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Z0 is er het aerbaal aøn twee mensen uit Utrecht die autopech

kregen ergens op het Tarkse þl/rttela.nd. De beuzners !øn het

dotp bod.en balp en uroegen uøør d.e baitenlanders aøndøøn

þwønten.

'Uit Nederlønd.', u&s het øntuoord.

'O, de Kønaølstrøat', riepen de Turken'

(Hautvast 1998, 5o)

Inleiding

Sinds het najaar van r998 vormt de Utrechtse wijk Lom-
bok het studieterrein van vijftien onderzoeke¡s die in het

kader van het zogeheten rcur.r-project bezig zijn rnet een

studie naar talige en culturele uitwisseling tussen verschil-

lende etnische groepen. Het cultuuronderzoek, verricht
door volkslarndigen van het Meertens Instituut, richt zich

op de vele culturele repertoires in de wijk. Daarbij wor-

den de volgende vragen gesteld, welke feesten worden er

gevierd, hoe nemen autochtone en allochtone inwoners

daaraan deel, hoe geven autochtone en allochtone inwo-

ners hun dagelijks leven vorm en hoe Presenteren zij zìch

aan hun omgeving (onder andere door middel van eten en

drinken, kleedgedrag en gebaren), wat voor liedjes wor-

den er in de wijk gezongen en r¡/at voor moppen en verha-

len worden er verteld? In hoeverre is er sprake van een

culturele uitwisseling tussen de verschillende groepen? Het
gaat hierbij niet alleen om de vormen, maar ook om de

betekenissen die mensen in een actief proces van toe-

eigening aan cultuuruitingen geven. De resultaten van de

taalkundige en volkskundíge studies worden, waar zinvol,

met elkaa¡ in verband gebracht.'
De keuze viel niet voor niets op de wiik Lombok als

Di! ¿rtikcl is het res!ftââcvàn een

voorstudic ten behoeve v¡n het
zog€heten rcul.T-p¡oJect rcùLT staat

voor:-Iblen en Culcuren van het
Utrechtse Lombok enTmnsvâal. Het
is een samenwerkingsProject vân

lingllisren en volkskùndige¡,
verbonden aan de universiteiten van

Utrecht, Tilbug, Ansterdam, Leiden

en her M€ertens Instiû.rùr (Amst€r-

dân). Het ondelzoek wordt finâncieel

gesteund door de genoemde
insrellingen, Nwo en de geneente

Urlechr. In het rcul,r-projcct wordt
onderzoek ver¡ich t na¡r het ¡wo-
aand¿chtsgebied vân de'nùlticùltúrele
en pluriforme samenleving'. Zie voor
een plojecrbeschrijvins Bennjs e â

tg98

Het rculr-project is i¡ oktober r998

van starr gegaan met het afrremen van

een tââl- en culrùüFpeiling (rcP). Er
zij¡ in Lonbok a-select bijnâ

driehonderd huishoudens (= rien

proc€n( van her totaal aa¡ral
hùishoùdent geënqìrêteerd over o¡de¡
neer thuistalen, taalkeuzes, media-

gedrâg, feesren, verhâlen, mùziek,

voedsel, gebmiksvoorwe¡pen en

activiteiren buitenshìris. De rcP
verschâfr€ ons een (€erste) inventarisa-

rie vân de tãlige en cùlturele diversiteit
un de wijk. Inmiddels is ook een

begin gemâakt ¡net het âfhemenvân

diepte-inteniews. De eersce resùlrâten
van dir veldwerk worden in dit artikel

39



onderzoelisterrein.S Behalve dat Lombok centraal in het
land is gelegen en zich ook nog eens dicht bij het Centraal
Station bev.indt, kent de wijk een grote verscheidenheid
van talen en culturen. Wie op een doordeweekse middag
door de wijk loopt, kan rnet een beetje geluk twintig verschil-
lende talen horen spreken.4 Lombok telt ongeveer drie-
duizend huishoudens.S De bewone¡s bestaan behalve uit
Nederlanders uit een groot aantal Tu¡ken en Ma¡okka-
nen, een paar honderd Surinamers, en tientallen Grieken,
ex-Joegoslaven, Spanjaarden, A¡tillianen en Italianen.ó

