- """"--.-

(is) 

~ 
z 
"" '" flO 

~ 
o 
;0 

z 
< o 
;0 

S 
Gl 

'" < 
'" ;0 
V1 

DE HONGERTOCHT 



Na heel veel omwegen kwamen wij in Hoenderloo aan. Het Rode Kruis had 
een hulppost in een school. Hier kregen wij surrogaatkoffie of thee en 
konden in een laag stro de nacht doorbrengen. Er waren meerdere 
'hongertrekkers' en vele ervaringen werden uitgewisseld. 
De volgende morgen konden wij weer verder. Het Rode Kruis had een 
schoenmaker in Hoenderloo gevonden, die een hak op mijn schoen zette en 
enkele inlegzooltjes leverde zodat ik wat gemakkelijker liep. 
In de buurt van Doesburg trokken wij over de IJssel en konden aldaar bij 
particulieren slapen. Hier was ook wat eten verkrijgbaar, zodat de bevroren 
pannenkoeken bewaard konden worden. Wij trokken verder en werden 
meerdere malen aangehouden door Duitse ambtenaren. Zij zochten mens en 
om deze onder dwang aan het werk te zetten in de 'Organisation Todt.' Dit 
om verdedigingswerken op te zetten. Het vervalste persoonsbewijs bleek heel 
nuttig te zijn. Via Doetinchem, Westendorp, Varsseveld bereikten wij tegen 
de avond het plaatsje Aalten. Bij een slager vonden wij onderdak. Zij had den 
twee kinderen van onze leeftijd en wij, ook nog kinderen, speelden met hen. 
Mijn vader zocht zijn neef de pastoor op en deze regelde een hoeveelheid 
eten. 
De volgende dag gingen wij de door de pastoor opgegeven adressen af en 
verzamelden zo drie mud rogge, een mud tarwe, 2 mud aardappelen en een 
stuk spek van circa tien kilo. Ook bemachtigden wij bij een plaatselijke 
bakker drie grote roggebroden. 
De volgende morgen vertrokken wij weer. Het afscheid van de kinderen van 
de slager, waar wij onderdak hadden gevonden, vonden wij jamm.er.Wij 
hadden prettig gespeeld en gekletst. Via dezelfde weg keerden wij terug. Met 
de sneeuw en de nu (gelukkig) zwaardere wagen was het duwen van de 
wagen veel moeilijker. Omdat wij met zijn drieen niet de wagen konden 
voortduwen, had mijn vader aan de voorkant een trektouw gemaakt. am de 
beurt kon een van ons dan meetrekken. 
Enkele malen werden wij door landwachters aangehouden. Gelukkig was het 
spek aan de onderkant van de wagen verstopt. Voor de aardappelen en andere 
zaken hadden zij (nog) geen interesse. 
Wij overnachtten bij goedwillende particulieren in Doesburg en konden 
zonder problemen de IJssel oversteken. Weer ging het naar de bekende 
Rode-Kruispost in Hoenderloo en het overnachten in het stro beviel ons 
best. De handwagen met lading konden wij stallen bij een particulier. Het 
was niet denkbeeldig dat andere hongertrekkers zich aan de inhoud zouden 
vergnJPen. 
De laatste etappe was aangebroken en onze spanning was groot. Dikwijls 
werden vlak voor huis nogje spullen afgepakt!Wat was het zwaar, de 
volgepakte wagen over de heuvels te sjonen. Het werd al donker en wij 
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bereikten De Bi1t. Door ve1e mens en werden wij gewaarschuwd dat bij fort 
De Bilt door landwachters a1 het eten werd afgepakt. Via de Voordorpsedijk 
bereikten wij de boerderij van mijn grootouders aan de Eze1dijk. Heel even 
gerust en net voor het begin van de 'spertijd' kwamen wij thuis. Met a1 onze 
etenswaren! 
De ongemakken waren nog niet geheel voorbij. Door het eten van alleen 
roggebrood op de terugweg hadden wij nog dagen1ang last van diarree en dit 
gevoegd bij de grote vermoeidheid maakte ens zeer slap. 
Als nu na zovee1 jaren mijn kinderen zeggen: ik heb honger, dan denk ik 
dikwijls terug aan de hongertochten van weleer. 

Nog tijdens de hongerwinter, in februari 1945, werd voor stadse 'bleekneusjes' 
de mogelijkheid geschapen om op het platteland een tijdje aan te sterken. Van 
deze mogelijkheid maakte men ook in het gezin Rentinck gebruik: 

Wij kregen bericht dat het moge1ijk was voor kinderen om naar het 
p1atte1and te worden gebracht. Mijn broer van tien en ik zelf werden door 
mijn ouders opgegeven. Enke1e dagen later a1 kregen wij bericht dat wij met 
het transport meekonden. Het verzamelpunt was de school en het k100ster 
van de zusters Augustijnnessen aan de Oude Gracht. Met weinig bagage 
gingen wij daarheen. Er waren verpleegsters die de kinderen op hun 
gezondheid contro1eerden en voora1 keken of men schurft of hoofd1uis had. 
Bij hoofd1uis werd onverbidde1ijk het hoofd kaa1 geschoren. Mijn broer en ik 
ze1f werd dit lot bespaard. 
Zowel mijn ouders als wij ze1f wisten niet waar wij heen zouden gaan. Het 
b1eek dat 's avonds hee1laat een autobus gereed stond waarop grote rode 
kruizen waren geschi1derd. Kennelijk had men van de Duitsers vergunning 
gekregen om in de nacht te rei zen en we vertrokken midden in de nacht. 
Ook nog 's nachts b1eken wij in Zwolle te zijn aangekomen. We kregen een 
sneetje brood en sliepen in een school op strozakken. 
De vo1gende morgen, weer een sneetje brood. De kleinere kinderen en de 
bagage gingen op een paard en wagen. De grotere, waaronder ik, 1iepen met 
de wagen mee. De tocht ging naar het plaatsje Heino. Daar aangekomen 
werden wij bij particulieren ondergebracht. Daar kregen wij overv1oedig te 
eten en verschillende kinderen werden daar ziek van. 
Verder ging het de vo1gende dag, ge1ukkig nu allemaal op paard en wagen, 
naar Goor. Daar had men in een wasserij stro in grote houten tobben gelegd 
en dat was onze slaapp1aats. De bovenkleding ging niet uit en's morgens 
jeukte het over ons he1e lijf van het stroafVal. De vo1gende morgen trokken 
wij verder met paard en wagen. Wij kregen per wagen een groot wit 1aken 
mee. De betekenis werd pas duidelijk toen een Engels vliegtuig boven ons 
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BLOEMBOLLEN ETEN 

Mohamed Elmesaldi doet zijn boodschappen altijd in de Kanaalstraat. Bovendien 
verleent hij als het zo uitkomt hand- en spandiensten tijdens Salaam Lombok en 
in het Volksbuurtmuseum. Hij komt graag in Lombok omdat er weinig proble
men zijn, in tegensteiling tot Hoograven en Kanaleneiland. Het liefst zou hij ook 
centraal in Lombok wonen, maar nu woont hij nog aan het Majellapark. Hij is in 
I957 in Marokko geboren, en is op I I-jarige leeftijd met zijn ouders naar Neder
land gekomen. Hij spreekt Arabisch en Berbers (Tamazigt), maar beschikt ook 
over een grote Nederlandse woordenschat. Hij heeft hier familie wonen en hij 
heeft hier ook de nodige Marokkaanse kennissen, maar het liefst gaat Mohamed 
toch met Nederlanders om. Die hebben wat meer geduld met hem. 

Mohamed is namelijk spas tisch, net als zijn broer. Door zijn spierziekte kan hij 
ook zijn uitspraak van woorden moeilijk beheersen. En daardoor lijkt het alsof 
hij geestelijk niet in orde is, maar dat is een rnisverstand. 

We raken met hem aan de praat over het verteilen van moppen. Worden er 
door Marokkanen ook moppen verteld over Nederlanders? Mohamed beaamt 
dit. Volgens hem zijn de Nederlanders in deze moppen niet zo zeer dom als weI 
gierig. Maar daar klopt volgens Mohamed niets van: 'In het echt is dat niet zoo 
Nederlanders kopen gemakkelijker iets dan Marokkanen. Als Nederlanders op 
een markt iets moois zien, dan betalen ze de prijs die ervoor gevraagd wordt. 
Marokkanen niet, die gaan onderhandelen over de prijs. Dat doen juilie niet.' 

Vervolgens brengt Mohamed het onderwerp op moppen over de oorlog. Die 
zijn pijnlijk voor de ouderen omdat die de oorlog hebben meegemaakt. Marok
kanen hebben in de Tweede Wereldoorlog van de honger wel bloembollen 
moeten eten! Er ontspint zich een wonderlijke dialoog, want laat de interviewer 
nou altijd gedacht hebben dat aileen Nederlanders in de oorlog van de honger 
tulpenboilen hebben moeten eten ... 

Mohamed: 'Sommige moppen kun je niet vertellen als er ouderen bij zijn. 
Moppen over de oorlog bijvoorbeeld. Die hebben de ouderen ze1f 
meegemaakt. Mijn eigen opa heeft in de oorlog bioembollen moeten eten.' 
Theo: 'Bloembollen? Was dat in Nederland dan?' 
Mohamed: 'Nee, in Marokko.' 
Theo: 'De Nederlanders hebben in de oorlog hier tuipenbollen gegeten.' 
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Mohamed: 'Tulpenbollen, bloembollen. Die heeft mijn opa in Marokko 
gegeten. Die moesten ze dan uitgraven en dan aten ze ze op. Ik zou er niet 
aan moeten denken, maar toen hadden ze honger.' 
Theo: 'Hoe kwam het dat er zo weinig te eten was?' 
Mohamed: 'Ze hadden alles meegenomen naar Spa1-De.' 
Theo: 'De Duitsers?' 
Mohamed: 'Nee, naar Spa1-De. De Spanjaarden.' 
Theo: 'Ik dacht dat in de oorlog Noord-Afrika bezet was door de Duitsers?' 
Mohamed: 'Nee, Marokko door de Spanjaarden.' 
Theo: 'Door het leger van dictator Franco?' 
Mohamed: Ja, de soldaten van Franco namen alles mee naar Spat-De. Er was 
bijna geen brood. Brood kostte toen heel veel geld: zeg maar honderd gulden. 
Dat kon haast geen mens betalen. Dan moesten ze bloembollen eten, net als 
mijn opa. Van 1940 tot 3 maart 1945 was het oorlog. Bij jullie ook, he?' 
Theo: 'Ja, van 1940 tot mei 1945.' 
Mohamed: 'Maar bij jullie waren het de Duitsers? De bezetters ... ' 
Theo: Ja, hier waren het de Duitsers.' 
Mohamed: 'Over de oorlog kun je geen moppen vertellen waar oude mensen 
bij zijn.' 

Later doen we nog eens navraag bij Mohamed: wat waren dat nou voor bloem
boIlen? Het waren zeker geen tulpenbollen, aldus Mohamed. Hij kent de naam 
niet, maar het waren bollen waar normaal gesproken witte bloemen uit komen. 
Je kon de bollen ook wassen, drogen en tot meel vermalen. Dan kon je er een 
soort brood van bakken. 
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WAT DOET-IE IN AMERIKA? 

Mahomed Fayaz zit op Jenaplanschool De Brug. Andere jongens noemen hem 
wel gewoon Fayaz. Hij is van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Op een war
me woensdagmiddag in r999 zong hij het in Nederland alom bekende lied over 
Berend Botje, maar met een voor ons verrassende toevoeging. Wanneer kinderen 
in Lombok (en ook weI elders) dit lied zingen sluiten ze het altijd af met Ame
rika, Amerika (hier de vier laatste regels). Mahomed heeft tussen het tweede cou
plet en het slot een melodische overgang gemaakt met een tekst die eventueel 
ook als derde couplet gezongen kan worden, dus op de wijs van de eerste twee 
coupletten. 

Berend Botje 

e J r r r I J r r r I J r r r I r D D J • Jl 

2.Een, twee, drie, vier, vijf, zes, ze - yen, Waar is Be - rend Bot - je ge - ble- ven? 

• J J • J J 
r":\ 

J Jl I J Jl I J i I F' P r J I J J i 

Hij is niet hier, hij is niet daar, Hij is naar A - me-ri-ka. 

p I r r r p I r r r p I r r r p I r r r' 
Wat doet - ie in A - me ri ka? Hij speelt op zijn har-mo-ni-ca 

D I J r r' D I J r r' i I r D r J I r r r 
Hij speelt van dit, hij speelt van dat, Ja, hij speelt van al - les wat 

~ # r I r D r r I r D r * I D D D D P P P P I J r J * II 
A-me-ri-ka, A-me-ri-ka, Drie maal in de rond - te van je hop - sa - sa 

(r) Berend Botje ging uit varen 
Met zijn scheepje naar Zuid-Laren 
De weg was recht, de weg was krom, 
Nooit kwam Berend Botje weerom 
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(2) Een, twee, drie vier, vijf, zes, zeven, 
Waar is Berend Botje gebleven? 
Hij is niet hier, hij is niet daar, 
Hij is naar Amerika 

(3) Wat doet-ie in Amerika? 
Hij speelt op zijn hannonica 
Hij speelt van dit, hij speelt van dat, 
Ja, hij speelt van alles wat 

Amerika, Amerika, 
Driemaal in de rondte van je hopsasa 
Amerika, Amerika, 
Driemaal in de rondte van je hopsasa. 

Toen wij Mahomed vroegen hoe hij aan dat extra couplet over dat hannonica
spelen kwam, bekende hij dat hij dat er zelfbij had verzonnen. Verhalen en lied
jes zijn altijd in zekere mate aan verandering onderhevig, maar de bron van de 
verandering valt vaak niet te traceren. Hier waren we dan ineens gestuit op de 
creatieve inbreng van Mahomed. Hij heeft het lied ook op De Brug gezongen, 
en toen hebben ze het op school overgenomen. 'Toen kende de hele school, 
bijna, bijna de hele school dat,' verklaart Mahomed bescheiden. 

WAT DOET-IE IN AMERIKA? 



DE BRIEF VOOR DE SULTAN 

Lombok herbergt ook professionele vertellers: mensen die voor hun beroep ver
halen vertellen en vertelcursussen geven - niet aIleen in Utrecht, maar ook elders 
in Nederland. Drie professionele vertellers hebben zich verenigd in het Vertel
collectief Utrecht, en een van hen is Marco Holmer, woonachtig in de J.P. 
Coenstraat. 

Hij geeft voorstellingen waarin hij onder meer broodje-aapverhalen vertelt. 
De verhaalschat uit andere culturen is eveneens tot zijn repertoire doorgedron
gen, wat het duidelijkst blijkt uit zijn vertelvoorstelling Hodja in Holland. In de 
voorstelling speelt Marco Holmer de inmiddels bekende Turkse verhaalfiguur 
Nasreddin Hodja. De verhalen worden in de ik-vorm verteld, en de Hodja is 
inmiddels naar Nederland gekomen. En hij woont zowaar in Lombok, want hij 
loopt door de Kanaalstraat naar de moskee om de gelovigen te gaan oproepen 
voor het gebed. 

Het verhaal van de Overleden Ketel wordt onder meer door Hodja/Holmer 
verteld, en hij zingt ook zijn favoriete Turkse lied Sleak ulke (dat we in de. 
wijk ook voorgezongen hebben gekregen door Jan van Wieringen - zie: De 
Koekoeksklok - en door Nelly Manders - zie: Hodja op de tak). 

Op het affiche van Hodja in Holland geeft Holmer een voorproefje van het 
500rt verhalen dat men kan verwachten. 

Midden in een koude lange winter zat de Hodja thuis in zijn koude keuken 
en wenste zich een lekker warm voedzaam bordje soep. 
Ogenblikkelijk nadat hij dat bedacht had, werd er op de deur geklopt. Een 
bUUljongetje stond op de stoep en keek Nasreddin vragend aan, maar zei 
niets. 
'Wat wilje?' vroeg de Hodja. 'Wees niet bang hoor, ik eet geen kinderen!' 
'Moeder was zo druk, moest de was doen en opruimen en ... en ... en. En ze 
zei dat ze niet in de stemming was om eten te koken en dat ik bij u maar wat 
soep n10est gaan lenen.' 
'Fantastisch!' sprak de Hodja. 'Jullie zijn echte gedachtelezers. Ik denk aileen 
nog maar aan soep en daar komen de buren al aandraven om te helpen 
proeven!' 

Het verhaal staat op het affiche ook in het Turks afgedrukt. 
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LOMBOK IN DE ZON 

Tijdens Lombok Anders, op 5 mei I999, speelden de Lomboys een deel van hun 
repertoire op het podium bij het Muntplein. De Lomboys zongen toen -louter 
begeleid door hun twee gitaren - vrolijke en ironische liederen over zichzelf en 
het succes dat ze bij de meiden zouden hebben ... 

De Lomboys zijn David Mulder en Patrick van Es. Ooit woonden ze in 
de Bilderdijkstraat (daar hebben ze 66k een lied over), even buiten Lombok, aan 
de andere kant van de Vleutenseweg. Later heeft David tien jaar in de 
Bandoengstraat en de Lombokstraat gewoond, en daarom is het duo zich de 
Lomboys gaan noemen. Tegenwoordig woont David elders in Utrecht, en 
Patrick woont zelfs in Amsterdam. Maar de band met Lombok is gebleven, en 
als het boekje met oude ansichtkaarten Groeten uit Lombok. Het wijk in de twintig

ste eeuw wordt gepresenteerd op 22 december I999, dan zijn ze graag van de 
partij om dit evenement muzikaalluister bij te zetten. 

Het eerste lied dat ze, met een stevig rockritme, ten gehore brachten, is 
eigenlijk van een andere Lombokse band, namelijk de Big Bricks. 

Ik woon in Lombok 

Ik woon in Lombok, 
midden in het hartje van Utrecht. 
Ik woonde eerst in Overvecht, 
maar ik kwam in Lombok terecht. 
Ik woon in Lombok, 
midden in het hartje van Utrecht. 
Ik woonde eerst in Overvecht, 
maar ik kwam in Lombok terecht. 

Lombok, Lombok ... 
Een Turkse pizza op de Kanaalstraat. 
Lombok, Lombok ... 
Ik ben vergeten waar m'n automobiel staat. 
Lombok, Lombok ... 
Een pondje kaas bij Rob de Kaasboer. 
Lombok, Lombok ... 
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De Lomboys op safari-toer. Ja! 
Aha, aha, ahaaaa. 

Ik woon in Lombok, 
midden in het harlje van Utrecht. 
Ik woonde eerst in Overvecht, 
maar ik kwam in Lombok terecht. 
Ik woon in Lombok, 
midden in het harlje van Utrecht. 
Ik woonde eerst in Overvecht, 
maar ik kwam in Lombok terecht. 

Lombok, Lombok ... 
Een Turkse pizza op de Kanaalstraat. 
Lombok, Lombok ... 
Ik weet niet meer waar m'n automobiel staat. 
Lombok, Lombok. .. 
Een pondje kaas bij Rob de Kaasboer. 
Lombok, Lombok ... 
De Lomboys op safari-toer. Ja! 
Aha, aha, ahaaaa. Lomboooook! 

Het lied stamt uit 1991, herinnert Leo Oldenburger zich in de zomer van 2000. 

Hij vormde samen met Willem de Weerdt enJeroen van de Bree de band de Big 
Bricks. De geijkte grap van de bandleden is, dat ze eigenlijk vanafhun oprichting 
afscheidsconcerten hebben gegeven, voornamelijk op feesten en partijen van 
vrienden in Utrecht. Leo - die tegenwoordig voetbalcommentator is bij SBs6 -

vertelt ons dat er nog een couplet was: 

Lombok Lombok ... 
De mensen zijn niet al te rijk. 
Lombok Lombok ... 
Een pond gehakt koop ik bij Van Schaick. 
Lombok Lombok ... 
Op elke hoek een groenteboer 
Lombok Lombok ... 
De Big Bricks op safaritoer. Ja! 
Aha, aha, ahaaaa. 
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Een ander lied dat De Lomboys in december I999 in het Volksbuurtmuseum 
ten gehore brachten, schreven ze in I995 in opdracht van het Lombok Anders 
Comite: 

Lombok in de zon 

Je ruikt de geur: gebrande koffie, 
als je over de brug gaat. 
Je hoort het ruisen van de blaadjes, 
dorre blaadjes over straat. 
En de knetterende brommers, 
het gezang uit de moskee. Ahaaaaaa! 

En in de straten staan de bouwvakkers 
de gevels schoon te spuiten, 
en het puin ligt op de tegels 
en het stof staat op de ruiten. 
De wekker zet ik al niet meer, 
want acht uur 's ochtends is het boren. 

Jongens, maakje maar goed druk. 
Lombok leunt wel achterover. 
Ze zeggen: hier is alles stnk, 
maar dat is allemaal gelogen. 

He, Lombok in de zon! 

Monica verdient nn betel', 
woont nu in de binnenstad, 
maar sams komt ze nog eens kijken, 
en dan wandelt ze hier wat. 
De stank, nog altijd om te kokken, 
die fabriek daar bij de Munt. 

Maar dan toch weer die herinneringen, 
waar je verder niets mee kunt. 
Hoe jullie zooi verkochten op Bevrijdingsdag 
en door de regen nat. 
Hoe jullie eendjes voerden in het Molenpark 
en hoe hij jou aanbad. 
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Is dit sams wat je was verge ten? 
Soms dat zeurende verlangen? 
Waar is die huppelgang gebleven, 
waar die blosjes op je wangen? 

He, Lombok in de zon! 
Lombok in de zon! 
Lombok in de zon! 
Lombok in de zon! 
Lombok in de zon! 
Lombok in de zon! 
Lombok in de zon. 
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NARCISSUS 

Er leefde eens een mooie jongen. Hij heette Narcissus. Zijn vader was een 
riviergod, Kefisus, en zijn moeder was een nimf, Leriope. Narcissus was 
beeldschoon. Hij had dikke gouden krullen tot aan zijn schouders, en als hij 
met zijn hoofd schudde, dansten de krullen. En hij was bruin, zongebruind, 
en mooi gespierd. Hij liep altijd buiten, was altijd aan het rennen, altijd op 
blote voeten. Hij had ogen als sterren en mooie wenkbrauwen, roze wangen 
en een fijne neus. En zijn lippen waren als jonge kersen. 
Maar Narcissus was heel erg bang voor mensen, hij was mensenschuw; hij 
vertrouwde niemand. Hij was het liefst aIleen, alleen in het bos, in de natum. 
Klimmen op de rotsen, rennen door de varens. Met de bomen en met de 
vlinders en de vogels en de dieren in het bos en de insecten. Dat was zijn 
gezelschap. Mensen die waren niet te vertrouwen. Mensen hoefde hij niet. 
En daarom dachten de nimfen, dat hij arrogant is, hooghartig, omdat hij 
nooit echt met ze wilde praten, en altijd vluchtte. Hij was het niet, hij was 
niet echt arrogant. Een van de nimfen was smoorverliefd op Narcissus. Ze 
verlangde naar hem en ze smachtte en ze wachtte op hem, en ze probeerde 
bij hem te komen, maar het lukte haar nooit. Ze kon hem niet eellS goed 
aankijken. Ze smachtte, ze verlangde en ze wachtte en ze wachtte ... Maar het 
werkte niet. Ze werd dunner en dunner; ze kon niet meer eten, ze kon niet 
meer slapen. Ze werd doorschijnend. En op het laatst verdween ze helemaal: 
alleen haar stem bleef nog over. 
'Echo ... echo .. .' 
De nimfen vonden dat verschrikkelijk. Zo'n arrogantie, zo'njongen! Een van 
hun zusjes was helemaal weggekwijnd. 
'Helemaal weg? Dat kan niet! Dat moet gestraft worden! Zoiets kan niet!' 
En ze gingen naar Afrodite, de mooiste van aIle godinnen: de godin van de 
liefde. En zij vroegen om strafvoor Narcissus. Afrodite was de nimfen 
goedgezind en ze zorgde ervoor dat hij als straf verliefd wordt op zijn eigen 
spiegelbeeld. 
En op een dag, toen hij weer in het bos rende en op de rotsen klom en door 
de varens waadde, en op het mos lag, to en kreeg hij dorst en hij ging naar de 
bron om water te dlinken. Hij ging knielen in het gras, en hij wilde water 
opscheppen. En toen ... Wat ziet 'ie daar? Wat een beeldschone jongen! Ah! 
Die krulle~es, die gouden krulletjes, die ogen als ... als ... als stelTen stralend, 
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die mooie wenkbrauwen, die roze wangen, die fijne neus, die lippen; het zijn 
net jonge kersen! Oh, en die fijne kin, die mooi gevormde kin! Hij is goud 
en goudbruin en zo mooi en sierlijk en zo gespierd! Narcissus keek en keek 
en hij kon er geen genoeg van krijgen. En zijn hart begon te bonzen tot in 
zijn keel. En hij kreeg het warm, en hij kreeg het heet, en hij kreeg rillingen. 
Dan had 'ie het koud, dan weer heet. Narcissus was verliefd. En zo bleef'ie 
daar staren en kijken en voelen. Zoiets heeft 'ie nog nooit in zijn leven 
gevoeld. En zo bleef'ie daar heel de dag. Toen - het begon bijna te 
schemeren - dacht 'ie: ik zal die prachtige jongen een kus geven. En hij boog 
voorover en hij wilde zijn lippen drukken op het water. .. En hij verloor zijn 
evenwicht! En pIons! Hij viel in het water en verdronk! 
De nimfen hoarden wat er gebeurde en ze schrokken. 
'Maar dat, dat bedoelden we niet! Dat gaat ons te ver! Dat hoefde niet! Wij 
wilden een straf, maar hij is nu dood. Zo een jongen; hij was zo jong en zo 
mooi en ... Dat wilden wij niet. Dat gaat ons veel te vet"! Wat kunnen we 
doen?' 
Er was niks meer aan te doen. Toen voelden de nimfen zich verplicht tot een 
plechtige begrafenis. En ze gingen naar de bron. En ze zochten naar het dode 
lichaam van Narcissus. Ze zochten overal, maar ze konden het niet vinden. 
Het enige dat ze vonden in het gras bij de bron was een prachtige gele bloem 
met een lange sierlijke steel: een zonnegele bloem met een hartje - de narcis. 

Aldus werd deze Griekse my the naverteld door Zoja Svobodova uit Tsjechie, op 
een zondagse vertelmiddag in houtzaagmolen De Ster (26 maart 2000). 
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HET BOZE OOG 

Een klavertje vier brengt geluk. Een hoefijzer ook. Maar het is niet verstandig 
om onder een ladder door te lopeno Vrijdag de dertiende is een uitgesproken 
ongeluksdag. Maar als je een val1ende ster ziet, mag je een wens doen, en die 
wens komt uit als je hem niet hardop uitspreekt. Scherven brengen geluk, maar 
een gebroken spiegel betekent zeven jaar ongeluk. Als iets lang is goed gegaan, 
dan kunje dat tijdens een gesprek maar beter even afkloppen - op echt hout wel
teverstaan, want anders verlies je je geluk. Het brengt ongeluk als een zwarte kat 
je pad kruist. Kraaien op het tuinhek kondigen een sterfgeval aan. Als je suiker 
morst, krijgje visite. Iylaar zout morsen kondigt ruzie aan. Dan kanje maar beter 
een snuifje zout over je rechterschouder gooien, om ruzie te voarkomen. Dit 
zijn zo van die Nederlandse bijgelovigheden uit heden en verleden. In plaats van 
'bijgeloof spreken wij overigens liever van 'volksgeloof - dat klinkt minder af
wijzend. Want wie mag zich een oordeel aanmatigen over al die dingen waar 
mens en in kunnen gel oven? Je kunt erin geloven of niet. Je kunt ook twijfelen. 
Je kunt dat hele idee van vrijdag de dertiende onzin vinden, totdatjou op zo'n 
dag eens echt iets overkomt ... 

Van Turken en Marokkanen is bekend dat ze wel geloven in het Boze Oog. 
Mensen met het Boze Oog kunnen onheil brengen. Maar er is afWeer tegen: je 
kunt je beschermen met bijvoorbeeld blauwe oogamuletten. Die kun je thuis 
ophangen, of aan een ketting om je hals dragen. Kinderen zijn vaak het me est 
vatbaar voor het Boze Oog. Ze kunnen er ziek door worden. Om dat te voor
komen, kun je amuletten om hun hals hangen of in hun wieg. 

De jonge Turkse vrouw Aysel weet niet of ze moet geloven in het Boze Oog. 
In elk geval gelooft ze niet dat de amuletten bescherming bieden tegen het Boze 
Oog. Toch heeft ze geen bezwaar gemaakt toen haar stiefinoeder amuletten op
hing kart na de geboorte van haar kinderen. Het gebruik van deze amuletten is 
tamelijk gebruikelijk onder Turken, en ze wilde haar stiefmoeder niet voor het 
hoofd stoten door ze weg te halen. 

V olgens de Turkse overlevering kunnen vooral mens en met blauwe of groene 
ogen het Boze Oog hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld kinderen ziek maken of 
ongelukken laten krijgen. Aysel zegt hierover: 

HET BOZE OOG 



Ik zal even een verhaaltje vertellen. Mijn zoontje die was twee, tweeenhal£ 
Hij heeft hele grote ogen, en ze zijn heel donkerbruin. Een Nederlands 
meisje kwam langs bij mijn ouders, en ik was toevallig ook daar. En ze had 
groene ofblauwe ogen, ik weet het niet meer. Toen heb ik er ook aan 
gedacht van: 'Ja, het kan aan haar liggen.' Toen had ze gezegd: 'Wat een 
mooie ogen heeft je zoontje, en wat ziet hij d'r mooi uit' enzo. En ze was 
nog niet weg of: pats, viel hij tegen de rand van de tafel. Het kan puur toeval 
zijn. Maar hij bloedde echt hevig vlak boven zijn oog en eh ... Ja, toen heb ik 
ook gedacht van: 'Ja, het kin het Boze Oog zijn.' Maar ja, je weet het nooit 
zeker. Maar dat is twee keer voorgekomen. Een keer dus thuis, en de tweede 
keer waren we op controle in het ziekenhuis. En to en heeft ook iemand 
gezegd van: 'Ja, wat ziet hij er leuk uit, en wat een mooie oogies heeft hij.' 
Toen is hij ook weer gevallen. Maar ja, je weet het nooit zeker. Maar ik heb 
toen weI gedacht van: 'Ja, 't kan zijn dat 't het Boze Oog is.' 

Aysel durft zelf soms niet eens naar een pasgeboren baby te kijken, uit angst dat 
dit onheil oproept. Ze heeft nog een tweede verhaal waarin het Boze Oog een 
rol 20U hebben kunnen gespeeld: 

Ik weet dat het waarschijnlijk niet waar is over het Boze Oog. Eigenlijk 
geloof ik er niet in, maar ja, het overkomt je toch wel, en dan ga ik twijfelen. 
Bijvoorbeeld: ik was tien jaar oud en mijn zusje was toen vier. Ze was al een 
tijd ziek. Mijn vader sprak toen slecht Nederlands, en ik moest altijd tolken. 
We gingen met mijn zusje naar de dokter. Misschien hebben we het de 
dokter niet goed kunnen uitleggen, maar. .. De dokter kon niets vinden en hij 
zei dat mijn zusje gezond was. Maar thuis was mijn zusje weer ziek en lag ze 
met hoge koorts. Toen begon ik toch te denken aan het Boze Oog. Ik heb 
toen heel veel gebeden. Zelfs: 'Laat mij maar doodgaan in plaats van mijn 
zusje. Laat mijn zusje leven en laat mij maar doodgaan.' Dat heb ik gebeden 
met mijn tien jaren. Uiteindelijk zijn we met mijn zusje naar de hodja 
[= Turkse geestelijke] gegaan. Wat die gedaan heeft, weet ik niet meer, maar 
daarna is ze beter geworden. Niet door de dokter. 
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DE TElETUBBIES KOMEN 

Op een zonnige middag eind mei 199910pen drie Turkse jongetjes met bamboe
hengels langs de Leidsche Rijn. Onder het lopen scanderen ze een versje. Het 
gaat over de Teletubbies uit het gelijknamige kinder-tv-programma. Hebben ze 
al wat gevangen? Ja, gisteren hebben ze een snoek gevangen! Willen ze dat versje 
nog eens herhalen als het bandje meeloopt? Ja, hoor. Luidkeels zet het trio, 
bestaande uit Achmed (8 jaar), Angel en Abdullah (beide 9 jaar), in: 

De Te1etubbies k011len 
Ze schieten met condomen 
Laa-Laa kan niet wachten 
Om Dipsy te verkrachten. 

Kennen ze nog meer versjes ofliedjes? Achmed vraagt of het ook in het Turks 
mag. Natuurlijk mag dat. Met een ernstig gezicht en een beetje plechtig zingt hij: 

@e -tl 
" 

J. J J I J J J J I 
j j J J Jl J. J J 

.... 
00 
w 

Bu hem - ~e - rim, bu hem-~e- rim Mem - Ie ke - tim bu hem - ~e - rim 

I 

@II: Jl J p W- I J) J. P W- I J J J J I J J J rfj jll 
An - nem, ba - bam, an-nem, ba-bam Bu hem - ~e - rim, bu hem - ~e-rim ~e-rim. 

Bu hemc;:erim, bll hemc;:erim 
Memleketim, bu hemc;:erim 
Anne11l, babam, ann em, babarn 
Bll hemc;:erim, bu hemc;:erim 
Annem, babam, annem, babam 
Bll hemc;:erim, bu hemc;:erim. 

Landgenoot, 11lijn landgenoot 
Mijn land, mijn landgenoot 
Mijn moeder, mijn vader, moeder en vader 
Landgenoot, mijn landgenoot 
Mijn moeder, 11lijn vader, moeder en vader 
Landgenoot, mijn landgenoot. 
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Abdullah wil ook graag wat zingen en hij begint: 

~~ e J J ) Jl Jl -tl 
" AI J1 Jl Jl Jl J 

* I 
Ik ben A - Ii Ba - ba Ik korn uit Is - tan - bul 

~~ J J1. -tl 
" ) Jl ~ " ~ " J I J1 Jl ) }l J ~ II 

Ik kan een beet - je rap - pen Maar niet zo'n he - Ie - boel. 

Ik ben Ali Baba. 
Ik kom uit Istanbul. 
Ik kan een beetje rappen, 
Maar niet zo'n heleboel. 

Op onze vraag of ze nog een mop weten, antwoordt Abdullah bevestigend en 
vertelt prompt de volgende: 

Jantje gaat naar school en Janneke gaat ook naar school. In de klas spreken ze 
af om elkaar bij de we te ontmoeten. Dan gaan ze naar de ween daar gaan 
ze neuken. Janneke krijgt een dikke buik. 
De volgende dag gaatJan~e weer naar school enJanneke ook. Ze gaan weer 
naar de we en ze doen het weer. Janneke krijgt een nog dikkere buik. 
Thuis vraagt de vader aan Janneke hoe zij aan die dikke buik komt. Janneke 
zegt dat ze veel heeft gegeten. De vader van Janneke is boos en zegt: 'Jij moet 
maar in ons bed slapen.' 
Maar de moeder zegt 'Nee' en slaat de vader een tand kapot. 

De vertelling heeft een herkenbare moppenstructuur, wordt ook tamelijk stellig 
verteld, maar toch heeft de mop een nogal onbegrijpelijke dou. Althans voor 
Nederlanders is dit een ondoorgrondelijke mop, maar uit ervaring weten we in
middels dat dit toch een soort grap is, die door bijvoorbeeld Turkse of Marok
kaanse kinderen gewaardeerd wordt. Motieven als seksualiteit, (on)kuisheid, 
(on) gehoorzaamheid en geweld staan in andere culturen gemakkelijk garant voor 
hilariteit, terwijl de Nederlanders de logica van de mop wel eens ontgaat. 
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VOORBEELDIGE TROUW 

Han djanila eek toekra ji min 
Djaha wo miri hai 
Djaha apan pjari paili 
Tjikker katin ma pran dil dija 
Han oke balla da dikkeli 
N e dike ki nadi 
Ortapse han pan dil dija he 
Un djakan ne po lepe 

Je ha wa miri 
o banja miri 
Ware je tjo ri 
Je ke 0 dil dija he 
Je ha wa miri 
o banja miri 
Wama rahena 
Kapo owe ma 'vronw' 

Ik ken een heerlijk plekje grond 
Daar waar die molen staat 
Waar ik mijn allerlief~te vond 
Waarvoor mijn harte slaat 
Ik sprak haar voor de eerste keer 
Aan de oever van de vliet 
En sinds die tijd kom ik daar meer 
Die plek vergeet ik niet 

Daar bij die molen 
Die mooie molen 
Daar woont het meisje 
Waar ik zoveel van hon 
Daar bij die mol en 
Die mooie mol en 
Daar wil ik wonen 
Als zij eens wordt mijn vronw 

Aileen op basis van de tekst in het Hindi zon je niet snel doorhebben dat het om 
de vertaling van een N ederlands lied gaat, maar als je de melodie erbij hoort, dan 
snap je meteen dat het gaat om Daar bi} die molen (miri = molen). 

Ais kind liep mevronw Sankatsing thuis in Paramaribo vaak het lied in het 
Nederlands te zingen. Maar haar moeder begreep er niets van, want die was zelf 
van India naar Suriname geemigreerd en verstond aIleen Hindi. Om te laten 
horen waar het over ging, heeft Indrani Sankatsing toen het lied letterlijk vertaald 
in het plat-Hindi, en weI het Hindi-dialect dat Kujarati heet. Aileen het laatste 
woord 'vrouw' is in het Nederlands blijven staan, want anders kwam het niet uit. 

Indrani Maria Sankatsing werd geboren op IS juni 1924 te Paramaribo. Zij 
heeft bepaald een vrijere opvoeding genoten dan de meeste Hindoestaanse meis
jes in Suriname. Ze heeft mogen doorleren en ze is in haar arbeidzaam leven ver
pleegster, vroedvrouw en consultatiezuster geweest. Ze woont inmiddels aljaren 
in Nederland in Maarsenbroek. Ze is goed bevriend met de in Lombok woon
achtige Sheila Raktoe-Ramrattan. Ook zij stamt uit een Hindoestaans gezin en is 
geboren op 6 juni 1941 in het district Nickeri in Suriname. En ook bij haar thuis 

DOE OPEN ZIMZIM 



Het is een traditioneel volksverhaal, met een brede intemationale verspreiding 
(A T 13 13 A, The Man takes Seriously the Prediction of Death alsmede AT 1240, Man 
sitting on Branch cfTree cuts it off en AT 13 13c, Dead Man speaks up). In Nederland 
is het verhaal ook meennalen uit de volksmond opgetekend. Zo hoorde verza
melaar Comelis Bakker de volgende versie vert ellen door de veeboer Dirk 
Schuurman in 1902 te Broek in Waterland: 

Nou, een boer is altijd dom, zeggen ze. Dus d'r was eens een boer, maar die 
was aIlemachtig dom - vanzelf, want anders kon niet gebeuren, wat ik je nou 
zal verteIlen. Hij had een knecht en een meid en die maakten dikwijls 
misbruik van hem, maar dat merkte hij nooit. 
Nou reed 'ie altijd op een ezel, zonder dat 'ie wist waar 'ie he en ging of hoe 
ver of'ie was. Dan had 'ie een bijl bij zich en zo kwam 'ie eens in een bos. 
Hij sloeg aan het hakken. 
Toen kwam er net een heer voorbij en die zei: 'Als je zo door blijft hakken, 
valt de boom aanstonds om.' 
Dat kan niet, dacht de boer, dus hij hakte door. 
Maar ja, het gebeurde zoals de heer voorspeld had. De boom viel om. 
Die man weet meer, dacht de boer: die moet ik hebben! 
Dus hij hem achtema. 
'He, jij weet zoveel: kanje me ook zeggen wanneer ik dood zal gaan?' 
'Welja,' zei de heer: 'Als de ezel driemaal gescheten heeft, benjij dood.' 
Dat is ook wat, denkt de boer: wat een constematie zal dat geven als de ezel 
drie keer schijt voor ik thuis ben, want dan zuIlen ze me overal zoeken. Dus 
hij springt op de ezel en jakkert het beest af van heb ik jou daar. Nou had de 
ezel £link lopen grazen, dus na een poos: pm, daar deed de ezel wat. 
De boer geeft de ezel slaag, maar ja, gelijk voor de tweede keer: pITt, daar 
deed de ezel weer iets onfatsoenlijks. 
Dat wordt wat, denkt de boer, maar ik weet raad. 
Hij steekt de stok in de ezel z'n achterste en toen maar weer in vliegende 
vaart voort. Maar och je, daar vloog de stok eruit en: prrt. 
Bij deze derde keer dacht 'ie: ik ben dood, dus hij viel op de weg neer. 
De ezel kwam dus alleen thuis. 
Da's vreemd, dachten ze, en de meid, de knecht en de vrouw gingen aIlemaal 
op onderzoek uit. 
En ja, daar von den ze hem .. Ze riepen, ze schudden. Hij gaf geen antvvoord. 
Op 't laatst zeiden ze: 'Baas, waarom anhvoord je niet?' 
'ZienjuIlie dan niet dat ik dood ben?' 
Nou, toen werd er gelachen, dat kunje begrijpen. Maar het heeft toch nog 
heel wat voeten in aarde gehad, eer ze hem aan zijn verstand konden 
brengen, dat 'ie maar het beste weer naar moeder de vrouw moest wandelen. 
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HODJA OP DE TAK 

Nasreddin Hodja is een boom aan het zagen, en hij zit op de tak die hij aan 
het afzagen is. 
Er komt iemand voorbij en die zegt: 'He, Hodja, kijk uit. Want als je daar 
blijft zitten, dan stort je zo naar beneden.' 
Nasreddin neemt de situatie nog eens in ogenschouw en geloot1 het niet: 
nee, dat zal toch niet gebeuren? Want ik ben gewoon bezig met het afzagen 
van een tak. En hij gaat door met die tak, en opeens, onder een hoop kabaal, 
va It 'ie naar beneden. 
En Nasreddin denkt: he, die man die wist dar! Dus hij rent de man achterna, 
want dat is vast een profeet. Als hij kan voorspellen wat er gebeurt, dan weet 
hij dus nog veel meer. 
Dus hij rent achter die man aan en zegt: 'He, jij bent vast een profeet. Dan 
kan je ook wel voorspellen wanneer ik zal sterven.' 
Tja, denkt die man: ik heb geen zin om aan zo'n dom figuur veel tijd te 
besteden. 
Dus hij zegt: 'la, als de ezel twee keer balkt, dan ga je dood.' 
Korte tijd later zit Nasreddin weer op zijn ezel, enja hoor, dan balkt die ezel 
twee keer. 0, van schrik valt Nasreddin van z'n ezel af, en hij is helemaal van 
de kaart dat hem dit nu gebeurt. 
Er komen mensen voorbij en zeggen: 'Jeetje, ik geloof dat de Hodja dood is. 
Misschien is 'ie wel omgevallen of zo.' 
Dan maken de mensen een kist voor Nasreddin en ze stoppen hem erin. 
Vervolgens beginnen ze met de kist op de schouders te lopeno 
Na een tijdje zeggen ze: 'Ja, waar woont Nasreddin eigenlijk precies? Want 
we moeten wel even langs z'n huis. Is dat nou rechtsaf oflinksaf, of eh ... ?' 
Intussen is de Hodja door het schokken van de kist weer bij zijn positieven 
gekomen. Hij maakt de kist open om zich ermee te bemoeien: 'Ja, je moet 
hier naar links.' 
De mensen schrikken enonn: 'Wha, d'r is een do de opgestaan!' 
Ze laten de kist met Nasreddin vallen en rennen hard weg. 

Dit verhaal werd ons op IO maart I999 verteld door Nelly Manders, die onder 
meer als onderwijzeres werkzaam is op de Jan Nieuwenhuijzenschool. 
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duidelijk danspasjes aan het instuderen bij het lied, maar ze hielden er mee op 
toen ze zagen dat we stonden toe te kijken. Nog vele weken nadien schalde 
Tarkan uit de luidsprekers op het Bankaplein, en later begrepen we dat de kinde
ren aan het oefenen waren voor de lokale Playbackshow tijdens Lombok Anders 
(het 5 mei-festival). 
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Jij kleine tang, Seni gidi fmdlk bran 
Alsofje uit een slangeholletje bent komen glijden. Y 11am deliginden <;:lkaran 
Mijn lot is een zware last. Kaderim piiskiilhi. belam 
Als ik je te pakken krijg ... smak, smak! Yakalarsam ... muck muck! 

Ik ben in je avenge gevallen, moppie 
Ik ben in je schoot gevallen, moppie 

Ik ben in je warmte gevallen, moppie. 
Allemachtig. 

Ocagina dii~tum yavru 
Kucagina dii~tum yavru 
Slcagma du~tum yavru 
El aman. 

In de Turkse tekst zien we enkele herhalingen, zoals 'Arsiz arsiz' en 'Inadima 

inadima' voorkomen. Dit zijn dichterlijke herhalingen; het klinkt weI leuk in 
een liedje. In de versregel die wij hier vertalen als 'Jij kleine tang' bood Poly
gram als vertaling aan: 'Jij hebt ons goed in de tang.' Ook deze vertaling is niet 

slecht gevonden, want letterlijk staat er zoiets als: 'Jij kleine (hazel)notenkraker.' 
De woordjes 'muck muck' die staan voor de 'smak smak' -geluiden van de 
kussen, zijn overigens niet Turks, maar zijn ontleend aan het Engels. 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de laatste strofe tamelijk expliciet erotisch is. 

Zulke erotische elementen komen in de Turkse popmuziek weI vaker voor, 
maar bepaald minder bij de 'klassieke' zangers. 

Wat weinig mensen zullen weten, is dat Tarkan in I997 al eens kartstondig voet 
heeft gezet op Lombokse bodem. Tarkans grootste fan was destijds een Neder
lands meisje, dat hem op veel van zijn concerten volgde. Tijdens of na zo'n con
cert bood ze hem dikwijls een zelfgeschilderd portret van hem aan, en hij nam 
dat ook telkens in ontvangst. Ze is ook Turks gaan leren om Tarkans songteksten 

beter te kunnen begrijpen. Dat meisje heette Inge Versteeg en ze woonde in de 
2e Atjehstraat in Lombok. Toen Tarkan in december I997 een concert gaf in 
Den Bosch, slaagde Inge na afloop er eindelijk in om Tarkan uitgebreider te 
spreken te krijgen. Op doorreis naar Amsterdam heeft Tarkan haar's nachts met 
de taxi in Lombok afgezet. 

In de taxi vertelde Inge dat ze in een Turkse buurt woonde en ze zei tegen 
Tarkan: 'Nou, als ikjou was, zou ik maar een beetje naar achteren duiken, want 
als iemand je ziet, dan ben je de luI natuurlijk.' Niet dat er veel mens en op straat 

waren, maar je weet maar nooit. Je weet nooit wat er gebeurt. Dus hij dook in
derdaad wat meer naar achteren. En hij is heel eventjes uit de auto geweest ... 
Maar, ja, ook niet echt lang hoor. Meer om rnij een afscheidsknuffel te geven en 
dat was het.' 

Toen wij in maart I999 door de wijk liepen, hoarden we dat het lied van Tarkan 
werd gedraaid voor de spelende kinderen op het Bankaplein. Ze waren over-
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ook Nederlandse jongeren de muziek kunnen waarderen. Het is aanstekelijke 

popmuziek met een exotisch sausje, waar prima op valt te dansen. Dat de Turkse 

tekst voor Nederlanders niet is te verstaan, maakt niet zoveel uit - de onverstaan

baarheid van Spaanse en Italiaanse hits heeft hun populariteit ook nooit in de weg 

gestaan. Jerry Goossens schreef op 12 februari I999 in Trouw: 'De decennia oude 

hegemonie van Engeland en Amerika brokkelt langzaam maar gestaag af, ten 

gunste van artiesten uit de hele wereld. Het zal de TMF-generatie worst wezen 

waar een artiest vandaan komt, zolang het liedje aanstekelijk is, en de zanger of 

zangeres een lekker ding.' 

Bovendien komen de platenmaatschappijen degenen die ge"interesseerd zijn in 

de tekst tegemoet door bijvoorbeeld een vertaling aan te bieden op internet. Op 

de cD-single van Tarkan staat bijvoorbeeld te lezen: 'De Nederlandse vertaling 

van Slmank leesje op www.polygram.nl.·Devertalingdiedaargegevenwordt.is 

overigens weI erg vrij. Wij geven hieronder een wat letterlijker vertaling, en de 

originele Turkse tekst. Deze Turkse tekst is overigens de versie van de lange 

remix (7 minuten). In de korte versie (3'10), die voor de radio bedoeld was, ont

breken de tweede en derde strofe. 