'In hoeve¡¡e Lornbok als representatief kan worden be-
schouwd voor andere multi-etnische stadswijken in Ne-
derland valt nader te bezien. De wiik heeft zich nameliik
ontwik-keld tot een boegbeeld van'de multiculturele samen-
leving'. In 1997 koptehet Utrechx NietLusblød zelfs:'Utrech-
ters moeten le¡en van Lombok . Lornbok is in snel tempo
bezig uit te groeien tot een merknaam, die het stempel
van multicultureel succes zou yerdiene¡: 'Zet "Lombok"
op een product en het verkoopt', lezen we in de huis-aan-
httsknnt Ons Eilazd.T De Lombokker jenever en de Lom-
bokker kaas verkoÞen uitstekend. Ook het Lom.boþ kooþ-
boeþ is een ro.."r,t d"t gretig werd geannexeerd door de
Nps televisie met h et programma Lomboþ kookt... nit r9g7.

Het is niet moeilijk om yoorbeelden te vinden die het
beeld van Lombok als een succeswijk ondersteunen. Het
zogeheten rnulticulturele fes¡ival Lomboþ Anders (het 5-
meifestival) en de multiculturele markt Salaam Lom.boþ

trekken het nodige publiek.r Voorts is er nog het kunst-
festlal Kijk oþ de W4þ (in 1998) met kunst âchter de
¡amen van buurtbewoners, terwijl de sport zich evenmin

Bâkke¡ijin de KanââlsÍâât mer de

Marokkaanse, Nederlandse en Turkse
vlåg op de eralag€ruir (Fotoi Eveline
Doelmân, ,7 seprenber r998)

)
Toc de wjjkLombok wordrveelal het
gebíed gerekend nìss€n de Kanon-
s!¡âat, de Leidse Kåde, deJ.P
Coenxraar en deMeutenseweg. Mer
d€ wijktânsvaal vordt doorgââns
gedoeld op her gebied tùssen deJ.P
Coenst¡âât, de Leidse Kâde, de

Billitonkâde etr de \4euteDseweg. Als
men de wijke¡ slechß âandùidt net
Lonbok, dan wordt eigenlijk Groot
Lonbok bedoeld, en darìs dan (Klein)
Lonbok ner Tia¡saâl sanen. Vãn de

bovengenoende begrenzi
in dit artikel steeds uìr. Voor het
gemat wordt in het navolgende steeds
gesproten over Lombokin de zìn van
Groo! Lombok, dùs incìùsiel
Trânsvaal.

vool een overachtvan de talen in ¡ìe

wijk die d€ rcurr-o¡derzoekers in hùn
sleekproel âântrofien: Aarss€n en

Jongenbùrger ¡999.

5
Lombok (daris: Groot Lonbok) relde
op r januâri r99ó 7614 inwoDeÌs en

,9ó5 woniDgen, wãtDeerkomt op ,,6
percodei pet woniùE. R@olking vøn

Uùecht 1996, 54.Voor de gegeeeùs

ove¡ Lornboke¡ Tn¡sv¿al moeten de
wijken 75 (westplein, D?msrrâât) en

77 (Kanaalstma! west, J.P Co€nsraaÐ
biielkaâr worden opgeteld. T€r
vergelijking: geheel Utrecht telde op
¡ Þnùâ¡i r99ó,14.¿j4 inwoners en

98.875 wo ngen, eatneerkomt op r,4
peßoÙeù pet woniÙg. Betolþìñg ut,
Utr¿cbt 1996, S).

6

Zie tabel r (en vgl. râbel ,). Dâârnrâsr
wonen er - blijkens de pe¡sooDlijk€

onbetuigd Taat met Lomboþ Voetbøh. De wiik kan inmid-
dels bogen op een Stichting Oud Lombok en daaraan
verbonden het Volksbuurtmuseum Oud Lombok. E¡ is
een veelheid van stichtingen en buurtinstellingen en in
het ouderenwerk en het sociaal-culturele werk wordt flink
aan de weg getimmerd (onder andere Dienstencentrum
West, Wìjkbureau West, de Wijkwinkel, Ondernemend
Lombok). Ook als woonwijk is Lombok in trek; op de
huizenmarkt is sprake van krapte '"

Er zijn weinig stadswijken in Nede¡land die zo duide-
lijk een proces van emische culturalisering en esthetisering
laten zien als Lombok. In dit artikel willen v/e een aanzet
geven tot het in kaa¡t brengen van deze processen. IÀ/e
zullen voo¡al ingaan op de beeldvorming in en ¡ond de
wijk en op de rol die de verschillende partijen daarin spe-
len: de buurtbewoners zelf, maar ook de welziinswerkers.
de media en de onderzoekers. Hoe verhouden de beelden
die zij presenteren zich tot de dageli.lkse gang van zaken
in de wijk? Grotendeels op basis van bestaande literaruur
en een aantal veldwerkgegevens willen we in dit artikel
een eerste inzicht bieden in deze beeldvórming, in de
culturele processen in en rond de wijk.