~lmank 

Ze grijpt een andere kerel bij de arm, Takrm~ koluna elm adam1ll1 

Ze laat mij barsten waar ik sta. Beni orta yerimden c,:atlatIyor 

Ze blaast bellen met de kauwgom in haar mond Agzlllda saklZ! ~i~irip ~i~irip 

En laat ze brutaal knallen. ArSlZ afSlZ patlatlyor 

Misschien ben ik daarom weI op haar gevallen; Belkide bu yiizden vuruldum 

Ik kon haar niet krijgen. Sahibin olamadlm ya 

Past dat bij mannelijkheid? Jij verwend nest. Slgar n11 erkeklige, seni ~1l11ank 

Heeft ze de wereld op zijn kop gezet? Degi~ti mi bu dtinya 

Haar wenkbrauwen zijn uitgetrokken, <;ekmi~ ka~ma goztine stirme 

oogschaduw op haar ogen 

Ze flirt met haar lippen knalrood. Dudaklar krpkmmzl kIrltlyor 

Ais ze voorbij komt kent ze geen schaamte. Bir de kaqlma gec,:mi~ utanmaSI yok 

Ze grijnst om mijn koppigheid. Inadlma inadlma sIrltIyor 

Hebben wij het zo gezien van onze ouders? Biz boyle mi gordtik babamlZdan 

We staan VOOl: iedereen voor paal. Ele giine rezil olduk 

Een nieuwe tijd is naar ons oude dorp gekomen. Yeni adet gelmi~ eski koye yah 

Vrienden, we zijn verloren. Dostlar mahvolduk 
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TARKAN 

In het najaar van 1998 liepen we door Lombok om een enquete af te nemen. Die 
enquete heette de Taal- en Cultuurpeiling. We hebben zo'n 10 procent van alle 
huishoudens in Lombok onder meer gevraagd welke talen er thuis gesproken 
werden, en in welke talen er kranten gelezen werden, en radio geluisterd en tele
visie gekeken. Op het gebied van cultuur hebben we onder meer gevraagd naar 
het vieren van feesten, het bereiden en eten van allerlei voedsel, en de kennis van 
bepaalde verhaalfiguren en zangers. Een van die zangers waar wij naar vroegen, 
was bekend bij nagenoeg alle Turken, want hij is in Turkije al jarenlang erg 
populair. Maar sinds februari 1999 kennen veel meer mens en in Lombok (en de 
rest van Nederland) hem, want to en bestormde Tarkan de Nederlandse hitlijsten 
met wat al snel genoemd werd: het kus-liedje. Met het lied ~!mank, dat zaiets 
betekent als 'verdorven,' 'verwend' of 'brutaal,' bereikte Tarkan in Frankrijk de 
derde plaats in de hitlijsten, en in Belgie zelfs de tweede plaats. In Nederland 
bereikte hij de derde plaats. 

De zanger heet voluit Tarkan Tevetoglu en is een Turk die in Duitsland is ge
boren. Tarkan is overigens vemoemd naar een stripheld: een soort Turkse Robin 
Hood die het opnam voor de armen. Pas op latere leeftijd is Tarkan naar Turkije 
gekomen en is daar uiteindelijk uitgegroeid tot veruit de populairste popzanger. 
Tarkan begon zijn carriere met het zingen van covers. Enkele jaren geleden be
sloot hij om voortaan eigen nummers te zingen, geschreven met veel Turkse 
'slang' en vaak voorzien van een seksuele lading. Tarkans teksten gaan met name 
over de lief de en over gelijkheid tussen man en vrouw. Met deze ommezwaai 
groeide de populariteit van Tarkan tot ongekende hoogte. Deze populariteit 
kende ook een schaduwzijde; Tarkan kon op een gegeven moment in Turkije de 
straat niet meer op zander belaagd te worden door een horde fans. Dit heeft hem 
doen besluiten om naar New York te verhuizen, waar hij zich nog vrijuit kan 
bewegen - al beweren boze tongen ook weI dat hij met zijn ernigratie bovenal de 
Turkse dienstplicht wilde ontlopen. Die dienstplicht heeft hij overigens inmid
dels deels afgekocht en in verkorte vorm vervuld, zadat hij zijn Turkse staats
burgerschap heeft kunnen behouden. Onder Turken is - als we de pers mogen 
geloven - de populairste naam voor pasgeboren jongens inmiddels ... Tarkan. 

De doorbraak van Tarkan in West-Europa en in Nederland wordt weI gezien 
als het begin van de opmars van de Tiirkpop, de Turkse popmuziek. De alloch
tone markt voor popmuziek is ontdekt, en het blijkt dat niet alleen Turkse, maar 
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Ik zeg: 'Ja.' 
Hij zegt: 'Heb je die bij je?' 
'Ja. Dat is mijn vakantiebroek. Het is zo'n lekkere wijde.' 
Hij zegt: 'En toch had je die moeten verbranden. Dat denk ik echt.' 
Toen zijn we dat voor de zekerheid toch maar gaan doen. Ik heb een of 
ander smoesje verzonnen om mijn toeristen achter te kunnen laten in een 
restauranlje. Want ik durfde natuurlijk niet te vertellen: 'De reisleidster gaat 
even ceremonieel een broek verbranden.' 
Endie is naar een Doekoeng geweest om het hele verhaal te vertellen. En 
de Doekoeng heeft ook speciaal water meegegeven waamlee je de as moest 
bIussen, als die broek verbrand was. We hebben dat maar gedaan. Ik had 
zoiets van: ik doe het wel, 't is goed. 

Ooit heeft Endie nog een even korte ais bondige verklaring gekregen voor het 
voorkomen van de Goena Goena of Stille Kracht. Een vriend in Jakarta zei: 'Tja, 
het is logisch. Je zit op de evenaar. Klaar.' 
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misschien is het ook weI echt. Want met wat ik de dagen daarvoor al had 
meegemaakt, kon je me alles wijsmaken. 
Ik zei: 'Nou, okee, dan blijven we gewoon hier.' 
We hadden eten bij ons, dus we gingen daar zitten eten en drinken. En het 
uitzicht was z6 mooi, het was allemaal z6 prachtig. 
Ik zeg: 'Nou, ik wil een foto maken vanjou, zo op de rand van het plateau, 
en dan met die enom1e diepte onder je.' 
Ik wilde dat goed vastleggen: hoe diep het daar is. Dus ik pak mijn camera en 
ik wil die foto maken, maar ik kreeg het er allemaal niet op. 
Dus ik zeg: 'Weetje, ik loop een klein stukje naar boven, zodat ikje van 
bovenaf kan fotograferen.' 
'Doe dat nou niet,' zegt 'ie: ,]e moet gewoon niet verder gaan dan het 
plateau. ' 
Ik zeg: 'Ik ga niet zo ver. Gewoon een klein eindje, dat ik je gewoon zo van 
bovenaf op de foto zet.' 
Hij haalde zijn schouders op, en ik loop een klein stukje naar boven, en 
terwijl ik rnijn camera op hem richt, wijst hij in een keer echt heel bang naar 
boven: 'Oh! Kijk achter je! Kijk achter je!' 
Ik draai me om en de hele lucht - het was een heldere dag - trekt helemaal 
dicht met wolken, gitzwarte wolken! Heel donker! Een enorme onweersbui! 
Plotseling boven op die top. Mijn mond viel open ... 
Nou, ik heb acht uur nodig gehad om boven te komen bij het plateau, maar 
ik ben in twee uur naar beneden gerend. Ik kon niet meer stoppen. Ik was z6 
bang. Ik had het helemaal te pakken, in een keer. Echt, het trok helemaal 
dicht met donkere wolken. Ik ben gaan rennen, rennen, rennen. Ik kon niet 
meer stoppen. Ik ben helemaal naar beneden gerend, helemaal terug tot aan 
het pension. En hij d'r achteraan. We kwamen onderaan, we hebben 
onderweg niets tegen elkaar gezegd. AIleen maar gerend, gerend, gerend. En 
we waren beneden, en ik was helemaal kapot, en ik zak neer in een stoel en 
ik kijk omhoog en de lucht was helemaal helder. 
Het enige dat ik gevraagd heb, was: 'Heb jij dat ook gezien?' 
']a, ik heb het ook gezien.' 
En we hebben het er niet meer over gehad. Hij wou het er niet meer over 
hebben. 
We zijn to en nog bij familie van Endie langs geweest. Er bleek een nichtje 
ziek. Endie en ik zijn toen te voet vervoer gaan halen, en hebben haar naar 
de kliniek gebracht. Zodoende heb ik inderdaad mijn vliegtuig gemist. 
Het jaar daarop kwam ik terug in Toeradja. Ik stap uit de bus en de eerste die 
ik tegenkom, is Endie. 
Een van de eerste dingen die hij aan mij vroeg was: 'Heb jij die zwarte broek 
nog?' 
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Het verhaal gaat nog door. We zijn naar die berg toegegaan, we hebben daar 
halverwege die berg overnacht. Toen wilden we verder naar de top, en toen 
we bij het laatste plateau waren - vanaf daar is het nog vijftig meter naar de 
top - toen vertelde hij dat ik in de kleren die ik aanhad niet verder mocht. 
Verbaasd vroeg ik: 'Hoezo?' 
'Ja, je draagt zwart. En je mag in het zwart niet naar de top van de berg, want 
daar rusten onze voorouders, voordat ze naar het hiernamaals gaan. En als jij 
daar in rouwkleren bovenkomt, dan verstoor je de rust, want dat herinnert ze 
aIleen maar weer aan hun begrafenis, en dat is niet goed.' 
Ik had geen andere kleren bij me; die had ik allemaal in mijn pension laten 
liggen, want we zouden naar de top gaan, en dan terug, en dan vanaf dat 
pension de weg nemen naar beneden, de andere kant op. Want op de top, 
daar was verder geen pad meer of niets. Dus ik had mijn kleren in het pension 
laten liggen. 
Toen werd ik een beetje opstandig: 'Ja, nou eh ... ' 
Want ik ken een hoop gidsen, die de verhalen mooier en spannender maken. 
Ik heb een hoop collega's als reisleider die het leuk vinden om toeristen een 
beetj e op te naaien. T oeristen willen goena goena. En hij is echt een 
professionele gids. 
Dus ik begon hem een beetje te plagen, zo van: 'Ja, nou, moet je eens 
luisteren. Dat is allemaal mooi en aardig, maar volgens mij zit je me gewoon 
een beetje op te naaien. Want anders had je het vanochtend wel gezegd, toen 
we begonnen.' 
ja, maar toen had ik niet door dat je echt van plan was om tot de top te 
klimmen, want de meeste mensen gaan maar tot het plateau.' 
'Ja, maar ik heb je toch gezegd dat ik naar de top wilt' 
En hij had gezegd: ja, nou, je moet het gewoon niet doen. Ik wil niet dat je 
het doet. Je mag niet naar de top.' 
Nou, ik hem nog een beetje pesten van: 'Ja, misschien durfje zelfwel gewoon 
niet naar de top, en wilje daarom dat ik niet verder loop, want dan moetje 
nlee.' 
Hij zegt: 'Ik ga sowieso niet mee naar de top! Ofje gaat of niet: ik ga niet 
nlee naar de top.' 
'Oh.' Ik het nog proberen met: 'Whah! Benjij nou een vent!' 
Hij zegt: 'Ik ben een echte vent, maar ik ga niet naar die top!' 
'Oh.' 
Wat was dit nou? Ik kwam blijkbaar aan iets dat voor hem serieuzer was dan 
ik verwacht had. Dus ik legde me erbij neer dat we niet naar de top zouden 
gaan, en ik werd toch eigenlijk ook wel een beetje bang, hoor. 't Is toch weI 
een hele nuchtere jongen eigenlijk. Misschien moet ik daar gewoon toch 
maar van afblijven, want het is toch zijn religie en zijn cultuur. Maar 
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even tot jezelf en denk je: 'Ooooh, als ik ooit nog thuiskom ... Wat ik nou 
weer aan het doen ben .. .' 
Nou, toen op een gegeven moment kwamen we bij een grate ratswand uit, 
waar heel veel gaten uitgehouwen waren, en met Tautau-poppen ervoor. 
Dat zijn houten poppen gemaakt naar het evenbeeld van degene die 
overleden is. En die worden dan om de zoveel maanden opnieuw 
aangekleed en bijgewerkt, en dan hou je die overleden personen nog bij je. 
Zodat de geest nog wat langer bij het lichaam blijft, om mstig de overgang 
te kunnen maken naar het hiernamaals. Geen haast. En we kwamen dus uit 
bij zo'n wand. Ik kende ze wel van de toeristische plekken die opengesteld 
waren, maar deze was dus midden in de jungle. En ik zie voar m'n ogen 
hoe mensen als spinnen gewoon recht tegen die wand opklimmen, en die 
kist die gaat naar boven en dat was: hup, naar binnen geschoven en dat 
wordt weer dichtgemaakt. Mensen die zonder touwtjes, zonder iets gewoon 
recht tegen zo'n wand opklimmen, met kist en aU Straalbezopen! Iedereen 
was straaIbezopen. Zo'n heel straalbezopen dorp. En ik was ook redelijk 
aangeschoten, maar ik had nog geen kwart op van wat die mensen alIemaal 
achter de kiezen hadden. Maar die klimmen hup tegen die wand op, en die 
kist die ging erin. Nou, toen zijn we met z'n allen weer temggehost naar het 
dorp. D'r viel wel eens iemand, en die werd dan weer overeind getrokken, 
en dan werd er overheen gewreven en dan gingen ze weer verder. Ik zat 
helemaaI onder de krassen en toestanden, maar op een gegeven moment ben 
je daar ook doorheen. Niet van de drank, hoor, gewoon van de roes - waar 
je in godsnaam in terecht gekomen bent. En toen ben ik mee temggegaan 
naar dat dorp. 
Ik heb daar nog a~n nacht geslapen en toen heb ik duidelijk gemaakt: 'Ik 
moet nu echt verder. Want mijn eindbestenuning is dat ik de top van die 
berg wiI bereiken. Ik wil die berg beklimmen en via de andere kant naar 
beneden. En dan wiI ik daar de bus pakken en ck'ln ga ik temg naar de 
hoofdstad. Want mijn tijd zit erop.' 
En die mensen zeiden allemaaI: ,]ouw tijd zit er nog helemaal niet op.' 
Ik zeg: 'Jawel, mijn tijd zit erop, want ik moet over twee weken een groep 
toeristen afhalen in Jakarta. Ik moet naar de hoofdstad en het vliegtuig 
pakken. Mijn tijd zit erop.' 
,]ouw tijd zit er niet op.' 
Ik heb het vliegtuig dus ook nooit gehaald - om maar even met het einde te 
beginnen. Ik ben die berg gaan beklimmen en die Endie is met mij 
meegegaan. 
Hij zei: ,]e hebt een gids no dig. Dat moetje niet inje eentje doen.' 
'Nou, dat is goed.' 
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Dus hij was daar ook heel droog onder. Zo van: 'Ja, nee, jij moet hier zijn. Jij 
moet echt hier zijn.' 
Nou ja, goed, dus ik ben daar drie dagen geb1even in dat dorp, en ik heb alles 
over me heen 1aten komen. Ik heb er ges1apen bij een fami1ie, de oom van 
die Endie, in de kamer tussen alle dochters. En dat was ook een hele rare 
be1eving voor mij, want het was voor mij echt de eerste keer dat ik helemaal 
los was van pensionnetjes, mode me Indonesiers ... Ik was echt helemaa110s 
van alles. En ik sliep daar in een traditioneel Toeradja-huis in een kamer op 
een houten vloer met een dekentje, met wel zes meiden die gewoon allemaa1 
over elkaar he en sliepen 's nachts vanwege de kou. Ik ben daar maar gewoon 
tussen gekropen. In een land waar je de hele dag op je money belt let, met je 
geld en je paspoort en je vliegticket; en die slingerde nu gewoon door het 
huis heen. Ik heb daar helemaal niet meer op gelet. Ik was echt los van alles. 
Op een gegeven moment: dat feest b1eek dus de begrafenis van oma te zijn. 
En dat gaat gepaard met het slachten van karbouwen; een enorm b10edbad is 
dat. Je weet hoe groot een karbouw is? Het is een soort os, maar het is zo 
groot als een olifant. Nou, en er gingen er echt een stuk of zestig aan. Dus 
dat hele grasveld, die middenp1ek van het dorp was een bloedbad. En 
iedereen hep daar gewoon op zijn blote voeten dom"heen te sjouwen. Bij mij 
ging er ook een knop om, en ik deed gewoon mee. Gewoon overal maar aan 
meegedaan, en aan meegegeten; je kan nergens meer nee tegen zeggen. 
Op zeker moment werd de bamboe uitgereikt. Verschillende staven bamboe 
gingen rond en iedereen dronk daaruit. Ik kreeg het ook in mijn handen 
gedrukt. En het was dus ... het was geen arak, maar wel zoiets als arak. Het 
was in ieder geval een goeie borrel uit een of andere boomschors gestookt. 
Iedereen werd daar bijzonder vrolijk van, en wild. Ik was het aan het 
drinken, en het steeg mete en naar mijn kop. Ik dacht: joh, dat moet ik niet 
opdrinken, want dat gaat helemaallIDs. Dus ik heb ook verschillende keren 
over mijn schouder wat laten weglopen. Toen was het moment gekomen dat 
oma naar haar graf gebracht moest worden. En volgens Toeradja-traditie gaje 
dan met de he1e meute door het bos, maar je gaat zigzaggend. Je zorgt dat 
iedereen verdwaalt, en daarom moet je een heleboel drinken; je moet 
helemaal alles kwijt zijn, want dan kunnen de geesten niet volgen. Met z'n 
allen met die kist door dat bos heen; dat gaat rap, iedereen is straalbezopen, 
voelt niks meer, op blote voeten dwars door die jungle heen. Ik had wel m'n 
schoenen aangetrokken. En op een gegeven moment ben je echt over die 
grens heen, dat je ook gewoon over boomstammen heenspringt en over 
kloven heenspringt, terwijl je echt niet naar beneden moet kijken, en Imp, 
d'r achteraan. Ik moest weI, want ik kon toch niet meer terug, want ik wist 
niet meer waar ik was. Dat je ook echt zo rond100pt ... af en toe dan kom je 
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Het zal aan het eind van de middag geweest zijn - tegen een uur of zes wordt 
het donker, dus aan het eind van de middag - dat ik een hoop geluid hoorde 
door dat bos heen, en dat ik daar opaf gelopen ben. Toen kwam ik in een 
cirkelvormig dorp terecht, met een hoop muziek, allemaal mensen, een groot 
feest. Ik kom daar aan, en ik sprak toen nog maar een handjevol Indonesisch 
- ik werkte er nog niet zo lang. Ik begon me net een beetje verstaanbaar te 
maken, zonder woordenboek, zodat je nog een beetje onzeker bent, maar je 
kunt jezelfbehelpen. 
Ik kom dat dorp ingewandeld, en d'r komt een man op mij af, recht op mij 
af, die in het Nederlands tegen mij zegt: 'Bent u daar? We hebben op u 
gewacht.' 
Ik zeg: 'Nou, ik kom onaangekondigd, weet u dat wel zeker?' 
Waarop die man in het Indonesisch verder ging, en ik verstond hem. Dat was 
de eerste plek waar ik besefte dat ik hele gesprekken kon voeren met mensen. 
'Ja, maar we hebben gewacht op de vreemdeling die ons feest zou bezoeken.' 
En ik had echt zoiets van: nou, dat heb ik weer. Ik zag al helemaal voor me 
hoe ik dat in Nederland ging vertellen: nou, ik heb toch iets meegemaakt ... 
Ze zitten hier op een vreemdeling te wachten, en dan loopt Endie door het 
bos, hoor. Dat heb ik weer. In ieder geval: ik werd onthaald, en ik moest 
aanschuiven. 
En ik probeerde het verschillende mens en om mij heen te vertellen: 'Ja, ik 
loop hier echt toevallig, hoor! Ik zou hier eigenlijk helemaal niet zijn. Dat is 
toeval dat ik hier ben.' 
'Jajaja, maar we hebben op u gewacht. Dat was aangekondigd.' 
Ik voelde me in een film terecht gekomen. Zo meteen komt de persoon 
waarop ze echt zitten te wachten, en dan zit ik daar te bikken en ... Ik dacht: 
ik zit hier helemaal in de narigheid. Misschien moet ik maar gewoon gaan. 
Op een gegeven moment werd er een jongen aan mij voorgesteld: 'Deze 
moet je hebben. Hij is ook weI eens gids voor mensen uit jouw land. Hij 
spreekt jouw taal.' 
Hij sprak dus Engels. En hij heette Endie. Nou ja! Ik heet ook Endie. Hoe is 
het mogelijk! Dat was voorbestemd. Wij moesten elkaar ontmoeten. In ieder 
geval: hij sprak een handjevol Engels, want hij was gids. 
Dus ik probeerde hem uit te leggen: 'Maar weet je, ik ben echt maar gewoon 
min of meer een verdwaalde toeriste. Weetje weI, ik was gewoon aan het 
wandelen en ik hoorde de muziek.' 
Hij maakte een hele modeme indruk op mij: hij sprak Engels, deed populair 
en had verstand van toerisme. 
Maar hij beweerde hetzelfde: 'Het was voorspeld, dat er een vreemdeling zou 
komen op het feest. En we hebben gewacht.' 
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Ais we Endie van Binsbergen begin juni 1999 bezoeken in de Pieter Bothstraat, 
hangt er een spandoek voor het raam met de tekst: 'Help Kosovo.' Ze zamelt 
dekens in voor de etnisehe Albanezen die door de Serviers uit Kosovo zijn 
verdreven. 

Vit veel van de verhalen die Endie vertelt, spreekt haar politieke engage
ment. Maar ze heeft nog een andere passie, en dat is Indonesie. Op haar 14ejaar 
is ze er voor het eerst geweest, en ze is er nadien nog vaak teruggekomen. Ze is 
er zelfs een tijdlang reisleidster geweest voor Westerse toeristen. Maar ze heeft 
daar (en hier in Nederland) ook meermaals aetie gevoerd voor de mensenreeh
ten in Indonesie. Ais haar meest geslaagde aeties noemt ze de 'Pasar Mahng' op 
de Neude, en de aetie 'Lombok voor Lombok.' De ei1anders hebben destijds 
geprotesteerd tegen de dreigende verdwijning van de Wijkwinkel in de wijk 
Lombok. En mensen uit de wijk hebben geprotesteerd tegen de bemoeienissen 
van de Indonesisehe regering met Lombok: plattelandsseholen werden gesloten 
in het kader van het zogenaamde Javaniseringsproees, en zeewierboeren werden 
verdreven om plaats te maken voor massatoerisme. 

Alsof wij zelf toeristen zijn, vragen we Endie naar de Goena Goena van Indo
nesie, de Stille Kracht. Heeft zij er zelf ooit iets van meegemaakt? Dat heeft ze 
zeker, en ze vertelt ons het volgende verhaal: 

Ik was in Sulawesi in Tana Toeradja - Toeradja-land in het Hollands. Ik had 
daar een groep toeristen rondgeleid, een wandeltoeht gemaakt, een vierdaagse 
trektoeht door de bergen, en op een gegeven moment heb ik die groep op 
het vliegtuig gezet. Ze hadden een reehtstreekse vlueht naar Bali, en van 
daaruit reehtstreeks naar Nederland. Dus ik bleef daar aehter. En ik wou daar 
wat gaan rondtrekken, samen met een goede vriend, maar die liet het 
afweten. Ik had me er eehter al helemaal op ingesteld. Dus ik besloot gewoon 
aIleen te gaan. Ik vond het best eng. Ik ben met m'n rugzakje op gaan lopen. 
Dat was m'n eerste wandeling echt door de Indonesische natuur in m'n 
eentje. En ik ben daar van lieverlee van de grote weg gegaan naar een 
verhard pad, naar een onverhard pad, en op een gegeven moment ... Ja, ik 
moet er toch een keer aan gaan geloven; ik moet van het pad a( Dus ging ik 
van het pad af, hup het bos in. 
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Als je zestig bent, dan kan je met je kleinzoon of -dochter naar de speeltuin 
Als je zeventig bent dan heb je rimpels 
Als je tachtig bent, dan huil je niet meer zoveel 
Als je negentig bent, zul je nog wat beleven 
En als je honderd bent ga je dood 
En als je een engel bent, mag je alles zien wat je maar wilt. 

De belangstelling van Tamara ligt logischerwijs bij de kinder- en jeugdjaren. 
We Ie zen er de hedendaagse fascinaties uit af, zoals snoepen, zoenen, roken, op 
vakantie gaan met vrienden en scooter rijden. 
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DE LEVENSTRAP 

Tamara (IO jaar) heeft een Surinaamse vader, en een moeder die half Marokkaans 
en halfSurinaams is. Toen wij haar in de zomer van 1999 op het Bankaplein vroe
gen of zij liedjes kende, verbaasde zij ons na verloop van tijd met een uitgebreide 
'levenstrap.' Het genre van de 'levenstrap' is al zo oud als de middeleeuwen. 

Tamara lijkt een deel ter plekke te improviseren, en maakt aan het eind grotere 
passen door de tijd, maar dat doet niets af aan haar bijzondere voordracht: 

Ais je een bent mag je de Bes 
Ais je twee bent mag je de tiet 
Ais je drie bent dan mag je al snoepen 
Als je vier bent mag je al dat snoep eten 
Als je vijfbent mag je al naar de creche 
Als je zes bent zit je al in groep 3 
Als je zeven bent dan zit je in graep 4 
En als je acht bent kun je al goed schrijven 
En als je negen bent dan krijg je verkering 
En als je tien bent dan krijg je een horloge van je moeder 
En als je elf bent dan mag je al zoenen 
En als je twaalfbent dan zul je wat beleven 
AIsje dertien bent dan magje nog niet raken 
Als je veertien bent mag je naar een nog hogere school, 
Ga je al naar de tweede klas misschien 
Als je vijftien bent mag je al roken 
Als je zestien bent dan mag je met je vrienden op vakantie 
Als je zeventien bent mag je al op een scooter rijden 
Ais je achttien bent, op een motor 
Als je negentien bent dan mag je werken 
AIsje tvvintig bent magje zwanger worden 
Als je eenentvvintig bent dan mag je al de grote berg beklimlnen 
('en ik sla wel een paar jaar over soms he') 
En als je achtentwintig bent, ja, dan heb je al een baby 
Als je dertig bent, ben je al uit geweest 
Als je veertig bent, dan word je opa of oma 
Als je vijftig bent beginnen de rimpels al een beetje 

DOE OPEN ZIMZIM 



HOE HEET DE EIGENAAR? 

De Marokkaanse Abdel (8 jaar) en de Turkse Cihan (7 jaar) zijn dikke vrienden, 
en bovendien buren van elkaar. Ze zitten allebei op de Jan Nieuwenhuijzen
school, maar Abdel zit een groep hoger dan Cihan. Als Abdel moppen begint te 
vertellen, vindt Cihan het niet leuk als hij een mop vertelt over een domme 
Turk. Maar met de volgende mop van zijn vriend Abdel heeft hij geen moeite. 

Een Nederlander die ging naar Marokko. 
Daar zei hij: 'Van wie is dit cafe?' 
De Marokkaanse man zei tegen de Nederlander: 'Rub. tqewwed.' 
Toen zei de Nederlander: '0, Rost Kawoet.' 
Toen ging hij naar een restaurant, en toen zei hij: 'Van wie is dit restaurant?' 
De man van het restaurant zei: 'Rub. t ... a l-b.mar.' 
De Nederlander zei: '0, van Rochelsjmar.' 
Toen kwam hij bij een ziekenwagen. Toen vroeg hij: 'Van wie is deze 
ziekenwagen ?' 
Er werd gezegd: 'A rub. uh I-b.111ar tqewwed.' 
De Nederlander zei: '0, van Ro~emarkoewee.' 
Toen ging hij weer terug naar Nederland. 

Deze mop is voor Nederlanders in feite niet leuk, omdat ze het 'Marokkaans' 
- in dit geval het Arabisch - niet kunnen verstaan. En daar gaat de grap ook over: 
de Nederlander denkt telkens dat hij de naam van een eigenaar te horen krijgt. 
Maar elk antwoord van de Marokkanen is een variatie op: 'Hoepel op, ezel.' 

Terwijl nogal wat moppen in Lombok gaan over Turken en Marokkanen met 
Nederlandse taalproblemen, worden hier de rollen eens omgedraaid. De Hollan
der heeft in Marokko natuurlijk evenveel communicatieproblemen, en hij merkt 
absoluut niet dat hij wordt uitgescholden. Zelfingenomen doet hij net ofhij de 
namen van de 'eigenaars' wel kent. 

Het heeft weinig zin om een dergelijke mop aan Nederlanders te verteller, 
tenzij men de toehoorders evenzeer in de maling wil nemen. Maar in principe 
functioneert de mop alleen goed binnen de Marokkaanse gemeenschap in 
Lombok (of Nederland, zo men wil). 
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De groenteboer, een Marokkaan, 
Sleept nog een kist met appels aan 
Hij bouwt zijn eigen galerij. 
Een speaker roept op tot het gebed, 
Ik sluit het raam, ga terug naar bed, 
De moskee opent haar deuren. 
Een uurtje later sta ik op, 
Na een kop thee de markt op, 
Om te genie ten van haar geuren. 

En aan de kade bij het water, 
Zie ik die mooie molen staan. 
De meeste mensen zijn vergeten, 
Dat hier de tijd stil heeft gestaan. 

Voor mij blijft Lombok heel speciaal, 
Op elke hoek een vreemde taal, 
Een veelkleurig tafereel. 
En in het midden van de wijk, 
Staat daar die molen zo te kijk, 
SOUlS is het net een luchtkasteel. 
Met wieken als een silhouet, 
Licht van Reaal, als een vignet, 
Zul jij met de tijd beklijven? 
Waarom geniet ik nu het me est 
Van dat wat hier ooit is geweest 
En nu weer terug is en zal blijven? 

En aan de kade bij het water, 
Zie ik die mooie molen staan. 
De meeste mensen zijn vergeten, 
Dat hier de tijd stil heeft gestaan. 

DOE OPEN ZIMZIM 



DE TUD STAAT HIER STIL 

Nog steeds waart de geest van Wim Sonneveld af en toe rond in de wijk. Als 
houtzaagmolen De Ster in het voorjaar van 1999 na herbouw wordt geopend, 
lijkt het buurtbewoners leuk om gezamenlijk een CD met molenliederen te pre
senteren. Bewoners, buurtkinderen en het Lombok Anders Koor zingen mee op 
de CD. De CD gaat uiteindelijk Draaien maar! he ten, en er staan allerlei nieuwe en 
oude liedjes op waarin sterren en/of molens worden bezongen. Een van de 
mooiste liederen op de CD heet De tijd staat hier sti!. De tekst werd door S. van 
Wieringen geschreven op de melodie van La Montagne Oean Ferrat), dezelfde 
melodie als Ret dorp, het nostalgische lied waarmee Wim Sonneveld furore heeft 
gemaakt. Het lied wordt gezongen door De Bea's: 

De tijd staat hier stil 

Thuis heb ik nog een cD-Rom 
Waarop Utrecht, de stad met Dom, 
Zoals hij was, is vastgelegd: 
Digitaal klinkt het carillon 
Zoals dat 's ochtends vroeg begon 
Over de stad tot aan de Vecht. 
Die stad, ik zie nog steeds die plek 
Vlakbij het water aan het hek, 
Daar waar mijn leven is begonnen. 
Nu, jaren later, kijk ik uit 
Tussen de noten en het fruit 
Hoe de buurvrouw ligt te zonnen. 

En aan de kade bij het water, 
Zie ik die mooie molen staan. 
De meeste mensen zijn vergeten. 
Dat hier de tijd sti! heeft gestaan. 

Zaterdagochtend, het is nog vroeg, 
De laatste gast verlaat zijn kroeg, 
Een zwerver schuifelt traag voorbij. 
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De kinderen zongen vol overtuiging. Wanneer er een van het rechte tekstpad 
afWeek werd hij of zij onmiddellijk door de anderen gecorrigeerd. Ze hadden het 
lied op school in groep 2 of anders weI van elkaar geleerd. Het waren Sia (6 jaar), 
Zahila (ro), Manna (8), Fatima (9), Fouad (7), Akima (7), Adina (5) en Ali (5). 
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(c) Zeg gaje, gaje mee, zeg gaje, gaje mee 
En mijn zuster die heet Kee 
En mijn zuster die heet Kee 
En mijn zuster die heet Kee 

(A) lk ben met mijn Katootje [enz.] 
(B2) En zij maakte mij een heel stout kind 

Een heel stout kind pardoes 
Lekker gillen, lekker schreeuwen, zei dat stoute kind 
Lekker gillen, lekker schreeuwen, zei dat stoute kind 

(c) Zeg gaje, gaje mee [enz.] 

(A) Ik ben met mijn Katootje [enz.] 
(B3) En ze maakte mij een oom agent 

Een oom agent pardoes 
Ho! Nu stoppen, niet meer gillen, zei de oom agent 
Ho! Nu stoppen, niet meer gillen, zei de oom agent 

(c) Zeg gaje, gaje mee [enz.] 

(A) Ik ben met mijn Katootje [enz.] 
(B4) En ze maakte mij een toverheks 

Een toverheks pardoes 
'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks 
'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks 

(c) Zeg gaje, gaje mee [enz.] 

(A) Ik ben met mijn Katootje [enz.] 
(BS) En ze maakte mij eenJessica 

Een Jessica pardoes 
Wat een toe stand, wat een toestand, zei die Jessica 
Wat een toestand, wat een toe stand, zei die Jessica 

(c) Zeg gaje, gaje mee [enz.] 

(A) Ik ben met mijn Katootje [enz.] 
(B6) En ze maakte mij een toverfee 

Een toverfee pardoes 
Ik zal je help en, 'k zal je help en, zei de toverfee 
Ik zal je helpen, 'k zal je helpen, zei de toverfee 

(c) Zeg gaje, gaje mee [enz.] 
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(A) Ik ben met Catootje [enz.] 
(BS) En ze maakte van boter een ouwe heer 

Een ouwe heer pardoes 
'Heel voorzichtig, heel voorzichtig,' zei de ouwe heer 
'Heel voorzichtig, heel voorzichtig,' zei de ouwe heer 
'Lekker zoenen, lekker zoenen,' zei de dikke meid 
'Lekker zoenen, lekker zoenen,' zei de dikke meid 
'Mooie benen, mooie benen,' zei de lichtmatroos 
'Mooie benen, mooie ben en, ' zei de lichtmatroos 
'In de suite, in de suite,' zei de barones 
'In de suite, in de suite,' zei de barones 
'Eerst betalen, eerst betalen,' zei de kaste1ein 
'Eerst betalen, eerst betalen,' zei de kaste1ein 
"k Zalje pakken, 'k zalje pakken,' zei de toverheks 
"k Zal je pakken, 'k zal je pakken,' zei de toverheks 
'Kom maar binnen, kom maar binnen,' zei de wafelvrouw 
'Kom maar binnen, kom maar binnen,' zei de wafelvrouw 
'In de kerk, in de kerk,' zei de dominee 
'In de kerk, in de kerk,' zei de dominee 

(c) Een domi-dominee, een domi-dominee 
En m'n zuster die heet Kee 
En m'n zuster die heet Kee 
En m'n zuster die heet Kee. 

Op 23 juni 1999 troffen wij in de Banka-speeltuin een groepje zanglustige 
kinderen met op hun repertoire onder meer dit lied, in alweer een nieuwe, 
meer op kinderen toegesneden, versie. Zij zongen het lied zonder te 'stapelen,' 
zonder herhaling dus van de voorgaande coupletten: 

Ik ben met mijn Katootje naar de botermarkt geweest 

(A) Ik ben met mijn Katootje naar de botermarkt geweest 
En zij kon maken wat zij wou 
Zij kon maken wat zij wou 
Zij kon maken wat zij Wall 

Zij kon maken wat zij wou 
(B1) En zij maakte mij een heel lief kind 

Een heel lief kind pardoes 
Ja mijnheer, ja mevrouw, zei dat lieve kind 
Ja mijnheer, ja mevrouw, zei het lieve kind 
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(A) Ik ben met Catootje [enz.] 
(B2) En ze maakte van boter een wafelvrouw 

Een wafelvrouw pardoes 
'Kom maar binnen, kom maar binnen,' zei de wafelvrouw 
'Kom maar binnen, kom maar binnen,' zei de wafelvrouw 
'In de kerk, in de kerk,' zei de dominee [enz.] 

(A) Ik ben met Catootje [enz.] 
(B3) En ze maakte van boter een toverheks 

Een toverheks pardoes 
ok Zal je pakken, 'k zal je pakken,' zei de toverheks 
Ok Zal je pakken, 'k zal je pakken,' zei de toverheks 
'Kom maar binnen, kom maar binnen,' zei de wafelvrouw [enz.] 

(A) Ik ben met Catootje [enz.] 
(B4) En ze maakte van boter een kastelein 

Een kastelein pardoes 
'Eerst betalen, eerst betalen,' zei de kastelein 
'Eerst betalen, eerst betalen,' zei de kastelein 
Ok Zalje pakken, 'k zalje pakken,' zei de toverheks [enz.] 

(A) Ik ben met Catootje [enz.] 
(B 5) En ze maakte van boter een barones 

Een barones pardoes 
'In de suite, in de suite,' zei de barones 
'In de suite, in de suite,' zei de barones 
'Eerst betalen, eerst betalen,' zei de kastelein [enz.] 

(A) Ik ben met Catootje [enz.] 
(B6) En ze maakte van boter een lichtmatroos 

Een lichtmatroos pardoes 
'Mooie benen, mooie benen,' zei de lichtmatroos 
'Mooie benen, mooie benen,' zei de lichtmatroos 
'In de suite, in de suite,' zei de barones [enz.] 

(A) Ik ben met Catootje [enz.] 
(B7) En ze maakte van boter een dikke meid 

Een dikke meid pardoes 
'Lekker zoenen, lekker zoenen,' zei de dikke meid 
'Lekker zoenen, lekker zoenen,' zei de dikke meid 
'Mooie benen, mooie benen,' zei de lichtmatroos [enz.] 
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Ik ben met Catootje naar de botermarkt gegaan 

Ik ben met Ca - too - lje naar de bo - ter - rnarkt ge - gaan N aar de bo - ter - rnarkt ge - gaan 

Zekon rna-ken wat ze won Ze kon rna-ken wat ze won Ze kon rna-ken wat ze won Ze kon rna-ken wat ze won 

~#;l}lIJ Jl J?J Jl }lIJ J J J IJ J J F lar tle 
En ze maak - te van bo - ter een do - mi - nee Een do - mi - nee par does 

~#epPrPPrIPPppJtlppJ ppJ Ippp 
"In dekerk, in dekerk", zei de do-mi - nee "In de kerk, in de kerk", zei de do - mi - nee 

"In de kerk, in de kerk", zei de do - mi - nee "In de kerk, in de kerk", zei de do - rni - nee 

~# 

~# 

J I J? l J? J? J J I P P P P r P p 
Een do - rni-do-mi - nee, een do - mi-do - mi-nee En rn'n 

J? J? • • J l J? 
~ 

Jl Jl J) }l Jl 

En rn'n zns - ter die heet Kee En rn'n zns -

(A) Ik ben met Catoolje naar de botemlarkt gegaan 
Naar de botermarkt gegaan 
Ze kon maken wat ze WOll 
Ze kon maken wat ze WOll 
Ze kon maken wat ze WOll 
Ze kon maken wat ze WOll 

(BI) En ze maakte van boter een dominee 
Een dominee pardoes 
'In de kerk, in de kerk,' zei de dominee 
'In de kerk, in de kerk,' zei de dominee 

(c) Een domi-dominee, een domi-dominee 
En m'n zllster die heet Kee 
En m'n zllster die heet Kee 
En m'n zllster die heet Kee 

DOE OPEN ZIMZIM 
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Het is op de melodie van deze laatstgenoemde versie, vooral bekend gewor
den via padvinders- en jongerenliedbundels uit de jaren dertig, veertig en vijftig, 
dat Jean Senn zijn versie heeft gemaakt. 

Kenmerkend voor ·alle versies is het stapelen: bij elk nieuw couplet worden 
telkens alle voorafgaande coupletten of coupletregels herhaald. 

Wat maken Katootje, of Hans Michel, of Jan Hinnerik nu zoal? In alle oudere 
versies beginnen ze met het maken van een of meer muziekinstrument( en): een 
viool (fiekeltje, vedeltje, geigeken enz.), een (Turks) trammeltje, een schuif
trampet (schuifeltje), een klarinet, een rommelpot. Van al die instrumenten 
wordt vervolgens de klank nagebootst: violien, rambombom of roekedoeke, 
retteketet of fluitje fleie, rattetattetat, horre horre of rommele rommele, enzo
voort, telkens met de toevoeging: zei die (of dat), alsof de instrumenten een stem 
zouden hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vervolgens in de meeste 
versies personen van diverse pluimage aan het woord komen, personen die alle
maal iets zeggen dat voor hen kenmerkend is. Naast een Engelsman, een Frans
man, een Duitser (in Nederlandstalige versies) of een Hollander (in plat-Duitse 
versies), met telkens andere uitspraken, is er een vloekende lichtmatroos ofkapi
tein Cpotverdomme,' ook wel: 'pot-met-blomme'), een dorninee ('amen, amen,' 
ook weI: 'wees gezegend'), een heilsoldaat Chier is redding'), een 'sociaal,' des
tijds benaming voor een socialist Crecht voor allen'), een wafelenmeid ('kom 
maar binnen,' ook wel: 'kom maar boven'), een dikke meid ('willen we eens 
zoenen'), een oude jood ('wat te sjaggelen'; versie van omstreeks 1900) en een 
jodenkind ('memmele, memmele'; dito versie). 

Uit dit personenarsenaal namJean Senn de dorninee, de wafelvrouw, de dikke 
meid en de lichtmatroos, legde ze nieuwe uitspraken in de mond en voegde er 
een toverheks, een kastelein, een barones en een ouwe heer aan toe. 

In de oudere versies heet de zuster vrijwel altijd Katrien (rijmend op 'vigolien'). 
In de Senn-versie heet de zuster in de slotregel Kee, omdat het moet rijmen op 
dorninee. 

Het lied, gezongen door 'solisten uit de Wim Sonneveld T.v.-show' (onder 
wie uiteraard ook Wim Sonneveld zelf) werd in 1962 door Mercury Records 
B.V. op een LP uitgebracht. Elk couplet begint met een soort intra (A). Naar
mate het lied vordert graeien de coupletten in omvang; telkens worden alle 
voorafgaande coupletregels in omgekeerde volgorde (van achteren naar voren) 
herhaald en elk couplet of elke serie coupletten wordt telkens afgesloten met het 
ref rein (c). 
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Zij kon het lonken niet laten 
Zij lonkte naar iedere man 
Dat hep veel te veel in de gaten 
En 0, 0, 0, 0, 0, daar kwam narigheid van. 

Als 'Willem Parel,' een Amsterdamse orgelman, sprak en zong Wim Sonneveld 
in het Amsterdams, als 'Frater Venantius' (Zeg maar ja tegen het leven!) met een 
Limburgse tongval. In het Gronings zong hij het traditionele Moeke d'r staait 
'n vrijer bie de deur, een 'speelliedje,' een liedje dat 'gespeeld' ofurel uitgebeeld kan 
worden. 'Gespeeld' werd ook met het traditionele Ik ben met Catootje naar de 
botermarkt gegaan. Het werd geensceneerd voor een van Sonnevelds tv-shows, en 
wel nadat door Jean Senn (pseudoniem voor zijn levensgezel Huub Janssen) de 
tekst was vernieuwd. De nieuwe bewerking, in een muzikaal arrangement van 
Bert Paige, werd, me de door de presentatie van Sonneveld en zeven andere 
solisten, zo populair dat deze versie nu, na veertigjaar, nog steeds bij veel mensen 
bekend is. 

Jean Senn maakte dan weI een nieuwe versie, maar hij construeerde die 
grotendeels uit oudere versies en optekeningen. Sinds de tweede helft van de 
negentiende eeuw, toen in Vlaanderen en vervolgens in Nederland het monde
ling overgeleverde lied in de belangstelling kwam, zijn er nogal wat - onderling 
uiteenlopende - versies opgetekend, in het Nederlands en in het plat-Duits 
(Nederduits). De onderlinge verschillen, ook qua melodie, duiden op een ze
kere populariteit: het lied moet veel gezongen zijn en is, overgaand van het ene 
gezelschap in het andere, aan veranderingen onderhevig geweest. Aan eventue
Ie veranderingen is ook de structuur van het lied zelf debet: het kan eindeloos 
worden aangevuld en nodigt daardoor uit tot improvisatie. Uitgangspunt in elke 
versie is iemand die kan maken wat hij of zij ziet of wil. Soms is dat Catootje 
of Katootje, met wie de zanger/tekstdichter naar de botermarkt gaat (opgete
kend in Maastricht), naar de kermis (Noord-Holland, Utrecht), naar de Rozen
laan (Zaanstreek), de Rozenstraat (Groningen,Noord-Holland, Limburg) of de 
Rozengracht (Overijssel, Noord-Holland). 

Uit r802 dateert een gedrukte versie waarin Catoo~e door de Lommerstraat 
passeert. De naam van deze straat vinden we verbasterd terug in de versies waar
in een man de plaats van Catootje inneemt: soms is het een niet met name ge
noemde man die, komend door de Lombaardstraat, kan maken wat hij ziet 
(Brugge), soms heet dezelfde man Michiel (leper). Er zijn ook versies waarin 
een zekere Hans Michel in de Lange Uimmerstrasse woont (Vlaanderen), of 
een Hans Hendriks in de Lange-lange-straat (Zwolle), of eenJan Hinnerik in de 
Lammerlammerstraat. 

DOE OPEN ZIMZIM 



DE BEROEMDSTE LOMBOKKER: 

WIM SONNEVELD 

Er zijn nag mens en in Lombok, met name in de J.P. Coenstraat, die zich de krui
denierswinkel op nummer 84 herinneren, en het gezin dat daar woonde (en 
werkte): de farnilie Sonneveld. Vader Gerrit, een voormalig timmerman, had de 
zaak gekocht en was kruidenier geworden, de eerste die in Utrecht HAG-koffie 
verkocht. Na de dochters Catharina en Neeltje en de zoonJo werd in 1917 een 
tweede zoon, Wim, geboren (t 1974). Er waren zes kinderen toen de moeder, 
Geertruida van den Berg, in 1922 overleed. De kinderen werden na school in
gezet om de zaak draaiende te houden. Dat hield in dat ze zowel in de winkel 
werkten als met de mandfiets boodschappen rondbrachten. 

Anekdotes over dejeugd van Wim Sonneveld ('Sonneveld, mevrouw ... ,' 'een 
halfje chloor. .. ,' 'mijn vader is mijn vader niet .. .') komen vrijwel allemaal uit de 
mond van Wim Sonneveld zelf, als onderdeel van de conferences die hij later als 
gerenommeerd zanger/ cabaretier placht te houden. Een gelukkige jeugd is niet 
bepaald het beeld dat uit die anekdotes naar voren komt. Eerder ontstaat de 
indruk dat de latere Wim Sonneveld blij is zich te hebben ontworsteld aan het 
milieu waarin hij opgroeide, een milieu waarin hij niettemin gelegenheid vond 
zijn kansen en kanten te verkennen. Als kind maakte hij, met sinaasappelkistjes 
en aan elkaar genaaide suikerzakken, in de schuur achter zijn ouderlijk huis een 
toneelzaal, waarin hij voor de kinderen uit de buurt voorstellingen gaf Op zijn 
zestiende maakte hij deel uit van een barbershopgroep genaamd de 'Keep smiling 
singers'; met Fons Goossens die hij daar leerde kennen trad hij in 1934 met veel 
succes op voor ziekenhuispatienten, met name die van het Stads- en Acadernisch 
Ziekenhuis in Utrecht. In 1935 zong het duo voor de KRo-radio Engelse, Franse 
en Nederlandse liedjes, gevolgd door een tournee door het Gooi. In 1936, op 
negentienjarige leeftijd, verdween hij uit het Utrechtse om elders, voornamelijk 
in Amsterdam, een carriere op te bouwen. 

Naast een voorkeur voor serieuze, vaak chanson-achtige liedjes en liederen 
(Het dorp, Zo heerlijk rustig) blijkt uit het repertoire van Wim Sonneveld eveneens 
zijn lief de voor 'lekkere' liedjes, 'liedjes die iedereen gewoon meezingt,' zoals hij 
het zelf uitdrukte, liedjes als De kat van ome Willem is op reis geweest, Daar is de orgel
man, Poen, poen, po en po en, en het 'lied van de losbandigheid,' 'Nikkelen Nelis,' 
met het refrein: 
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Onder Turkse volwassenen zijn de Temel-verhalen momenteel immens popu
lair (terwijl verhalen over Nasreddin Hodja en Keloglan meer voor kinderen 
bestemd zouden zijn). In grate delen van Turkije staat Temel symbool voor 
domheid en achterlijkheid. Dat neemt niet weg dat Temel ook sluw uit de hoek 
kan komen, zoals in de volgende mop: 

Temel reist met de trein van Ankara naar Istanbul. In Turkije rijden de 
treinen niet zo hard als in Nederland, en het is dus een lange reis. Tegenover 
Temel zit toevallig een geleerde man uit Istanbul, die ook van Ankara naar 
Istanbul reist. In Istanbul heeft hij zijn opleiding gehad. 
Temel zegt tegen de geleerde man: 'Okee, de reis is lang. Laten we wat 
praten, en onderling vragen stellen. Dan kunnen we de tijd een beetje doden.' 
'Nou,' zegt die man, 'dat is goed'. 
'Maar,' zegt Temel, 'jij bent hooggeleerd enje zult alles weten wat ik zal 
vragen. En wat jij aan mij vraagt, zal ik nooit kunnen beantwoorden. We 
maken de volgende weddenschap: als ik iets vraag aan jou, en jij kan het niet 
beantwoorden, dan krijg ik vanjou 100 lira. Maar dan benjij aan de beurt: 
als jij iets aan mij vraagt, en ik weet het niet, dan krijg jij van mij TO lira.' 
De geleerde zegt: 'Dat is niet echt eerlijk, he? Ik moet veel meer betalen dan 
jij .' 
Maar Temel zegt: 'Ik vind het weI eerlijk, want jij hebt doorgeleerd en jij 
bent slim.' 
Waarop de geleerde man zegt: 'Okee, okee, ik ben slim, het is goed. Prima.' 
Temel stelt dan de eerste vraag: 'Noem mij de naam van een dier met drie 
poten.' 
En de man begint te denken, en te denken, en te denken. Ze rijden 
verschillende steden voorbij, ITlaar de man komt er niet uit. 
Uiteindelijk zegt hij: 'Hier, 100 lira, ik weet het niet.' 
Toen mocht de geleerde een vraag stellen aan Temel. 
Hij zegt: 'Ik weet het niet, maar noemjij nou dat dier met drie poten maar 
eens.' 
Meteen zegt Temel daarop: 'Ik weet het ook niet; hier heb je 10 lira.' 

En nu blijkt Temel inderdaad slim te zijn. Maar hoe kan het nu dat Temel in de 
ogen van veel Turken voornamelijk dom is (gelijk 'de Belgen'), terwijl Temel 
volgens KaZlm Ta~kan in 80 a 90 pracent van de vertellingen slim is? Het ant
woord is uiteindelijk kinderlijk eenvoudig: KaZlm Ta~kan is zelf in het Zwarte
Zeegebied geboren en getogen, en komt net als zijn held Temel uit de stad 
Trabzon. En wie zal zijn gewaardeerde stadgenoot nu afVallen? 
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Zo'n mop kan aileen verteld worden in een maatschappelijke context waarin 
er problemen bestaan (hebben) tussen Marokkaanse jongeren en de politie -
overigens meer in Amsterdam dan in Utrecht, en binnen Utrecht meer in 
Kanaleneiland en Zuilen dan in Lombok. In Turkije zelfblijft zo'n mop in elk 
geval in het luchtledige hangen. KaZlm Ta~kan zegt: 'Als ik deze mop in Turkije 
vertel, dan snapp en ze 'm niet. Dan zeggen ze: 'Goh, die baby is slim, want hij 
kan al praten'.' 

Een andere mop vertelt hij aldus: 

Een oude Marokkaanse man gaat naar een slagerij en zegt tegen de slager: 'Ik 
wil kippen.' 
'Nou,' zegt de Nederlandse slager: 'Ik heb kippen voor vijf gulden per stuk, 
of vijf voor tien gulden. Maar die zijn wel ingepakt.' 
Toen zei die Marokkaan: 'Geef maar van die goedkope kippen: vijf voor tien 
gulden, twee gulden per stuk.' 
Hij koopt die kippen, neemt ze mee en gaat weg. 
N ou stond er ook een N ederlander in de rij. 
Hij zegt tegen die slager: 'Ik wil ook van die kippen die die Marokkaan 
meegenomen heeft.' 
De slager zegt tegen die Nederlandse klant: 'Nou, ik heb het niet verteld, 
maar die kippen zijn besmet met aids. Vandaar dat ze goedkoop zijn.' 
Toen zegt de Nederlander: 'Je bent gewoon racistisch bezig! Dat kanje toch 
niet maken!' 
De Nederlander rent achter die Marokkaan aan. 
Hij zegt tegen die Marokkaan: 'Meneer, die kippen die u hier net gekocht 
hebt, die zijn besmet met aids; vandaar dat ze zo goedkoop zijn.' 
De Marokkaan zegt tegen de Nederlander: 'Och, ik ga ze opeten, ik ga ze 
toch niet neuken!' 

Halverwege maakt de mop een politiek correcte wending, maar het is wel
beschouwd toch aan de nalviteit van de Marokkaan te wijten dat hij alsnog het 
slachtoffer wordt. 

Dit is nogmaals een mop die vooral in de Nederlandse context zal functione
reno Dat geldt mindel' voor de volgende mop, die in de Turkse cultuuropvatting 
over de vrouwelijke maagdelijkheid past: 

Temel gaat de eerste nacht met zijn bruid naar bed. Als hij zich uitkleedt, 
blijkt hij gelijk een pistool bij zich te hebben. 
De bruid vraagt aan Temel: 'Waarom dat pistool?' 
Temel zegt: 'Hoe dan ook, er komt bloed.' 
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De mop kan pas begrepen worden, als men weet dat Marokkanen Turken wel 
aanspreken met het woord 'kardash,' dat 'broeder' betekent. Het woord 'kar
dash' stamt evenwel niet uit het Berbers of Marokkaans Arabisch, maar uit het 
Turks zelf: 'kardas' is Turks voor 'broer.' De Marokkanen spreken de Turken 
dus aan met een Turks woord, maar spreken het zo uit, dat het in Turkse oren 
Marokkaans klinkt. 

Hoe dan ook; in de mop wordt de Marokkaan nog dommer voorgesteld dan 
de Belg. Tijdens het festival Salaam Lombok op 27 september 1998 werd dezelfde 
mop verteld door een Marokkaanse jongen: het zal niemand verbazen dat de 
Nederlander na de fatale operatie een Turk is geworden. In Nederland wordt ook 
wel verteld dat een Nederlander een Duitser wil worden. Als de Nederlander 
hoort dat er teveel hersenen bij hem zijn weggehaald, zegt hij in onvervalst 
Vlaams: 'Awel zuile, da's ne plezante!' En dan is er ook nog de versie van de Belg 
die Nederlander wil worden. Nadat de Belg heeft gehoord dat hij teveel hers ens 
mist, antwoordt hij laconiek: 'Dat hindert neat.' En dat is Fries voor 'Dat geeft 
niks'. 

Inter-etnisch katten behoort welbeschouwd tot de folklore van elke cultuur 
(al zal meneer Ta§kan nooit een mop ten koste van bijvoorbeeld Marokkanen 
maken waar een Marokkaan bij is - desnoods verandert hij de nationaliteit van 
het slachtoffer in een Spanjaard om de toehoorder niet te beledigen). Dat inter
etnische gepest vinden we ook terug in de volgende mop, die door Turken in 
Nederland wordt verteld: 

Een Marokkaanse vrouw is hoogzwanger en moet hoognodig naar het 
ziekenhuis om te bevallen. Er wordt een ambulance gebeld, maar die komt 
maar niet. Toevallig rijdt er een politiewagen langs. 
De politieagenten blijken behulpzaam: 'Wij nemen u mee.' 
De zwangere vrouw stapt dus achterin de politiewagen. Ze rijden naar het 
ziekenhuis, maar onderweg begint de vrouw toch echt te beval1en. De 
politieman zet zijn wagen aan de kant. 
De agenten komen kijken naar de vrouw en ze zeggen: 'We komen zo naar 
binnen.' 
De politieagenten kijken elkaar eens aan: wat doen we? Nou, dan moeten we 
het maar gewoon zelf doen, he? Want het ziekenhuis is nog ver. 
De Marokkaanse vrouw doet haar benen van elkaar, en ja hoor, daar kondigt 
zich een tweeling aan. De agent begint te trekken aan het hoofd van het 
eerste kind. Die politieagent trek ken, trekken. Dat kindje kijkt zo eens naar 
die agent. 
En hij roept: 'Mohammed, terug! Politie!' 
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Een mop van meer Nederlandse signatuur is de volgende: 

Een Surinamer heeft een auto van twintig jaar oud. Hij wil zijn auto inruilen 
en gaat naar het garagebedrijf. 
Met zijn Surinaamse accent zegt hij tegen de garagehouder: 'Ik oewil mijn 
auto inruilen.' 
Daarop zegt die garagehouder: 'Is goed. Ik wil de auto wel effe bekijken, he?' 
Ze lopen samen naar buiten naar de auto. 
De garagehouder vraagt: 'Hoe oud is die auto?' 
De Surinamer zegt: 'Toewintigjaar oud.' 
Ze gaan in de auto zitten, de garagehouder achter het stuur. 't Plastic hoesje 
van twintig jaar terug lag nog steeds op de stoelen. De garagehouder kijkt 
naar de kilometerteller en stelt verbaasd vast dat er in die twintig jaar maar 
5000 kilometer op de teller is gekomen. 
De garagehouder zegt tegen de Surinamer: 'Meneer, je hebt zeker gesjoemeld 
he, met de kilometerteller? Je hebt 'm zeker een £link eind teruggedraaid?' 
'Nee, meneer, 't is allemaal origineel zo.' 
Toen zegt die garagehouder: 'Waar heb je die auto voor gebruikt dan?' 
De Surinamer zegt: 'Oewoon-oewerk-verkeer.' 

De stereotypen liggen er in dit soort lTlOppen vaak dik bovenop. Wordt de Belg 
bovenal geacht dom te zijn, de Surinamer zou voorallui zijn. Meneer Ta~kan 
heeft de mop echter vooral verteld om te laten horen dat zo'n vertelling leuker 
wordt als er dialect of een vreemd talig accent in zit. De moppen over Temel die 
in Turkije verteld worden (zie: Zwarte-Zeemoppen) zijn des te leuker omdat 
Temel met een grappig Turks accent spreekt. 

Een intemationaal zeer geliefde mop speelt ook met stereotypen. Het is erg 
afhankelijk van de etnische achtergrond van de verteller welke nationaliteiten in 
de mop worden ingevuld: 

Ben Nederlander wi! een Belg worden. Nou, wat moet er gebeuren? Hij moet 
geopereerd worden: driekwart van de hersenen moet weggehaald worden. 
De Nederlander zegt: 'Ik vind het prima, als ik maar Belg word.' 
Maar per ongeluk haalt de chirurg alle hersens weg. 
De chirurg denkt nerveus: hoe moet ik dat nou aan de patient vertellen? Dat 
we een grote fout begaan hebben? 
De chirurg gaat naast zijn patient zitten. De Nederlander begint een beetje 
wakker te worden. 
Hij zegt tegen de patient: 'Meneer, sorry, per ongeluk hebben wij alles 
verwijderd in plaats van driekwart.' 
Waarop de patient zegt: 'Geeft niet, kardash, geeft niet.' 
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eens enthousiast naar Ta~kan toe: ze hebben nu toch een leuke mop gehoord! 
Ta~kan lacht uiteindelijk uit beleefdheid mee, maar hij kent de mop meestal al
lang. En de verteller vertelt de nlOp naar Ta~kans smaak vaak ook nog verkeerd: 
'Ook dat nog!' 

Meneer Ta~kan onderscheidt in zijn repertoire een drietal soorten moppen. 
Ten eerste zijn daar de moppen die in Turkije verteld worden door de Turken 
zel£ Ten tweede zijn daar de moppen die weI door Turken worden verteld, maar 
dan in Nederland. En ten derde zijn daar de moppen die in Nederland door 
Nederlanders verteld worden. Een deel van het Nederlandse repertoire wordt 
door de Turken evengoed leuk gevonden, zoals de bovenstaande Belgenmop. 
Een ander deel wordt minder gewaardeerd, zoals harde en zieke grappen, mop
pen over het geloof en bepaalde seksuele grappen. 

Een mop die het in Turkije goed doet, gaat als voIgt: 

De Japanners hebben een keizer, en die keizer is zwaar ziek. Hij ligt in een 
bed in het ziekenhuis. Niemand mag hem bezoeken, zelf~ zijn eigen 
ministers, zijn eigen mens en niet. Iedereen wacht buiten de deur. Maar de 
keizer had altijd goede contacten gehad met de Turkse minister-president. 
De keizer zegt: 'Ik wil de Turkse minister-president nog een laatste keer zien.' 
Gelijk wordt er vanuit Japan gebeld naar Ankara: 'Onze keizer ligt ziek in 
bed; hij wil graag de minister-president nog een keer ontmoeten.' 
'Ja, okee,' zegt men in Ankara. 
De minister-president neemt meteen het vliegtuig richting Japan. In Japan bij 
het ziekenhuisaangekomen, mag hij als enige naar binnen. Hij gaat de kanler 
van de zieke keizer in. 
Iedereen, ook de hele pers, wacht gespannen achter de deur. 
Na vijf minuten komt de Turkse minister-president met gebogen hoofd naar 

buiten. 
Iedereen vraagt: 'Hoe gaat het met onze keizer?' 
De minister-president zegt: 'Hij is dood. En hij heeft zijn laatste woorden 
tegen mij gesproken.' 
Iedereen is benieuwd wat 'ie gezegd heeft. 
De minister-president weet niet wat het betekent, maar de keizer zei: 'Tsjang 
tsjung tsjang tsjangtsjang gun tsjang.' 
De vertaling is spoedig gemaakt: 'Blijf met je poten van die zuurstofslang af' 

Opmerkelijk genoeg weet KaZlm Ta~kan na afloop van de mop er een moraal 
aan vast te knopen. Niet dat dat nodig is, maar in zijn ogen heeft ook zoiets 
schijnbaar 'triviaals' als een mop evengoed een boodschap. In dit gevalluidt de 
boodschap dat het een goede zaak is om over talenkennis te beschikken. Door 
gebrek aan talenkennis kunnen zaken soms fataal aflopen. 
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Wie in de Turkse gemeenschap in Lombok vraagt naar een begenadigd verhalen
verteller en moppentapper, krijgt steeds weer dezelfde naam te horen: KaZlm 
Ta~kan moet je hebben. We bellen hem op en maken voor woensdag 16 juni 
1999 een afspraak met hem in het J ongerencentrum UL U, waar hij de voorzitter is. 

Meneer Ta~kan blijkt inderdaad vol moppen en anekdotes te zitten. Naar 
eigen zeggen kent hij zo'n 3000 moppen. Hij hoort ze van anderen, leest ze in 
boeken, of haalt ze van internet. Hij houdt ook een archief bij waarin hij de 
moppen in enkele zinnen typeert. Hij heeft een goed geheugen voor moppen, 
want zelfs na tien, twintigjaar schiet de mop hem bij het Ie zen van de summiere 
beschrijving meteen weer in geuren en kleuren te binnen. Hij kent overigens 
ook nog de nodige goocheltrucs en wordt daarom weI Kazlm Kazan genoemd 
(naar de Nederlandse goochelaar Hans Kazan). 

Meneer Ta~kan woont al vele jaren in Nederland en hij spreekt uitstekend 
Nederlands. Hij verkeert allang in de multiculturele samenleving, en kent dus 
ook aIle grappen waarin de ene bevolkingsgroep de andere bespot. De verteller is 
ook voldoende bekend met de N ederlandse cultuur om typisch N ederlandse 
moppen op zijn repertoire te hebben. Immers, in Turkije komje er niet op om 
Belgenmoppen te gaan vertellen, maar hier zijn ze nog steeds behoorlijk popu
lair. Zoals deze mop bijvoorbeeld: 

Twee Belgen trekken tijdens de Golfoorlog richting Saddarn. Onderweg 
vinden ze twee scud-raketten die niet zijn ontploft. 
De ene Belg vraagt aan de ander: 'Wat doen we met die scuds?' 
De andere Belg zegt: 'Die nemen we gewoon mee naar de kazeme.' 
Met allebei een raket op de schouder lopen ze terug naar de kazeme. 
Op een gegeven moment zegt de ene Belg tegen de andere: 'Wat gebeurt er 
als er nou een ontploft?' 
De andere zegt: 'Dan zeggen we dat we er maar een gevonden hebben.' 

Het voordeel van veel moppen kennen, meent KaZlm Ta~kan, is dat mensen 
graag inje gezelschap zijn. Op reisjes en op vakantie weet Ta~kan altijd spoedig de 
stemming te verhogen. Sommige populaire moppen moet hij van zijn publiek 
zelfs telkens weer opnieuw vertellen. Maar er zit ook een nadeel aan zoveel mop
penkennis. Je hoort zelden nog een mop die je niet kent. Mensen komen nog wel 
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Daarop heeft 'ie een kist gebracht, en toen moest 'ie dat lijk in de kist 
krijgen. Hij opent de doos en kijkt naar binnen: de man is verdwenen! Dan 
vindt 'ie een briefje in de doos. En wat stond er in die brief? 
'Lieve Toos, 
Ik ben uit de doos; 
Ik lig op rij vijf 
Op een ander wijf' 

Als we doorvragen over moppen, dan blijkt dat in Suriname niet zozeer grappen 
over de verschillende etnische groepen worden gemaakt. Het is niet zo dat bij
voorbeeld creolen moppen maken over Hindoestanen en vice versa. Als er mop
pen worden gemaakt, dan eerder over de inwoners van de wat 'achtergebleven 
gebieden.' Zo worden er grappen gemaakt over de bewoners van Koroni, waar 
veel creolen wonen. Die moppen worden niet alleen door de Hindoestanen, 
maar ook door de stadscreolen gemaakt. Een kIassiek voorbeeld dat in vele varia
ties over de gehele wereld verteld wordt: 

Er waren eens een Amerikaan, een Hollander en een Surinamer. 
De Amerikaan zei: 'Wij zijn knappe mensen, hoor.' 
Toen zei de Hollander: 'Hoezo?' 
'Een man z'n arm was uit de kom, en de Amerikanen zijn zo slim, dat ze 'm 
genezen hebben, en die man is topscorer geworden in het basketbal.' 
Zo slim zijn die Amerikanen he? 
Toen zei de Hollander: 'la, wij Hollanders zijn nog slimmer.' 
De Amerikaan zegt: 'Hoezo?' 
'Een man is bij ons onder een trein gekomen en heeft zijn been verbrijzeld. 
Dat hebben ze zo mooi genezen, dat die man nu voetbal speelt bij Aja.x, en 
de meeste doelpunten maakt.' 
'0 ja? ' zei de Surinamer, 'maar wij zijn nog knapper.' 
'Hoezo?' 
'Een man heeft een ander zijn hoofd afgeslagen, en toen hebben ze er een 
kokosnoot op gezet, en die man is minister-president geworden van 
Suriname.' 

Deze mop werd in Suriname verteld tijdens het bewind van premier Wijdenbos, 
die zelf uit het district Koroni afk:omstig is. En Sheila Raktoe-Ramrattan voegt 
daar aan toe: 'In Koroni heb je trouwens ook veel kokosnoten.' 
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'Goed hoor,' zei de jager. 
De jager ging kruiden en bladeren zoeken. De kruiden heeft hij fijngestampt 
en ze met de bladeren op de prinses gelegd. En de prinses kwam overeind en 
was weer goed gezond. De jager lachte. 
Toen zei de koning: 'Wacht! Dan laat ik mijn dochter metjou trouwen, 
want jij hebt haar leven gered.' 
En de slang sprak: 'Bedenk goed wat je aan een mens hebt. Je hebt een mens 
geholpen, en vervolgens heeft 'ie je in een gevangenis laten belanden.' 
De muis, die de slang was gaan opzoeken, die wilde de jager helpen in de 
nood. De muis en zel£~ de slang bleken te vertrouwen. Maar een mens is niet 
te vertrouwen. Want kijk, zodra een mens ziet dat je het goed hebt, wordt 'ie 
jaloers. Terwijl die jager nog zo zijn best had gedaan om hem te redden. Ais 
dank liet hij hem in de gevangenis belanden. 
Dan eindigde mijn moeder met de woorden: 'Zo zie je hoe gemeen de 
mensen soms kunnen zijn.' 

Deze diervertelling staat in het intemationale volksverhaalonderzoek bekend als 
A T 160, Gratiful animals; ungratiful man. Dit verhaal is het me est teruggevonden in 
India, maar kent in dit geval ook een brede verspreiding over Europa (van Finland 
tot Spanje - van Frankrijk tot Turkije) , het Verre Oosten en Afrika. 

Naast deze traditionele sprookjes of fabels heeft mevrouw Sankatsing de nodige 
moppen op haar repertoire. Ze vertelt: 

Luister. Er was eens een man, en die had een hoop vriendinnen, he? 
Op zekere dag komen de mensen naar de vrouw met wie hij getrouwd was, 
en ze zeggen tegen haar: 'Je man is een paar dagen geleden overleden.' 
Daarop zei die vrouw: 'Toen hij in leven was, had 'ie zoveel vrouwen, en 
nou moet ik opdraaien voor alles.' 
Ze is naar de begrafenisondernemer gegaan, en ze zei: 'Weetje wat? Kunje 
niet vool' een kartonnen doos zorgen, want ik wil dat mijn man in een 
kartonnen doos wol'dt begraven.' 
Toen zei de begl'afenisondernemer: 'Goed. Wat je zegt.' 
En zo gezegd, zo gedaan. Die man wordt begraven in een kal'tonnen doos. 
Maar het begon te regenen. En die doos begon almaar slapper te worden. 
Toen zei de vrouw: 'He God, het was toch ook mijn echtgenoot. Dit mag 
niet gebeuren.' 
Ze ging terug naar de begrafenisondernemer en zei: 'Nou, ik ben van mening 
veranderd: doe 'm toch maar in een kist.' 
De man zei: 'Goed mevrouw.' 
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Wat doet hij? Ondergronds is hij naar de sehatkamer van de koning 
gekropen. ledere dag ging hij wat munten uit de sehatkist halen voor de 
jager. Zo ging het almaar door. Van het geld ging de jager een mooi huis 
bouwen. 
Maar die man, die hij gered had, die kwam langs en zei: 'Hoe komjij ineens 
aan geld? Vroeger had je bijna geen eten, nou heb je zo'n mooi huis .. .' 
Hierop heeft de jager het uitgelegd: 'Weet je nog dat die muis zo dankbaar 
was? Hij brengt me iedere dag wat geld.' 
Weet je wat er gebeurt? Die man werd zo jaloers dat de jager een zekere 
rijkdom had vergaard, dat hij naar de koning is gegaan om hem te verraden. 
Zo laag! 
Toen hebben ze de jager opgepakt en opgesloten, want hij had geld van de 
koning gestolen. 
Wat gebeurt? 
Die muis zei: 'Mijn God, kijk eens hoe ondankbaar die man is!' 
Hierop is de muis de slang gaan zoeken. 
De muis zei tegen de slang: 'We moeten die man helpen.' 
De muis vertelde wat er gebeurd was, en de slang zei: 'Wat?' 
Die slang ging naar de gevangenis en zei tegen de jager: 'Ik ga de doehter van 
de koning bijten. Ze zal haar bewustzijn verliezen. Maar jij moet de hele dag 
hier roepen: 'Als ze mij vrijlaten, maak ik de prinses beter." 
Goed, zo gezegd, zo gedaan. 
Alhoewel de man in een eel zat opgesloten, hoorden de waehters voor zijn 
deur de gevangene iedere keer zeggen: 'Als de koning mij vrijlaat, kan ik de 
prinses beter maken.' 
De waehters laehten: 'De grootste professoren kunnen de prinses niet beter 
maken, enjij, zo'n eenvoudige man zou dat weI kunnen ... ?' 
Zo ging het een tijdje door. Uit aIle land en zijn geleerde mensen gekomen 
om de prinses beter te maken, maar het baatte niets. De prinses werd niet 
beter. 
De koning werd langzaam maar zeker wanhopig, en toen hij op een dag 
langs de eelliep, hoorde hij de gevangene zeggen: 'Ik kan de prinses beter 
maken.' 
In zijn wanhoop heeft 'ie gezegd: 'Goed, laat hem komen.' 
De slang had de jager gezegd: 'Als ze je vrijlaten, dan moet je bepaalde 
kruiden en bladeren nemen, en die moet je dan op haar leggen. Dan zal ze 
bijkomen. Dat is het medicijn.' 
Dat had die slang hem verteld. 
Afijn, ze hebben de jager bij de koning en zijn doehter gebracht. 
'Alsje m'n doehter niet beter maakt, dan wordje opgehangen,' dreigde de 
koning. 

DOE OPEN ZIMZIM 



In een opwelling trok hij een pistool en schoot de hond dood. Toen hij bij de 
hond kwam, zag hij pas het kettinkje met het hangertje. Hij vond het geld en 
de brief waarin de pandjesbaas had geschreven hoe dankbaar hij de hond was. 
T oen kreeg de man enorme spijt, maar toen was het te laat. 
Ze zeggen niet voor niets, zie je: een hond is soms trouwer dan een mens.' 
Zulke verhalen vertelde mijn moeder. 

Dit diersprookje staat in het volksverhaalonderzoek bekend als AT 178B, The 
Faithful Dog as Security for a Debt; en de bakermat van dit specifieke sproolge ligt 
in ... India. 

De verhalen van Indrani's moeder hadden vaak een duidelijke moraal, en ook het 
volgende traditionele volksverhaal moest de trouw van de dieren benadrukken: 

Er was eens eenjager, he? En diejager gingjagen en door de hele dag te 
jagen, scharrelde hij wat te eten bij elkaar, en bracht dat naar zijn vrouw. 
Iedere dag ging hij jagen. . 
Op een dag kwam hij ergens waar zo'n put was. En toen hij in de put keek, 
zag hij daar een muis, een slang en een man in zitten. 
De man riep als eerste: 'Jager, wilje me help en? Haal me d'r uit. Mijn hele 
leven zal ik je dankbaar zijn.' 
Toen zei de jager: 'Goed.' 
Dus die jager hielp de man uit de put. 
De man zei nogmaals: 'Ik zalje mijn hele leven dankbaar zijn.' 
Hierop begon de muis te roepen: 'Ja, jager, help mij ook. Als je me helpt, zal 
ik je aItijd dankbaar zijn.' 
Die jager heeft de muis to en ook uit de put gehaald. 
Van de slang was dejager weI een beetje bang. 
En de man zei: 'Ja, je moet die slang niet redden, want hij zal je doodbijten.' 
Maar ook de slang riep: 'Help me. Ook al ben ik een slang, ik zalje tijdens 
mijn leven nog helpen.' 
Toen dacht de jager: nou moet ik hem toch maar helpen. Daarop heeft hij de 
slang uit de put gehaald. 
ZOo De slang is vervolgens weggegaan, en de muis is vertrokken. Die geredde 
man is een goeie vriend van de jager geworden, en hij heeft hem geholpen. 
Maar wat gebeurt er verder? 
Op een goede dag zei de muis: 'Ik ben die man zo dankbaar. Ik zal eens gaan 
kijken waar hij woont.' 
T oen de muis daar bij de jager kwam, zag hij hoe hard die man moest 
werken om zijn dagelijkse kost. 
De muis zei tegen de jager: 'Wacht even. Ik zal j e helpen.' 
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Mijn moeder zei vaak: 'Honden zijn trouwer dan een mens.' 
En dan zei ik: 'Waarom zegt u dat?' 
'Ja kind, ga zitten,' zei mijn moeder dan, en ze begon te verteIlen: 
'Er was eens een man, en die had een hondo Maar die man had geen werk. En 
die man ging naar een pandjesbaas - een soldader no emden ze dat. 
Hij kwam bij die soldader en zei: 'Soldader, kan je me een hoeveelheid geld 
lenen? Ik wil namelijk werk gaan zoeken, en .. .' 
Toen zei die pandjesbaas: 'Dat is goed, maar wat is je onderpand? Je moet me 
wel iets geven voor het gevalje me niet kan terugbetalen.' 
Toen zei de man: 'Ik heb een trouwe hond; ik geefje de hond als onderpand. 
Als ik terugkom, breng ik geld mee, en dan koop ik hem weer terug.' 
En de soldader zei: 'Dat is goed.' 
Hierop is de man weggegaan. 
Maar wat gebeurt er? Op een nacht groeven dieven een tunnel en drongen 
de zaak van de pandjesbaas binnen. Ze stalen het hele magazijn leeg en 
verstopten aile spuIlen bij de rivier. Maar de hond had alles in de gaten, he, 
en hij volgde stilletjes de inbrekers. 
De volgende ochtend komt de soldader zijn zaak binnen ... alles gestolen! 
Toen zei hij: 'Ja, wat is die hond toch ondankbaar. Ik laat hem hier waken en 
hij heeft niet een keer geblaft of wat.' 
De soldader was heel erg boos. Nou ja, de politie werd erbij gehaald, maar 
die kon weinig uitrichten. 
Die hond was nu echter aldoor aan het blaffen en liep naar die pandjesbaas, 
trok hem aan zijn broekspijp, en liep telkens de kant van de rivier op. Maar 
niemand begreep wat die hond bedoelde, he? Iedere keer rende hij weer 
dezelfde kant op. 
Op zeker moment zei iemand: 'Ja, wat wil die hond nou? Laten we eens gaan 
kijken.' 
En toen zijn ze achter die hond aangelopen, en die hond rende naar de rivier, 
en daar hebben ze aile gestolen spullen teruggevonden. 
Toen zeiden ze: 'Kijk eens aan.' 
De trouw van de hond was nu wel duidelijk geworden. 
De soldader heeft de hond een mooi kettinkje om zijn hals gehangen. In een 
hangertje deed hij een briefje waarop stond hoe dankbaar hij de hond was en 
wat 'ie gedaan had, en hij heeft er ook nog wat geld bij gestopt. 
Hierop zei de pandjesbaas tegen de hond: 'Je mag naar je baas teruggaan.' 
Maar wat gebeurt? Die man, die op zoek naar werk was geweest, en die geld 
geleend had, die was terug op weg naar huis. Onderweg zag hij daar ineens 
zijn hond lopeno 
Meteen werd hij ontzettend boos: 'Wat een ondankbare hond! Dat 'ie bij zijn 
baas is weggelopen voordat ik hem terug ben komen halen ... !' 
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werd Hindi gesproken, maar zij heeft de taal - in tegenstelling tot Indrani - ook 
leren lezen en schrijven. Sheila heeft eveneens een liberale opvoeding genoten: 
ze is naar de kweekschool geweest en heeft korte tijd als onderwijzeres voor de 
klas gestaan, maar is daarna al snel medewerkster bij een bank geworden. Tegen
woordig is zij voorzitster van de Vereniging Welzijn Surinaamse Ouderen 
Utrecht en omstreken. 

Als we de dames in maart 2000 vragen naar verhalen over Anansi de Spin, dan 
moeten ze bekennen dat ze er weI van gehoord hebben, maar dat ze daar geen 
verhalen over kunnen vertellen. Die Anansi-verhalen werden vooral door de 
creolen verteld, en niet door de Hindoestanen. Ook liedjes in de taal van de 
creolen, het Sranan Tongo (vroeger ook weI neger-Engels genoemd), kennen ze 
nauwelijks. Ofhet moet het volgende lied zijn, dat ze samen aanheffen: 

Mama dadina joe goedoe 
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Mama dadina joe goedoe 
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je moeder is je rijkdom 
je vader is je bloed 
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Komt er toch een dag dat je naar hen terugkeert 

Indrani heeft het nog gezongen op het feest ter gelegenheid van de 50e veljaar
dag van haar tweelingzoons, en de hele zaal was tot tranen toe geroerd. 

Sheila en Indrani vertellen graag over de Hindoestaanse opvoeding die ze van 
huis uit hebben meegekregen. Kern van die opvoeding was volgens hen het res
pect voor mens en dier. Een mens moet altijd zachtmoedig en goed behandeld 
worden, enje mag nooit wraak nemen op iemand. Wie goed doet, zal uiteinde
lijk ook weer goed behandeld worden. Indrani's moeder leerde haar: 'Iemand 
die jou slecht behandeld heeft, no dig die persoon een keer uit. En ga allerlei lek
kernijen op tafel leggen, behandel hem helemaal perfect, totdat hij zich diep 
schaamt.' 

Ook dieren moeten goed behandeld worden, temeer daar we van dieren nog 
kunnen leren wat trouw en dankbaarheid is. Indrani hoorde ter illustratie wel 
traditionele volksverhalen over de hond van haar moeder. 
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schoppenaas. Dat spel kaarten wordt hier in Lombok, in het 
Volksbuurtmuseum hier vlakbij, bewaard. Peter Hagenaar, die heeft ze aan 
me laten zien vorige week en die zei erbij, dat ze zelfs van de speelkaarten 
niet weten of ze wel echt zijn. 

Op ons verzoek verteld op 3 maart 1999 door de professionele verteller Raymond 
den Boestert G.P. Coenstraat 6S-bis) van het VertelcollectiefUtrecht. 
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'He joh, klojo, laat me d'r uit! Ik ben niet gek! De deur is alleen maar in het 
slot gevallen!' 
Een bewaker stond geamuseerd voor het traliewerk te kijken. Terwijl Jansje 
hem probeerde uit te leggen dat die man daar in die kooi haar echtgenoot 
was, die alleen maar de gekken nadeed terwijl de deur in het slot gevallen 
was, deed Karel op datzelfde moment een uitval door de tralies. Hij 
probeerde de bewaker vast te grijpen, de man deed een stap opzij ... en dat 
had Karel nou beter niet kunnen doen. Ogenblikkelijk begon de bewaker 
Jansje in de richting van de uitgang te duwen. 
Hij zei nog: 'Mevrouw, u kunt beter gaan. U maakt hem wild.' 
V oordat ze het wist, stond ze weer buiten op straat. In haar wanhoop klopte 
ze aan op het luikje, hield de bewaker een stuiver voor, maar er werd gezegd 
dat per zondagmiddag maar een bezoek aan het dolhuis was toegestaan. Ze 
sprak willekeurig voorbijgangers aan, vertelde haar verhaal, en uiteindelijk, 
tien minuten voor sluitingstijd, wilde een bakkersjongen weI op haar kosten 
naar binnen. Toen 'ie bij Karel voor de kooi stond, was 'ie al zoveel uren aan 
het gillen en aan het schreeuwen geweest, dat 'ie al net zo wild uit zijn ogen 
keek als alle andere dollen. 
Terug in Vleuten werd er familieberaad gehouden. Wat moesten ze doen? 
Het verhaal aan de schout vertellen? Die zou dat natuurlijk nooit geloven. 
Nee, Karel moest ontzet worden. De broer van Karel, Pieter, die zou dat 
klusje klaren. Hij haalde een koevoet bij de timmerman, een ijzeren staaf, en 
op zondagochtend vertrok 'ie naar Utrecht. Jansje stond de hele dag in de 
deuropening van haar huisje te wachten. Van's ochtends vroeg tot's avonds 
laat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, en op zaterdag. En op 
zondagochtend vertrok ze in haar eentje naar Utrecht. Bijna bewegingsloos 
betaalde ze haar stuiver aan de portier. Ze werd binnengelaten in de lange 
donkere gang. Ze liep langs de kooien; de vrouw n1.et het witte haar, de 
jongen met het gedichtje, het meisje dat nog altijd op haar rug lag, en de 
dragonder. In de volgende kooi was het stil. Twee mannen zaten geruisloos 
kaart te spelen. 
'Pieter! Karel! Ik ben het, Jansje! 'k Heb eten meegebracht: brood, een kaas!' 
Een van de mann en stond op. 't Was Pieter. Hij pakte een speelkaart van 
tafel, een schoppenaas, en wankelde in de richting van het traliewerk, de 
kaart bezwerend voor zich uithoudend. 
'Vervloekt zijt gij, vervloekt! Dat de duivelje moge komen halen!' 
Hij herkende haar niet. Wat van Pieter en Karel is geworden, dat weet 
niemand. Maar toen een paar jaar later de dragonder dood ging, to en werd 
'ie ontleed en zijn skelet werd met ijzeren banden en al opgesteld in het 
Ontleedkundig Museum hier in Utrecht op Het Hoogt. Het enige wat er 
van Karel en Pieter over is, dat zijn hun speelkaarten. In het bijzonder de 

N 
0\ 

W 

HET LOMBOKS DOLHUIS 



haren, witte haren tot op haar enkels, zat voorovergebogen voor een klein 
krukje te bidden. Ze prevelde een gebed voor zich uit, en voor haar stond 
een klein krukje met een piespot erop. Plotseling sprong ze op. Ze doopte 
haar lange haren in die witte pispot, en begon toen met haar haren in het 
rond te zwaaien. Karel en Jansje die konden nog net op tijd een stap achteruit 
doen. In het volgende hok liep een jongen langs het traliewerk heen en weer. 
Hij keek Karel en Jansje een tijdje doordringend aan, en zei toen een 
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Zeg, hoor je de trom? 
Pas op, want ik kom. 
Met mijn lans en geweer 
Schiet ik iedereen neer. 
Pieuw pieuw! 

Nog een hok later lag een meisje op haar rug vlak bij het traliewerk. Met 
haar ogen wijd open staarde ze omhoog. 
Karel die keek zo eens en die zei: 'Nou, die is dood. Dat kun je zo zien.' 
Op allerlei mogelijke manieren probeerde hij met het meisje in contact te 
komen. Maar geen reactie. 
Jansje keek, en zei: 'Ach God. Ze lijkt op ons Geerke. Ze is ongeveer net zo 
oud.' 
Maar Karel die hoorde het al niet meer; die was verder de gang ingelopen. 
Die wilde waar voor zijn twee stuivers. Ineens zag 'ie de dragonder. De blik 
van de dragonder was vervaarlijk. Jansje deed bij zijn aanblik een stap 
achteruit, maar Karel die deed juist een stap vooruit. 
Karel deed alsof'ie een officier uit het Ieger was: 'Geef acht! Presenteer 
geweer!' 
Dat maakte de dragonder woedend. Hij begon te schreeuwen, te bliesen, en 
met zijn amlen om zich he en te zwaaien. Hij bukte voorover en greep naar 
een steen in de vloer. Jansje en Karel, gewaarschuwd door de buren die al 
eerder waren geweest, konden nog net op tijd verder de gang invluchten. 
De andere hokken waren Ieeg. En Karel die ging een van die Ieegstaande 
kooien in, en achter het traliewerk ging hij gekke gezichten trekken. Jansje 
die brulde het uit; zo had ze Karel in jaren niet meer gezien. Dus Karel deed 
er nog een schepje bovenop, en imiteerde aIle gekken, die hij even tevoren 
in de verschillende kooien had zien zitten. Hij brieste, hij schreeuwde, hij 
stampte ... Jansje moest zo lac hen dat ze bijna in haar broek plaste. Ze rende 
naar de portier, om buiten op de Lombokse vlakte - onbebouwd nog - even 
te gaan plassen. Toen ze even later terugkwam, hoorde ze Karel vloeken en 
tieren. 
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HET LOMBOKS DOLHUIS 

(OF: WIE IS HIER NOU GEK?) 

Een hoop mensen weten dat niet, maar Lombok had vroeger een dolhuis. 
Dat was eigenlijk toen Lombok nog niet veel was. D'r stonden hier aileen 
wat boerderijen. En hier vlak buiten de stad stond dus een dolhuis. Ver van 
de bebouwing af, zodat mens en in de stad, in het centrum geen last hadden 
van de gekken. In dat Utrechtse dolhuis, daar werd een dragonder bewaard. 
't Was een reusachtige kerel, met een bovenmenselijke gestalte, handen als 
kolenscheppen, en een bovenmenselijke kracht. Alles wat 'ie op zijn weg 
tegenkwam, vemietigde hij. Hij kostte het gesticht dan ook handenvol geld. 
Ze hadden hem een ijzeren ketting om zijn middel gegeven, en daarmee 
stond hij vastgekionken aan de muur. Maar zelfs dan was er nog niets voor 
hem veilig. Als er iemand voor zijn hok stond, wiens gezicht hem niet beviel, 
dan begon 'ie om zich heen te draaien, te briesen, te snuiven, bukte 
voorover, wrikte een steen los uit de vioer en dan ... dan moest je bukken. 
Die dragonder, die was de attractie van het dolhuis. En het dolhuis, dat was 
de attractie van de stad. Op zondagmiddag, dan kon je voor een stuiver naar 
binnen. D'r was een oude middeleeuwse stadswet die bepaalde dat burgers 
daar recht op hadden, en offici eel waren die stuivers dan weer bedoeld om de 
positie van de gekken weer te verbeteren. Maar ja, d'r was natuurlijk 
niemand die dat controleerde. 
Zoals Lombok nu een attractie is, zo was het dolhuis dat hier stond dat 
vroeger. Tot ver in de regio trokken mens en hier naar Lombok toe om dat 
dolhuis te bezoeken. Karel, een veehandelaar uit Vleuten, die had van de 
buren gehoord dat dat Ie uk was. Dus die pakte z'n paard, en samen met z'n 
vrouw Jansje ging hij naar Lombok toe, het dolhuis bezoeken. Ze stonden 
zondagochtend als eersten voor de deur. Ze betaalden hun twee stuivers. 
Grendels werden van de deur geschoven en ze werden binnengelaten in een 
lange donkere gang. Slechts verlicht door twee of drie fakkels. 
Het stonk er ongelooflijk, naar pis, zweet ... Een beest schoot langs de muur, 
en Jansje greep gelijk de arm van Karel beet. Maar toen hun ogen eenmaal 
aan het donker gewend waren, toen ontdekten ze aan de linkerkant ailemaal 
hokken. Beestenkooien leken het weI. En nieuwsgierig deden ze een stapje 
dichterbij. Gelijk al, in het eerste hok was het raak. Een vrouw met lange 
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omzwervingenheeft hij een beetje Italiaans geleerd, een bee~e Duits, een beetje 
Engels en tenslotte Nederlands. 

Sinds de dood van zijn vrouw gaat hij altijd tussen de middag warm eten in het 
bejaardencentrum in de Kanaalstraat. 's Middags zoekt hij vaak de gezelligheid 
op van het Dienstencentrum West in de Pieter Bothstraat - de plek waar wij hem 
in februari 2000 ook treffen. Hij gaat er graag klaverjassen of biljarten met een 
vast groepje mannen; Nederlandse mannen en een Italiaan. 

Aan het eind van ons gesprek memoreert meneer Zaplotynski nog dat hij na de 
oorlog een medaille heeft gekregen voor de door hem betoonde moed, maar dat 
feit relativeert hij mete en met de woorden: 'Je wordt er toch niet wijzer van!' 
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daarvandaan echt de oorlog in: in de woestijn werd strijd geleverd met de pantser
divisies van de Duitse generaal Rommel. Wladyslaw heeft nog gevochten in 
Alexandrie en Palestina en is toen weer teruggekeerd naar Noord-Afrika. Ver
volgens is de divisie per schip overgestoken naar Sicilie, en doorgestoken naar 
Zuid-Italie op weg naar het noorden. Tussen Napels en Rome werd er strijd ge
leverd in Montecasino. De Duitsers die zich daar in het klooster op de berg had
den verschanst, werden er door de pantserdivisie bestookt. Daarna trok de divisie 
door naar het no orden en zijn ze Oostenrijk binnengereden. Van Salzburg naar 
Innsbruck, en door naar Klagenfurt tot aan de J oegoslavische grens. Daar moest 
de divisie halt houden: de Amerikanen namen het daar van de Britten over en de 
pantserdivisie ging terug naar Italie. In een legerkamp nabij Rimini zijn ze toen 
een jaar gelegerd geweest. In Italie is Wladyslaw een tijd legertruckchauffeur 
geweest; hij zorgde elke maand voor een voedseltransport naar Zuid-Italie. 

Na de oorlog is Wladyslaw in 1946 eenjaar naar Engeland gegaan. Daar heeft 
hij een opleiding tot lasser gevolgd. In Engeland was hij statenloos. Hij kreeg de 
mogelijkheid om naar Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland of Australie te emigre
ren, maar hij had geen idee wat hij daar te zoeken had. Het liefst was hij terug
gekeerd naar Polen, maar het communistische IJzeren Gordijn maakte dat on
mogelijk. Uiteindelijk is Wladyslaw met de boot overgestoken naar Frankrijk en 
is hij via Belgie naar Nederland gereisd. Hij is in Utrecht op de Kramme Nieuwe 
Gracht bij het Rode Kruis terecht gekomen en kreeg vervolgens werk in de 
staalindustrie. Met de kroning van Juliana in 1948 kreeg Wladyslaw Zaplotynski 
de gelegenheid om tot Nederlander te worden genaturaliseerd, en dat is gebeurd. 

Dit is het verhaal hoe een Poolse jongen, min of meer door oorlogsomstandig
heden gedwongen, met een merkwaardige omtrekkende beweging in Lombok 
terecht is gekomen. Van Polen naar Rusland, van het Midden-Oosten naar 
Noord-Afrika, van Italie naar Engeland, en dan uiteindelijk naar Nederland. Dit 
deel van zijn levensgeschiedenis is meneer Zaplotynski altijd weI bereid om te 
vertellen. Maar vraag hem niet naar spannende details. Daar wil hij niets over 
kwijt, want alles overziend concludeert hij: 'We hebben het bar slecht gehad.' 

Meneer Zaplotynski heeft lange tijd in de J.P. Coenstraat gewoond, maar 
heeft nu een kleinere benedenwoning betrokken in de Kanaalstraat. Hij is in 
Utrecht getrauwd met een Nederlandse vrauw, en ze hebben samen vier kinde
ren gekregen. Wladyslaw heeft tot zijn pensioen nooit een dag zonder werk ge
zeten: eerst heeft hij in de staalfabriek gewerkt, daarna bij de stadsverwarming. 
Na een opleiding tot elektrotechnicus is hij de koeltechniek ingegaan. Pas in de 
jaren negentig, na de val van het IJzeren Gordijn, is meneer Zaplotynski weer op 
vakantie teruggeweest in Polen. Hij spreekt nog steeds goed Pools en behoorlijk 
Russisch - dat was op school in zijnjeugd al de verplichte tweede taal. Door zijn 
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Eigenlijk heeft de 76-jarige Wladyslaw Zaplotynski helemaal geen verhalen te 
vertellen, en liederen heeft hij ook niet op zijn repertoire. 'Zingen kan ik niet,' 
verontschuldigt hij zich meteen. De Poolse sprookjes en liedjes, die hij vroeger 
op school heeft geleerd, is hij inmiddels vergeten. Wladyslaw heeft welbe
schouwd maar een verhaal: over hoe hij uiteindelijk in Lombok terecht is geko
men. 'Dat is wel een lang verhaal, hoar,' waarschuwt hij: we zijn niet in een paar 
minuten weer van hem a£ 

Op 24 december I923 werd Wladyslaw Zaplotynski geboren in Lwow (Lem
berg), in het oosten van Polen. Hij verloor zijn vader ten tijde van de inval van 
Duitsland in Polen in I939. Zijn vader Alexandr Zaplotynski was machinist bij 
de spoorwegen en werd gebombardeerd tijdens een transport. Een groot deel 
van Polen werd door de Duitsers bezet, maar de Russen zagen hun kans schoon 
om het oostelijk deel van Polen te annexeren. Zo werd ook Lwow ingelijfd bij 
de Oekraine. Wladyslaw moest zich eigenlijk bij de Russen melden als arb eider, 
maar hij ontdook dit gebod bewust. Hij hield zichzelfin leven met zwarte handel 
in onder meer sigaretten. Op het platteland kon hij 'bij de boeren drie sigaretten 
ruilen voor een ei.' Hij werd evenwel gesnapt door de Russen en overgebracht 
naar een werkkamp in Nowosibirsk in het koude Siberie. De werkzaamheden 
aldaar bestonden uit hout zagen, schoonmaken, brood bakken, zieken verple
gen, aan het spoor werken en dergelijke. Men kreeg weinig beloning, en het 
voedsel was karig: gedroogde of gerookte vis, een stukje brood, een klontje 
suiker, en heet water bij wijze van thee. 'Als je zo'n visje eet, dan heb je daarna 
wel dorst,' zegt meneer Zaplotynski. 

Toen Duitsland in de winter van I94I Rusland binnenviel, moest Wladyslaw 
kiezen: dienst nemen in het Russische leger, of zich aansluiten bij de geallieer
den, in dit geval de Britten. Hij hield de Russen voor gezien en meldde zich bij 
de Britse afdeling van het Rode Kruis. V oor deze organisatie werd hij uitgezon
den naar Teheran, de hoofdstad van het voormalige Perzie (nu Iran). Aldaar 
raakte hij verzeild bij de Poolse afdeling van de Britse pantserdivisie onder lei ding 
van generaal Anders. Hier leerde hij in een tank rijden. 'Dat is niet moeilijk, 
hoar. Je hebt een hendel voor links en een hendel voor rechts, je hebt een pedaal 
am gas te geven en een pedaal om te remmen.' Vervolgens is de pantserdivisie 
overgestoken naar Noord-Mrika: eerst naar Tobroek (in het huidige Libie), en 
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Neddy had er ook een berijmde Nederlandse vertaling bij gemaakt, die op 
dezelfde melodie gezongen kon worden: 

Vertel eens even, ben jij tevreden, met je leven? 
Ga terug naar je kindheid, opnieuw, heel even. 
Geef me je hand, en beland in kinderdromenland. 
Geef me je hand, en beland in kinderdroomtoestand. 

Het thema van het lied, volwassenen die vergeten welke dromen zij als kinderen 
hadden, heeft Neddy ook uitgewerkt in de video-opname met de schoolkinde
reno Ze laat ze namelijk vertellen over hun toekomstdromen. Als ze de band later 
nog eens zullen terugkijken, kunnen ze zien welke dromen ze vroeger hadden, en 
wat daar uiteindelijk van terecht is gekomen. 
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want ik sta op het randje van de afgrond; 
Ik probeer mijn hoofd niet te verliezen. 
Ha ha ha ha, 
Het is soms net een jungle. 
Ik vraag me wel eens af 
Hoe ik mijn hoofd boven water weet te houden. 

Sinds enige tijd woont Neddy in Lombok en werkt ze bij Media West. Eigenlijk 
pas sinds ze in Lombok woont, is ze zich wat meer gaan interesseren voor haar 
Turkse wortels. Toen de Turkse rapster Aziza A uit Berlijn in het Utrechtse RASA 

kwam optreden, is ze daarheen gegaan. Aziza A had Turkse kinderliedjes in haar 
rap verwerkt, die Neddy meteen herkende. Ze heeft de CD gekocht en nog vele 
malen beluisterd. 

Toen Neddy Polat vanuit Media West de opdracht kreeg am een video te 
maken waarin muziek en kleur centraal standen, besloot ze zo'n kinderliedje van 
de CD van Aziza A te gaan instuderen met Turkse kinderen van de Villa Nova
school. Van de kinderen kreeg Neddy overigens fijntjes te horen dat haar Turks 
verre van perfect was. Ze zingt ons het lied voor: 
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KINDERDROMENLAND 

Neddy Polat is in Turkije geboren, maar ze is al op jonge leeftijd met haar ouders 
naar Nederland gekomen. Ze is in Oldenzaal opgegroeid en heeft er school
gegaan, zodat ze niet aileen perfect Nederlands spreekt, maar ook nog eens een 
behoorlijk mondje Twents. 

Het verhaal- en liedrepertoire van N eddy is ook behoorlijk N ederlands getint. 
Natuurlijk kent ze sprookjes als Roodkapje en Klein Duimpje, maar als wij vra
gen naar haar kennis van Nasreddin Hodja, dan moet zij het antwoord schuldig 
blijven. Haar favoriete boek als kind was Pluk van de pettenjlat van Annie M.G. 
Schmidt. De liedjes die ze nog van school kent, zijn stuk voor stuk Nederlands: 
Vader Jacob, Kom mee naar buiten allemaal (dan zoeken wij de wielewaal), Altijd is Kort

JakJe ziek en de bekende Sinterklaasliedjes. Als puber bleek haar muziekvoorkeur 
ook tamelijk westers georienteerd. Haar eerste LP was die van de musical Hair, en 
ze was destijds weg van Shakin' Stevens met zijn hit This 01' House. Wat later 
zong ze graag mee met de liedjes van Spandau Ballet en Simply Red. 

Ook de opkomst van de hiphop had haar belangstelling. Als we haar vragen 
om een favoriet stukje hiphop, rapt zij een fragment van de Amerikaanse rapper 
Grandmaster Flesh: 

Broken glass, everywhere; 
People pissing on the streets, you know, they just don't care. 
I can't take the smell, I can't take the noise. 
Got no money in my pocket, cause I got no choise. 
So don't push me, cause I'm close to the edge; 
I'm tlying not to lose my head. 
Ha ha ha ha, 
It's like a jungle sometimes. 
It makes me wonder 
How I keep it from going under. 

Gebroken glas, overal; 
Mensen pissen op straat, weet je, het kan ze nih schelen. 
lk kan de lucht niet verdragen, ik kan de herrie niet verdragen. 
Ik heb geen geld op zak, want ik heb geen keus. 
Dus laat me met rust [eig. duw me niet], 

DOE OPEN ZIMZIM 



en nog vast in slaap. Of is ze al wakker, maar is ze nag ergens mee bezig. 
Toen ging haar moeder boven kijken, en toen trof ze haar dochter in bed 
met haar hoofd era£ Tja, het schijnt dat als je die spiegel achter je niet kapot 
maakt, dat er dan wat met je gebeurt. Dan wordt je keel doorgesneden, of 
krijgje iets inje hart. Dat heb ik tenminste gehoord dan. Van een meisje op 
de basisschool. 

Het geloof in geesten is in Nederland wel tanende, maar bepaald nag niet hele
maal verdwenen. Dat bewijst het verhaal over het 'glaasje draaien' wel, en oak 
verhalen over klopgeesten willen in Nederland nag weI eens opduiken. Ook 
daarover kende Valerie nog weI een verhaal. In de Marokkaanse eultuur is het 
geloof in geesten nog veellevendiger - niet in de laatste plaats omdat de Koran 
hun bestaan bevestigt. Valerie vertelt: 

Ik hoor die Marokkaanse meisjes weI vertellen: ja, als je in Marokko bent, 
dan zie je bij wijze van spreken de geesten over straat vliegen. Dat 500rt 
dingen hoor je dan vertellen. Ik heb zelf ook zo'n Marokkaans verhaal 
gehoord en onthouden. Dat moet in Marokko een heel erg bekend verhaal 
zijn. 't Ging over een flat waarin een heel arm gezin woonde. In de buurt 
van de we hoarden ze telkens een stem roepen: 'Help mij. Help mij.' 
Iedereen die die stem hoorde, werd bang, en veel families zijn daardoor uit 
angst al op de vlueht geslagen. Toen was er op een keer zo'n gezin, dat was 
ook heel arm; dat was met een man en een vrouw en vier kinderen. En ze 
waren echt heel arm. Nou, die gingen dus in dat huis wonen. Op zeker 
moment zei die man: 'Ja, wat heb ik te verliezen? Ik moet kijken wat het is. 
Missehien is het wel echt iemand die in nood zit ofzo.' Dus die man ging op 
onderzoek uit en to en zag 'ie daar een geest zitten van een man in een hele 
witte jurk. Die geest zat met twee emmers goud in zijn handen. En to en zei 
die geest: 'Help mij. Die emmers zijn zo zwaar. Verlos me van deze emmers, 
dan zal ik zorgen dat je niet meer in amlOede leeft.' Toen heeft die man de 
emmers gepakt. Dankzij die emmers werd die man plots heel rijk. En hij is 
ook rijk gebleven, want elke keer als hij wat van het goud uitgaf, werd het 
vanzelfweer bijgevuld. Wat eraf ging, kwam er ook gelijk weer bij. Dat 
sehijnt een heel bekend verhaal te zijn in Marokko. Ik heb het horen 
vertellen door een Marokkaans meisje uit groep aeht van de basisschool. 
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Valerie en Rachida zijn onafscheidelijke vriendinnen en ze zitten allebei op de 
havo van het De Bruijne Lyceum. Rachida heeft een Marokkaanse vader en een 
Nederlandse moeder, maar die zijn inmiddels gescheiden. Op de een of andere 
manier kunnen Valerie en Rachida het beste opschieten met de Marokkaanse 
jongeren op hun school en in hun buurt: zij zijn naar hun oordeel aardiger, ope
ner, behulpzamer en gezelliger dan de meeste Nederlandse jongeren. 

Als we het tweetal vragen naar verhalen, dan komt er in eerste instantie niet 
veel uit. Maar aan het eind van ons gesprek begint Valerie ineens te vertellen 
over 'glaasje draaien' en hoe gevaarlijk dat eigenlijk is, omdatje met dat ritueel in 
feite een geest oproept. Hetzelfde kanje doen met een zogenaamd ouija-bordo In 
het rond staan de letters van het alfabet en de cijfers van 0 tot en met 9. Op vragen 
van het gezelschap wordt dan antwoord gegeven door de geest: die wijst met het 
glas of een stok letters en cijfers aan die woorden, getallen en zinnen vormen. 

In dit genre kent Valerie nog wel meer griezelige verhalen. Bijvoorbeeld over 
Bloody Mary. Op de basisschool zeiden de kinderen dat je met je ogen dicht 
voor de spiegel moest gaan staan en dan dertien keer 'Bloody Mary' moest zeg
gen. Als je dan je ogen open deed, dan zag je een ander gezicht in de spiegel, of 
iets over je toekomst. Het fijne wist ze er niet meer van. Ook dit ritueel wordt 
door Valerie als gevaarlijk bestempeld. Op onze vraag ofze dit wel eens gepro
beerd had, antwoordt ze: 'Nee, want ik was altijd bang; bij de tweede keer rende 
ik altijd weg! Ik geloofde wel in al dat soort dingen, dus dat doe ik niet. M'n 
moeder zegt: "Je moet dat niet doen.'" Van het ene verhaal komt het andere, en 
Valerie vertelt vervolgens: 

Ik heb zelf een keer dit verhaal gehoord. Dat speelde om I2 uur 's nachts. 
Dan moet je een spiegel voor je en een spiegel achter je zetten, en dan kan je 
vragen stell en ofzo ... Bijvoorbeeld vragen hoe je toekomstige man eruit komt 
te zien. Als het goed is, dan zie je waarschijnlijk beelden in de spiegel. En als 
je klaar bent, dan moet je de spiegel achter je kapot slaan. Maar ik heb een 
keer gehoord dat een meisje het had gedaan, om 12 uur 's nachts, maar die 
was vergeten om de spiegel kapot te slaan. Ze had alles gewoon terug gezet, 
en toen ging ze slapen. De volgende dag roept haar moeder haar; iemand 
kwam allemaal spullen ophalen. Dus de moeder roept dat meisje. Geen 
antwoord. Dus die moeder denkt: Wat zou er zijn? Misschien is ze erg moe 
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Op het Bankaplein kwamen de spelende kinderen ons soms moppen en raadsels 
vertellen en liedjes voorzingen. De kinderen waren gebiologeerd door onze 
kleine opnameapparaatjes, waarap ze hun eigen stemmen - onder grate hilari
teit - telkens weer konden terughoren. 

Op 23 juni 1999 kwam de Nederlandse, 12-jarige Samanta met het volgende 
raadsel: 

'Hoe komt het dat iedereen uit Utrech zo slim is? Weetje dat niet?' 
'Nee.' 
'Noll, omdat er maar een Dom is in Utrech.' 
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heeft hij geen geduld, is hij erg nerveus en wordt hij heel snel boos. In eerste 
instantie wilden wij verhuizen, maar mijn moeder is de geest tegengekomen 
en die zei tegen haar dat ze hun niks meer zau aandoen, omdat ze hen al iets 
aan had gedaan. Verhuizen had echter geen zin, want ze zou hen blijven 
achtervolgen. 

Waar is je moeder die geest dan tegengekomen en in welke gedaante? 
Dat zeg ik liever niet. Want dat is niet goed. Ter bescherming vanjezelf 
moet je verzwijgen wat je hebt gezien. Bovendien is ze de djimli (vrouwelijke 
geest) wel vaker tegengekomen in allerlei gedaantes. 

Benjij de djinni wel eens tegel1gekomen? 
Ja, maar ook hier wil ik absoluut niet over praten. Een djinl1 kan echt in 
allerlei verschillende gedaantes verschijnen. Als mens, als kat, als slang, als 
geit ... 

Eerder vermeldde je dat de djinns niet spreken. Hoe heift ze je moeder dan duidelUk 
gemaakt dat ze jullie niks meer aan zou doen? 
Dat weet ik niet. Ik wil er ook echt niet over praten. Mijn moeder is haar in 
ieder geval een keer in de tuin tegengekomen in de verschijning van een geit. 
Ze was in de tuin aan het werken to en er plotseling een geit voor haar stond 
en zo plotseling als ze was verschenen, zo plotseling was ze ook weer 
verdwenen. Maar nu heb ik echt hoofdpijn, hoor, dus zullen we een andere 
keer verdergaan? 
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Een huis kan bewoond worden door bovennatuurlijke entiteiten. In de Neder
landse (en Westerse) cultuur kan het bijvoorbeeld gaan om een spook (veelal een 
overledene wiens ziel geen rust kan krijgen) of een klopgeest (een demonisch 
wezen dat spontaan voorwerpen kan laten vliegen en glas kan laten breken). In 
het Limburgse Druten zou zich in 1995 nog een klopgeest - ook wel Poltergeist 
genaamd - hebben gemanifesteerd in een doodgewoon rijtieshuis. Overigens 
werd dit huis bewoond door Turkse mensen die eerder geloofden dat hun in
wonende zoon vervloekt was. 

In de Marokkaanse cultuur kunnen huizen bewoond worden door geesten, 
afhankelijk van het geslacht een djinn (mannelijk) of djinni (vrouwelijk) geheten. 
Begin oktober kreeg Saida el Mousaoui in buurthuis Rosa het volgende verhaal 
te horen van een 29-jarige Berbervrouw: 

Ons huis in Marokko is al decennia lang bewoond door een vrouwelijke 
geest. Elk huis heeft wel een geest. Doordat wij echter niets over haar 
verteIlen, heeft zij ons nooit iets aangedaan. AIleen in het begin. De grond 
waar ons huis op is gebouwd, was al bewoond door een geest. Voor ons huis 
heeft er een ander huis gestaan. Daar hebben twee verschillende gezinnen in 
gewoond en beide gezinnen hebben niet vee! goeds meegemaakt. Ik weet 
echter niet wat, omdat ik nog niet geboren was en zo nu en dan er alleen iets 
over hoor. Mijn vader heeft het huis afgebroken en er een nieuw huis 
gebouwd. Toen zijn rnijn ouders met mijn oudste broer, die to en nog een 
baby was, er gaan wonen. Op een dag heeft rnijn moeder rnijn broertie aIleen 
achtergelaten in het huis. Hij lag te slapen, dus is zij eventies sne! op bezoek 
gegaan. Toen zij thuiskwam, trof zij rnijn broertje misvormd aan in bed. Zijn 
benen en armen stonden schots en scheef en zijn mond en ogen ook. Mijn 
ouders hebben hem toen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een injectie 
kreeg toegediend. Dit heeft zijn situatie echter aIleen maar verergerd. Zij zijn 
toen met hem naar een Jqih (altematief genezer) geweest en die verklaarde 
hen voor gek, omdat ze met hem naar een reguliere arts waren gegaan. Het 
was duidelijk dat hij getroffen was door rayeh (bezetenheid door geesten) en 
hij adviseerde hen dwah asemath (altematieve geneeswijze) toe te passen. Hij is 
nu genezen, alhoewel hij nooit voor de volle honderd procent is genezen. 
Een van zijn benen is nog steeds korter en dunner dan zijn andere been. Ook 
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te stelen. Hij had uiteindelijk een zolder vol cokes liggen en kon er ruimhartig 
van uitdelen onder de buurtbewoners. 

Op een dag was meneer Molenaar kersen wezen stelen in een boomgaard. Op 
de terugweg lette hij al kersen etend niet goed op, en werd op de Muntbrug 
aangereden door een Duitse BMW-motor met zijspan. Hij raakte gewond aan 
zijn arm (het litteken is tot op de dag van vandaag te zien). Toen is hij met een 
ziekenwagen met zo'n gasinstallatie op het dak (er was geen benzine meer) naar 
het ziekenhuis vervoerd. Zijn kersen was hij kwijt. 

Tijdens de bevrijding zag hij als 14-jarige knaap, op de plaats waar nu het 
Westplein is, de eerste Engelse jeeps aan komen rijden, met een Duitse officier 
achterin. Ze reden naar de kazernes om te onderhandelen over de overgave. In 
de dagen daarna heeft meneer Molenaar genoten van de chocola en de kauwgom 
en de sigaretten. 

Meneer Molenaar draagt de Duitsers nog altijd geen kwaad hart toe. Er is in de 
oorlog in Lombok ook weinig gebeurd: 'We hadden hier wel een hele rustige 
hoek; wat dat betreft van de moffen weinig last.' Er is nooit een born gevallen op 
de wijk. De ernstigste zaken die de omgeving heeft meegemaakt waren wat 
liquidaties door het verzet. Er was bijvoorbeeld een afrekening in de buurt van 
de Nicolaas Beetsstraat die meneer Molenaar van nabij meemaakte: 'ja, dan wou 
je wel weg. Want als er iets gebeurde, dan pakten ze alles op, he?' 

Meneer Molenaar is nog altijd verzot op het Duitse soldatenbrood: 'ja,je vreet 
je eigen ongelukkig, hoor.' Latere bezoeken aan Duitsland gingen nooit voorbij 
zonder de aankoop van een flinke hoeveelheid kuch. 
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Alhoewel Albertus Molenaar op 25 oktober 1930 in Driebergen is geboren, heeft 
hij toch eigenlijk zijn hele leven in Lombok gewoond. Hij is naar eigen zeggen 
'met wieg en al' naar Lombok gekomen. Als baby werd hij ziek en moest hij naar 
het Academisch Ziekenhuis. Zijn ouders zijn to en maar mete en naar Lombok 
verhuisd, naar de Ie Delistraat. Telkens als er daama verhuisd werd, was dat 
steeds binnen Lombok: naar de Johannes Camphuysstraat, terug naar de Ie 
Delistraat, naar de Kanonstraat, en toen meneer Molenaar in 1959 ging trouwen, 
naar de Riouwstraat. Deze koopwoning kostte hem destijds 7000 gulden, ter
wijl er op de huidige woningmarkt met gemak 3 ton voor gevraagd zou kunnen 
worden. 

De meest opwindende tijd heeft hij alsjongen beleefd tijdens de oorlogsjaren. 
Meneer Molenaar kan zich het lawaai van de Duitse vliegtuigen die hij als 
negenjarige jongen over Utrecht hoorde komen nog goed herinneren. De be
zetting boezemde hem weI vrees in, maar tegelijkertijd brak voor hem ook een 
spannende tijd aan. 

Tijdens de bezetting was de LUBRo-bakkerij door de Duitsers gevorderd. Er 
werd onder meer de Duitse kuch gebakken. Dit was een uiterst stevig en enigs
zins zuur soldatenbrood, dat zonder gist werd bereid, en dat eerst minstens een 
maand oud moest worden, voordat het gegeten kon worden. Men moest de 
kuch vervolgens soppen om het te kunnen consumeren. 

Tegen de tijd dat de hongerwinter aanbrak, werkte meneer Molenaar als bak
ker bij deze LUBRO (Luxe Brood- en Banketbakkerij). Het was goeddeels nacht
werk en zijn beloning bestond uit een kom soep en's ochtends Duitse kuch mee 
naar huis. Tijdens de hongerwinter, in oktober 1944, kwam zijn moeder in het 
kraambed te overlijden bij het veertiende kind. Er bleven vele hongerige mon
den over om te voeden, maar in het gezin Molenaar is het nooit no dig geweest 
om op hongertocht te gaan naar de boeren. Wat er namelijk na de kuch aan 
voedsel te kort was, werd zoveel mogelijk van de Duitsers gestolen. Telkens als 
de jonge meneer Molenaar naar zijn werk ging, hing er onder zijn werkkledij 
een leeg kussensloop om zijn middel. In de loop van de nacht verdween daar 
bloem in: 'Daar hebben we tijdens de kerst £link oliebollen van gebakken.' 

In de Damstraat was een slagerij, en daar hadden de Duitsers een depot. Ook 
in dit depot is meermalen ingebroken om vlees te stelen, en gelukkig is meneer 
Molenaar nooit gesnapt. Zijn vader trok er regelmatig 's nachts op uit om cokes 
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Ze knikte, dus blijkbaar had ze de boodschap van vader begrepen. En Hodja 
was trots op zichzelf, dat hij zo open een gesprek kon voeren van vader tot 
dochter. 
De weken verstreken. En Hodja, die nog steeds trots op zichzelf was - een 
voorbeeld voor aile andere mannen -, zag ineens dat zijn dochter anders uit 
haar ogen keek. Ook anders door het huis liep, alsof ze heellicht was. Alsof 
ze de grond bijna niet raakte. Ze had ineens een hele andere uitstraling. En 
Hodja vertrouwde het niet helemaal. Dus na het eten besloot hij om haar 
toch nog eens een keertje apart te nemen, en hij vroeg of ze zijn verhaal goed 
begrepen had. 
'Jawel vader,' zei ze, 'ik heb het heel goed begrepen. En het is precies zo 
gegaan zoals u zei! Ik stond bij de bushalte te wachten op lijn 4 naar de 
Carthesiusweg. En d'r stond een jongen naast me, die keek me aan, en zijn 
ogen die vingen mijn ogen. En hij maakte een afspraakje met me om's 
middags te gaan wandelen in het Oog in AI-park. En ik dacht aan de eel' van 
de familie. Hij gaf mij een arm en legde zijn hand op mijn hand. En ik dacht 
aan de eer van de familie. Hij maakte me complimentjes. En ik dacht aan de 
eer van de familie. Hij nodigde me uit om een kopje thee te gaan drinken, en 
inderdaad met heel veel suiker en honingkoek. Maar ik dacht aan de eer van 
de familie. En hij streek met zijn hand heel voorzichtig door mijn haren, en 
hij gaf me een kus op mijn wang. En ik dacht aan de eer van de familie. En 
tenslotte heb ik hem razendsnel besprongen. En zijn familie tot schande 
gemaakt!' 

Dit verhaal is verteld door Raymond den Boestert op een zondagse vertelmiddag 
in houtzaagmolen De Ster (26 maart 2000). Hij is de organisator van een reeks 
multiculturele vertelvoorsteilingen onder de titel 'Verhalen van Thuis en Hier'. 
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DE DOCHTER VAN DE HODJA 

Ik wou jullie wat vragen. Uhm ... Zijn jullie wel eens verliefd? Ben jij weI 
eens verliefd geweest? Jij? Jij? Of durvenjullie dat niet te zeggen? Je moeder 
knikt van weI trouwens. Jij weI? Twee keer! En had je toen ook een vader of 
een moeder die je allerlei adviezen ging geven? En zei wat je weI en niet 
mocht doen? 
Want zo gaat dat, he? Als je verliefd wordt, dan gaan grote mensen altijd 
zeggen van: 'Ja, en eh ... dit magje weI doen, en dit magje niet doen.' En dat 
wil je natuurlijk helemaal niet horen als je verliefd bent. Je bent verliefd en 
dan wilje do en watje wil. Toch? 
In Turkije daar woonde Hodja, Nasreddin Hodja. En Nasreddin Hodja was 
een hele wijze man.Hij is imam en hij is ook heel goed in wijze adviezen 
geven. En vooral aan zijn kinderen. 
Hodja wandelde over de Kanaalstraat. Hij had net sinaasappels gekocht, 
1r,95 per kilo, twee tass en vol, paprika's, wat mint, komkommers. Hij liep de 
Kanaalstraat af in de richting van de kerk. En ineens zag hij aan de overkant 
van de straat een groepje giechelende meiden lopeno Toen hij wat beter keek, 
toen ontdekte hij zijn eigen dochter. Een fleurig hoofddoekje, een strakke 
spijkerbroek en plateauzolen. Verbaasd keek hij haar na. En voor het eerst 
viel hem haar welgevormde lichaam op. En dat leek hem het juiste moment 
voor een gesprek van vader tot dochter. 
's Avonds na het eten nam hij haar apart. 
'Binnenkort zul jij een leuke jongeman tegenkomen. Die zal je dan recht in 
je ogen aankijken. En met dat aankijken zal hij jouw ogen vangen. Denk dan 
aan de eer van de familie. Hij zal je gaan uitnodigen om te gaan wandelen in 
het Molenpark. Denk dan aan de eer van de familie. Hij zal je heel 
voorzichtig een arm geven en hij zal zijn hand op jouw hand leggen. Denk 
dan aan de eer van de familie. Hij zal je uitnodigen om een kopje thee te 
gaan drinken. Hij zal z.ijn best doen om het jou naar de zin te maken, met 
honingkoekjes en veel suiker in de thee. Denk dan aan de eer van de familie. 
Hij zal voorzichtig met zijn hand door je haren strijken, en jij zal het leuk 
vinden. Denk aan de eer van de familie. Hij zal honderduit vertellen en hlj 
zal je complimentjes maken. Denk ook dan aan de eer van de £'ul1ilie. En hij 
zal je een kus geven. Denk aan de eer van de £1milie. En tenslotte zal hij je 
bespringen. En dan maakt hij jouw tamilie tot schande!' 
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Maar nauwelijks was De Groot ontsnapt 
Of daar kwam de eipier. 
Hij maalde luid en sehold gedueht 
En maakte veel getier. 
Maar man, sprak toen mevrouw De Groot, 
Wat zet je 'n boos gezieht? 
Wees dankbaar, want jij had de huig, 

~ En die heb ik gelieht. 
N 

De vernuftigheid van de laatste regels is tegenwoordig wat moeilijk te doorgron
den. Als iemand de huig heeft, dan betekent dat, dat die huig achter in zijn keel 
opgezwollen of verkleefd is. Iemand de huig lichten betekent iemand genezen 
van die kwaal. Maar iemand de huig lichten heeft ook een figuurlijke betekenis: 
iemand oplichten of bedriegen. Mevrouw De Groot heeft de cipier van zijn 
kwaal afgeholpen, zoals uit haar woorden blijkt, maar zij heeft hem ook bedro
gen. En dan hebben die laatste twee regels nog een derde betekenis: Huig is 
namelijk een andere vonn van de naam Hugo. In de slotzin staat dus ook: wantjij 
had Hugo, en die heb ik verlost. 

DOE OPEN ZIMZIM 



Op Loevestein woonde eens een man 

J 
op Loe - ve stein woon - de eens een man 

r J 
Van wie zelfs vriend en vij - and zei 

J • :::j 
Jl t ~ 

Maar ach, zijn !map - heid hield niet veel 

J 
Want nee, hij woon - de daar niet aIs heer 

Op Loevestein woonde eens een man, 
Het is reeds lang geleen, 
Van wie zel£, vriend en vijand zei: 
Zo knap is er niet een. 
Maar ach, zijn knapheid hielp niet veel, 
Hij had er weinig an, 
Want nee, hij woonde daar niet als heer, 
Maar als gevangen man. 

Juist kwam de boekenkist op 't slot 
Waar op stond: H. de Groot. 
En weldra sprak zijn slimme vrouw: 
Nu zijn we uit de nood. 
Ze dragen jou in deze kist 
Vol boeken uit het slot; 
Je gaat vooriopig naar Parijs 
En blijft daar buiten schot. 

)) I J 
Het is 

} I J 
Zo !map 

D I J 
Hij had 

)) I J 
Maar aIs 

D f r I IT * 
reeds lang ge - leen 

D f r I r * 
is er niet een 

J r • Jl I J * 
er wei - nig an 

D f r I r * II 
ge van - gen man. 
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Wees gegroet volschone lentetijd 

Als de win - ter vlucht voor de len - te - lucht En de zon het nieu - we Ie - ven wekt 

~N'liJ tt~~ Ip t J 
Ais de bloe - sem -kroon met haar te - der schoon In de hof de naak - te twij - gen dekt 

~ ~ ~IIII i ~ ~ I ~ , ~ P 'P I ~ i rfa;:11 iU 
Dan zingt al wat leeft en zin - gen kan ver - blijd Wees ge - groet 0 scho - ne len - te - tijd 

~ ~ ~I t:H ~ 'p I'r=~ p p 1& Jq ~ H I ~ II 
Wees ge - groet, wees ge - groet Wees ge - groet vol - scho ne len - te - tijd. 

Als de winter vlucht voor de lentelucht 
En de zon het nieuwe leven wekt 
Als de bloesemkroon met haar teder schoon 
In de hof de naakte twijgen dekt 
Dan zingt al wat leeft en zingen kan verblijd 
Wees gegroet 0 schone lentetijd 
Wees gegroet, wees gegroet 
Wees gegroet volschone lentetijd. 

Ja ons hart dat groeit nu 't viooltje bloeit 
En ons 't madeliefje tegenlacht 
En met blijde klank brengen w'onze dank 
V oor de zonnestraal en sterrenpracht 
Zo weerklinkt ons vrolijk lied van wijd en zijd 
'k Heb u lief 0 schone lentetijd 
'k Heb u lief, 'k heb u lief 
'k Heb u lief 0 schone lentetijd. 

Jarenlang heeft Grada op de wandelclub gezeten, en daar werden veel mars- of 
stapliederen gezongen, zoals het uitbundig vrolijke Op stap hiep hoi, waar ze nu 
zelf om moet lachen. 

Waar ze het vandaan heeft, weet ze niet meer, maar ook een historielied over 
de ontsnapping van Hugo de Groot (1583-1645) uit het slot Loevestein in 1621 is 
haar altijd bijgebleven: 
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'Dat was ons avondgebedje, op je knieen naast je bed,' zegt Grada als ze uit
gezongen IS. 

Wegens omstandigheden heeft ze als kind veertien maanden in een tehuis in 
Zetten gezeten, en daar moest ze moeilijke gedichten leren declameren, waar ze 
een vreselijke hekel aan had. Een versje dat ze daar leerde en dat ze weI aardig 
yond, ging aldus: 

Op het geiteweitje 
Staat het kleine geitje 
Naast de grote geit. 
Geiteke, wat moet je 
Met je kleine snoetje 
Dat zo klagelijk schreit? 

Met je kleine bekje, 
Geiteke, wat rek je, 
Trek je aan het touw 
Snuffelend aan mijn mouwen 
Met zo'n diep vertrouwen 
In zo'n vreenlde vronw. 

In mijn handen stop je 
Nu je kleine kopje 
Zeg, wat moet ik doen? 
Op het geiteweitje 
Staat het kleine geitje 
Als een wittigheidje 
In het prille groen. 

Op school kreeg Grada op een gegeven moment eenjuffrouw die zangles gaf en 
daarbij piano speelde. Een van de mooiste liederen die de kinderen van haar 
leerden was Ais de winter vlucht voor de lentelucht. Het werd gecomponeerd door 
Catharina van Rennes, op een tekst vanJ.A. Bohringer. De tweede stem, die we 
heel zacht meeneurieden to en Grada dit lied zong, namen wij over nit de 
bundel 'Kun je 110g zingen, zing dan meef.' 
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Op LOEVESTEIN WOONDE EENS EEN MAN 

Grada van SIegtenhorst woont al veertig jaar in de J.P. Coenstraat. Ze heeft er 
geruime tijd een rijschool gehad. En vroeger is ze nog de buurvrouw van de 
familie Sonneveld geweest. Ze herinnert zich nog weI dat als Wim Sonneveld 
voor de televisie was opgetreden, het de volgende dag aanmerkelijk drukker was 
in de kruidenierswinkel annex reformhuis van vader Sonneveld. Iedereen kwam 
naar de winkel, al was het maar voor een pond suiker, en de hele dag ging het 
gesprek over zoon Wim. 

Grada beschikt over een opmerkeIijk groot liedrepertoire en heeft een hele 
heldere, hoge stem, waarmee ze prachtig kan zingen. Als kind heeft ze veel met 
haar moeder gezongen, op een gegeven ogenblik - als dat kon - ook tweestem
mig: 'Mijn moeder had een vriendin in Zeist wonen, gingen we elke week op de 
fiets naar toe, ik achterop uiteraard, en dan zaten we samen te zingen onderweg, 
en sommige dingen ook nog wel tweestemmig, maar dan ben je alweer wat 
ouder.' 

Van huis uit Hervormd Ieerde Grada ook gebedjes in Iiedvorm, zoals deze: 

Ik ga slapen, ik ben moe 

e J J F r IJ J J 
Ik ga sla - pen ik ben moe 

~ • J r r Ip=p r J 
He re houdt ook de ze nacht 

Ik ga slapen, ik ben moe 
'k Sluit mijn beide oogjes toe. 
Here houdt ook deze nacht 
Weder over mij de wacht. 

't Kwade dat ik heb gedaan, 
Reken mij dat toch niet aan 
Schoon mijn zonden vele zijn 
Maak om J ezus wil mij rein. 

* 

* 

Ir r F F IF F r * 'kSluit mijn bei de oog - jes toe 

Ir r r J IJ J J 
* 

II 
We der 0 - ver mij de wacht. 
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Het Marokkaanse meisje Nadia (I I jaar) vertelde de volgende mop: 

Jantje zat in de klas. 
Hij zei tegen de juffrouw: 'Mag ik naar de we?' 
Toen zei dejuili:ouw: 'Nee.' 
Daarna vroegJantje het nog een paar keer. 
Maar de juffrouw zei: 'Nee, we zijn met aardrijkskunde bezig.' 
Even later vroeg de juffrouw: 'Waar ligt de Atlantisehe oeeaan?' 
Toen zei Jantje: 'Onder mijn stoel, juf.' 

Tot slot vertelde het Marokkaans-Nederlandse melSje Gladys (I I jaar) het 
volgende korte mopje: 

Er zaten twee muggen op de tie ten van Tatjana. 
Toen zei die ene mug tegen die andere mug: 'Hebben wij dat gedaan?' 

Een korte compilatie van de opnamen werd op 26 september I999 uitgezonden 
door Media West op de Utrechtse stadstelevisie. 
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LOMBOK IN DE KAST 

Op 22 augustus 1999 was het weer Salaam Lombok. We hebben op die zondag 
in samenwerking met Media West het populaire vPRo-kinderprogramma 
'Achterwerk in de Kast' nagedaan onder de titel: 'Lombok in de Kast.' Naast de 
voormalige Breukelaarschool in de Damstraat hebben we in een kraam een set 
opgebouwd met een camera en een microfoon. Kinderen met allerlei etnische 
achtergronden kwamen die dag iets vertellen over hun vakantie, een bruiloft die 
ze hadden meegemaakt, hun verjaardag, hun kamer, over voetballen, of over 
hun broertjes en zusjes. Sommige kinderen zongen een liedje, en andere kinde
ren vertelden een mop. 

Het Surinaams-Nederlandse meisje Lina (5 jaar) kwam met een mopje op rijm: 

D'r was eens een koning, 
Die smeerde zijn hips in met honing. 
Lik lik lik, 
Niemand heeft zuIke lekkere hips als ik. 

Het Marokkaanse meisje Amine (II jaar) nam TcuLT-medewerker Herman 
duchtig in de maling: 

Amine: 'Er was eens een heks die Niemand heette.' 
Herman: 'Hmm.' 
Amine: 'Ze had een wrat op haar wang met allemaal haren. Zou je die wrat 
willen likken? Zau je die wrat willen likken, nee of ja?' 
Herman: 'Maet ik dat zeggen?' 
A .. '} , mine. a. 
Hemlan: 'Ik zeg nee.' 
Amine: 'En als iemand anders 'm had?' 
Hennan: 'Oak niet.' 
Amine: 'Van wie zau je hem dan willen likken?' 
Herman: 'Van niemand.' 
Amine: 'Dat is die heks: die heet Niemand!' 
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Yalan 

Geri dondilren gordi.inmi.i gee,:mi~i 

Bo~a soldurdun 0 nazh gene,:ligi 
Bir avue,: toprak ie,:in yor kendini 
Dilnyada olilmden ba~ka~l yalan 

y alan ba~ka~l yalan. 

Zaman kendine benzetmez herkesi 
Hesapslz ae,:ar baharlar pembeyi 

Ae,:madlg1l1 dalda soziln gee,:ermi 

Di.inyada olilmden ba~ka~l yalan 

y alan ba~ka~l yalan. 

Sitem etme haberi yok daglann 

Gozlerini ellerinle baglad1l1 

Faydasl yok gee,: kahnml~ figamn 
Di.inyada olilmden ba~ka~l yalan 

y alan ba~ka~l yalan. 

Leugen 

Heb je ooit iemand gezien die het verleden 
terughaalt 
Voor niets heb je je bedeesde jeugd verspeeld 

Je vermoeitje voor een handje aarde 
Behalve het sterven op de aarde, 

de rest is een leugen 
Een leugen, al het andere is een leugen. 

Tijd laat zich niet aan iedereen ge1ijkstellen 

Onberekend laat de lente alles roze opbloeien 

Je hebt geen invloed op de tak waaruit je niet 
bent gebloeid 
Behalve het sterven op de aarde, 

de rest is een leugen 
Een leugen, al het andere is een lengen. 

Neem het de bergen niet kwalijk, 
die weten van niets 

Je hebt met eigen handenje ogen gesloten 
Spijt achterafheeft geen zin 
Behalve het sterven op de aarde, 

de rest is een leugen 
Een leugen, al het andere is een lengen. 

De tekst is (zoals vaker bij Turkse liederen) poetisch en tamelijk diepzinnig. Jan 
van Wieringen is nog bezig met de bewerking van dit lied. Hij is er inmiddels in 
geslaagd om de akkoorden die de melodie ondersteunen vast te leggen. Nu moet 
de N ederlandse vertaling nog dusdanig worden aangepast, dat deze te zingen valt 
op de Turkse melodie. 

Als Jan van Wieringen ergens zijn teleurstelling over mag uitspreken, dan is 
het wel het feit dat de aanvankelijke multiculturele zanggroepjes in Lombok 
weer langzaamaan monocultureel zijn geworden. De leden van het Rosa-koor 

en het kinderkoor zijn inmiddels weer louter Nederlands. Jan constateert met 
spijt een tendens van de verschillende etnische groepen om zich in hun eigen 
kring terug te trekken. Het was de bedoeling dat het lied Yalan, op verzoek van 
een Turks koorlid, aan het repertoire werd toegevoegd. Jan is inmiddels bezig 
met de bewerking van het lied, maar het laatste Turkse koorlid heeft de groep 
intussen verlaten. 
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Dit Surinaamse lied werd door het koor in het Nederlands gezongen. De 
letterlijke Nederlandse vertaling paste natuurlijk niet op de melodie, maar de 
navolgende verzen klopten weI, want elk vers heeft nu net als het origineel 
negen lettergrepen: 

Aardgodin, wees mij toch goedgezind 
Jij bent mijn moeder, ik ben jouw kind. 

;$; Aardgodin, wees mij toch goedgezind 
N 

" 

Met het verlangen naar wereldmuziek kwam bij het Rosa-koor in Lombok ook 
de Turkse liedcultuur in beeld. Een Turks lied dat door het koor in het Turks is 
gezongen op de originele Turkse melodie gaat aldus: 

Slcak iilke Het warme land 

211: p. ~ F F I p' ~ 
J J • 

Jl. 
~ F F I Ip' ~ r :11 

Kus - lar go - ~er, biz-go-~ - riz iii ke den iii ke - Ie re 

,'II: 
~3~ • • ) @I J ;. 

~ F F I Jl. F J'. J 
gii - nes SI - calc, ek- mek 

Ku~lar gOyer, bizgoyeriz 
ulkeden Ulkelere 
Ku~lar goyer, bizgoyeriz 
Ulkeden Ulkelere 
Gi.ine~ slcak, ekmek slCak 
slcak bizim sevgimiz 
Gune~ slCak, ekmek slcak 
slCak bizim sevgimiz. 

SI - calc SI - calc bi zim sev - gi - miz 

De vogels verhuizen, wij verhuizen ook 
van land naar land 
De vogels verhuizen, wij verhuizen ook 
van land naar land 
De zon is warm, het brood is warm 
onze liefde is ook waml 
De zon is waml, het brood is waml 
onze liefde is ook warm. 

Dit liedje wordt ook op scholen geleerd, aldus Jan van Wieringen. Jan heeft dit 
lied met het koor gezongen in het Turks, en daarna werd de melodie nog eens 
geneuried, en dan werd met gesproken stem de vertaling voorgedragen. Het zal 
duidelijk zijn dat dit lied over heimwee gaat. Jan heeft gemerkt dat de Turkse 
kinderen dit lied herkennen. 

Toen het Rosa-koor nog Turkse leden had, groeide de behoefte aan meer 
volwassen Turkse liederen. Op verzoek heeft Jan van Wieringen zich gezet aan 
een bewerking van het lied Yalan van de populaire Turkse popzangeres Can dan 
Eryetin. De Turkse liedtekst gaat zo: 
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In het circus, het stille circus, slaapt de leeuw vannacht 
In het circus, het stille circus, niemand houdt de wacht 
Ja, de leeuw die slaapt vannacht 
Ja, de leeuw die slaapt nog zacht 

In het circus, het donk're circus, gaat de leeuw op jacht 
In het circus, het wonderlijk circus, wie had dat verwacht? 
Ja, de leeuw die slaapt niet zacht 
Ja, de leeuw die is op jacht 

In het circus, het wrede circus, is de temmer geslacht 
In het circus, het vredige circus, slaapt de leeuw weer zacht 
Ja, de leeuw die slaapt vannacht 
Ja, de leeuw die slaapt weer zacht. 

De leeuw, de leeuw [enz.] 
Awimawe awimawe [enz.] 

De laatste twee verzen worden dooreen gezongen, met meerdere stemmen door 
elkaar. 

In het Rosa-koor groeide mettertijd de behoefte om wereldmuziek te zingen, en 
dus werd er gegrasduind in andere culturen. Jan stuitte daarbij op een Surinaams 
oogstlied in het Sranan Tongo, dat aldus gaat: 

Wanaisajoe moe 
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Wan - ai - sa joe moe je - re beg' oi Wan - ai - sa joe moe je - re beg' oi 

,~ ~ .. Jl -tl 
" J I ) Jl 

Joe na rna - rna, mi na 

Wanaisa joe moe jere beg' oi 

[3x] 
Joe na mama, mi na pikinoi 
Wanaisa joe n1.oe jere beg' oi. 

tl J; I 
~ ~ 

Jll ) J1 {II J; ~l Jl Jl Jl ) ) .. II 
pi - ki - noi Wan - ai - sa joe moe je - re beg' oi 

Moeder van de grand, luister naar het gebed 

U bent moeder, ik ben kind 
Moeder van de grand, luister naar het gebed. 
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Knuffel, mijn knuffel, kom maar fun bij mij. 

Ik moet je wat vertellen, wat er is gebeurd: 
De jufkwam bij mij wat vragen, ik kreeg een rode kleur, 
Want ik wist niets te zeggen, de klas schoot in de lach. 
Ik kan het je uitleggen, ik was aileen en bang. 

]ij bent rnijn lieve knuffel, en zo echt van mij. 
]ij bent me er een, jij bent mijn nummer een. 
]ij bent zo ... anders is er geen. 
]ij bent soms stout, maar meestallief 
]ij doet soms raar, en ik ben gek 
Op mijn knuffel, hartedief 

Knuffel, mijn knuffel, kom maar fijn bij mij. 

Het is alweer zo donker, ik moet nu suel naar bed 
En ik zie rare schimmen, ik hoor een gek geluid. 
Soms krijg ik rare dromen, soms val ik niet in slaap. 
Dan lig ik maar te draaien, jij vindt dat geen gezeur. 

]ij bent mijn Ii eve knuffel, en zo echt van mij. 
]ij bent me er een, jij bent rnijn nummer een. 
]ij bent zo ... andel's is er geen. 
Jij bent soms stout, maar meestaIlief 
]ij doet soms raar, en ik ben gek 
Op mijn knuffel, hartedief 

Mijn knuffel, mnunm! 

Deze laatste versregel wordt niet gezongen, maar uitgesproken. 
De kinderen uit het musicalgroepje kunnen soms heel kritisch zijn ten aan

zien van de liedjes waar Jan mee aankomt: geheel onverwacht kunnen ze een 
lied als 'stom' afkeuren, maar in het geval van Knuffel had Jan een gevoelige snaar 
geraakt: alle kinderen wilden het graag zingen. Het lied werd uitgebeeld met 
meegebrachte knuffels. 

Het koor van Rosa is eveneens in Vredenburg opgetreden en wel met een 
circusact. De koorleden zongen onder meer een N ederlands lied op de melodie 
van The Lion Sleeps Tonight: 
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niet aileen de tijd wegtikt, maar ook van slag kan raken en tevens de leeftijd van 
zijn baas bijhoudt. Dat de klok op een tentoonsteiling over 'tijd' komt te hangen 
is eveneens een aardige vondst. 

Jan van Wieringen had zich overigens niet ingeschreven voor de cursus. Hij is 
als vrijwilliger werkzaam in Rosa, en omdat de workshop met een oneven aantal 
deelnemers zat, heeft hij eraan meegedaan. Het merendeel van Jans activiteiten 
concentreert zich rond de muziek. Bij Rosa zit hij in een koor dat wereldmuziek 
zingt. Niet zelden draagtJan melodieen aan, die hij zelfvan een nieuwe tekst en 
een koorarrangement heeft voorzien. De arrangementen en partituren maakt 
hij thuis tegenwoordig op het keyboard en de computer. In buurthuis 'De 
Doorbraak' maaktJan musicals met een groepje kinderen, 'De Doorbrekerljes.' 
Verder zingt Jan nog in een close harmony-groepje. Vroeger heeft hij ook 
gezongen in het Wijk C-koor en in het Lombok Anders-koor. 

Het Lombok Anders-koor is (net als het 5 mei-festival Lombok Anders) ont
staan uit onvrede met de beeldvorming over de wijk. In een periode dat Lombok 
de media haalde met negatieve berichtgeving, wilde het koor laten zien dat Lom
bok anders was. Anders althans dan men het in het nieuws voorstelde. Het koor 
is destijds begonnen als een zogenaamd strijdliederenkoor, waarin politiek (links) 
engagement en een nadmk op multiculturaliteit centraal stonden. 

Jan van Wieringen kan zich nog herinneren dat het koor op de £lets naar een 
vredesdemonstratie ging en onderweg strijdliederen aanhief op bekende melo
dieen. Op de melodie van In Den Haag daar woont een graaf werd bijvoorbeeld 
gezongen: 

In Den Haag daar woont de plaag, 
Lees maar in het kranlje. 
Ze lopen bij Amerika 
Keurig aan het handje. 
Tussen het vingertje en de duim 
Geld voor het leger, 0 zo mim. 
Straks een wereldbrandje: 
Dag, m'n lieve landje. 

AlsJan over zijn kindergroepje 'De Doorbrekertjes' komt te spreken, vragen we 
ofhij een voorbeeld kan geven van een liedje dat succesvol is geweest. Hij toont 
en zingt voor ons het lied Knuffel dat hij zelf geschreven en gecomponeerd heeft, 
en dat door de kinderen onder andere in Vredenburg is gezongen en geacteerd 
(zoals dat ook in het populaire Kinderen voor Kinderen gebeurt): 
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DE KOEKOEKSKlOK 

Ik was als koekoeksklok erg tevreden over mijn eigenaar. Deze baas van het 
huis was altijd heel stipt. Omdat ik zo tevreden was, koekoekte ik altijd netjes 
op tijd, en mijn baas ging dan ook netjes op tijd naar zijn werk. 
's Avonds zag ik regelmatig een vrouw de straat in komen lopen in een rood 
jurkje en met rode schoenen aan. Ik zag haar in de straat staan wachten. Even 
later kwam er dan een man aan, en dan gingen ze samen weg. 
Maar op een avond kwam ik erachter dat die man mijn baas was. Hij sloop 
achterom het huis uit en ging naar die dame toe, met wie hij een afspraakje 
had. Hierdoor raakte ik zo van slag, dat ik midden in de nacht begon te 
koekoeken en het hele huishouden wakker maakte. Toen kwam het overspe1 
uit. De vrouw in het rood kwam daarna niet meer langs; ze stuurde aIleen 
nog een afscheidsbrief 
Het huwelijk van mijn baas ontspoorde en het draaide op een scheiding uit. 
Het gezin ging uiteen en het huis werd ontruimd. Zodoende kwam ik op de 
rommelmarkt terecht. Daar werd ik gekocht en belandde vervolgens in het 
universiteitsmuseum. Ik kwam op een tentoonstelling te hangen over 'Tijd'. 
Op een dag zag ik mijn voormalige eigenaar binnenkomen, en toen hij 
tegenover mij stond koekoekte ik vijftig keer. am hem te feliciteren met zijn 
veljaardag, want hij was die dag net vijftig jaar geworden. 

Dit is, beknopt, het verhaal dat Jan van Wieringen uit de Javastraat vertelde 
tijdens een workshop verhalen vertellen in het buurthuis Rosa. Enkele vaste in
gredienten voor het verhaal waren van te voren aan de deelnemers opgegeven 
door de leider van de workshop. Dat waren de verhaalelementen van de vrouw 
in het rood en de man die samen met haar vertrok. Ook de brief en het museum 
moesten in het verhaal verwerkt worden. Ieder van de dee1nemers aan de work
shop moest het verhaal vanuit een bepaald perspectief vertellen. Jan kreeg als op
dracht om de positie van de koekoeksklok in te nemen. Anderen moesten een 
verhaal vert ellen uit het perspectief van bijvoorbee1d de brievenbus, een boom 
en een toeschouwende student. 

Tijdens de workshop leren de dee1nemers hoe een verhaal opgebouwd moet 
worden, hoe zij hun creativiteit kunnen aanspreken en hoe ze een verhaal moe
ten presenteren. Alhoewel het verhaal van Jan een vrij spontane improvisatie is, 
valt op hoe goed hij in kort bestek van de klok een 'punctueel type' maakt, dat 
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Fred Dekkers vertelt dat Jasperina de Jong een kinderliedje op haar repertoire 
heeft op nagenoeg dezelfde melodie: 

Poets je elke dag weI je tanden? 

I 
~4:l 

~ ; ~ ~ U I 
• J) • J) l • J) 

Poets je el - ke dag wei je tan - den? Was je wei je 

I ~ ~ ~ 
~l 

" )) } I j) tl 
" ~ " }th#~l Sin - ter - kIaas - je let op aI die din - gen Sint en zijn knecht - je 

). -tl 
" 

} • J1 I P ~ ~ 
~ II } } I }l -t:l 

" 
4:l 
" } -t:l 

" 
-tl 
" 'kZou maar gauw een lied - je voor hem zin - gen An - ders be - zoekt lie je 

Poets je elke dag wel je tanden? 
Was je wel je nek? 
Poets je elke dag weI je tanden? 
Wasje welje nek? 
Sinterklaasje let op al die dingen 
Sint en zijn knechtje Piet 
'k Zou maar gauw een liedje voor hem zingen 
Anders bezoekt-ie je niet. 
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Nelly Manders is een van de oprichters geweest van het Lombok Anders-koor. 
Haar partner, Fred Dekkers, is heden ten dage de motor waarop het koor vaart. 
Wanneer wij hen vragen of ze ook allochtone Iiedjes kennen, noemen zij het 
Surinaamse lied Wanaisa en het Turkse liedje Slcak iilke (zie hierna: De koekoeks
klok). Maar vervolgens zingt Nelly ook het oud-Osmaanse liedje Oskiidar, waarin 
een vrouw zingt over haar mannelijke geliefde en hun geheime ontmoetingen: 

Uskiidar 

Us - kii - da - r'a gi der i-ken aI - di da bir yag 

Kit - ti - bi-min se - tre - si u - zun e 

Uskiidar'a gider iken aidl da bir yagmur, 
IGtibimin setresi uzun etegi I;amur. 

Uskiidar'a gider iken bir mendil buldum. 
Mendilimin il;ine de lokum doldurdum. 

Khibimi arar iken yammda buldum. 
IGtip benim ben katibin el ne kan~lr? 
Katibime kolah da gomlek ne gUzel yab~lr. 

In vertaling betekent dit: 

Toen hij naar Uskiidar ging regen de het. 

Ie - gi ~a mur 

Het hemd (setres = oud Osmaans kledingstuk) van mijn geliefdeis lang, 
zijn rok is bemodderd. 

Toen ik naar Uskiidar ging vond ik een zakdoek. 
In die zakdoek heb ik Turks fmit gedaan. 

Toen ik mijn geliefde zoeht, vond ik hem naast me. 
Hij is van mij, ik ben van hem. Wat heeft een vreemde daar mee te maken? 
Wat staat het gesteven overhemd hem toch mooi. 

mur 

mUf. 
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