Het in het rculr-project en in dit artikel gehanteerde
concept 'emiciteit' wordt niet alleen in de alledaagse praktijlç
maar ook door wetenschappers op tal van manieren ge-
bruikt. Somrnige onderzoekers gebruiken het begrip zonder
nadere toelichting, anderen keren zich helemaal tegen het
begrip. In de huidige volkskunde verwijst het begrip doo¡-
gaans naar die vormen van sociale interaclie, waarbii een

Kijþ aþ ¿e WjLi knîsr ñ dÈ r^men y^n

bewone¡s. Piere¡ Borhsúââr r4,
po¡tret van het gezin dar er wooDr
(Foto: TAeo M€der ,6 mei r998)

pometren in her boekje lozloÈ
Éo¿þr¿¿¡ - ook no8 m€nsen ùir China,
Indonesië, Afghanisran, A¡menië en
Bulgârije. Negs€rs r998.

?
'Lom bokker j€¡ever al twindc jaar een
stcces', O 

' 
E;la"¿,25 

^ov€nber 
¡998,

7
I

Negsers r998.

9
Iler s-meitest'val Lomhoþ An¿ds
bestaat sinds r981. Volgens Wourers
kostte her de o¡ganisâde aanvankelijk
noei(€ on 'de buirerlande¡s' acri€f bij
de festiviteiteD re berrekken, Wour€E
r985, r 36. Zie voofts Haùtvàsr r998,
6S-66.

Belli 1997, rr.
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beroep wordt gedaan op datgene wat doo¡ de betrokken
groep zelf of áoor buitenstaanders als gemeenschappe-

i;ke-h.rkornst (geografisch), achtergrond (geschiedenis),

táal of cultuur wordt gedefinieerd." Het is in deze bete-

kenis dat wii het begrip etniciteit hier zullen hanteren'

Lombok is in het verleden al vaker terrein vân onder-

zoek eeweest. Na het verschiinen van een arú'kel Á Vrrj

Ned.eria.nd in r98o, waarin verhaald werd van de 'trieste

seschiedenis van een woonwijk die speculatie-object werd',"

ãn na enkele opzienbarende incidenten in de wijk streek

daar in 1983 
"ãr, 

gto"p studenten sociologie neer onde¡

leiding ván itadssocioloog Huib Wouters Het onderzoek

lran dJze groep richtte zich op de onderlinge verhoudin-

sen in d" buoìt en beoogde bij te dragen tot een beter

inzicht in 'de wrijvingen binnen een multiraciale samen-

levins'. De resulÞten van het onderzoek verschenen in

ro8ç in de I¡,¿r'del Vreenzd uolk, geruengde geooelens Deze

bi¡nãel onder redactie van stadssociologen Bovenkerk, Bruin,

Brunt en Wouters geldt .inmiddels als een klassieker on-

der de stadsetnologische studies.

W'outers c.s. waren niet de enige onderzoekers die zich

bezishielden met de etnische verhoudingen in de wijk'

Uit ãen opmerking van Wouters blijkt dat in r98z socio-

logisch onderzoekwerd gedaan naar betrokkenen bij Tìrrlse

veienigíngen en .instellingen in Lornbok en naa¡ etniciteit

onder (manneliìke) 1ìrrkse iongeren in Lombok c'q' Utrecht-

West.-3 Het jaar daarop hielden Kaufrnan en Ve¡koren-

Hemelaar een buurtenquête in opdracht van de lJt¡echtse

Dienst Ruimtelijke Ordening'ra Bij dezelfde diensi ver-

scheen in 1989 het onderzoeksrappo¡t van Van den

D¡iessche en Paridaen waarin opnieuw verschillende wiik-

bewoners, maar vooral ook vertegenwoordigers van in-

stellinsen aa n het woord kwa men.' 5 \'7ì if jaar later, rn ry94'
volgde het Wijkbureau met het meer op de toekomst ge-

ricËrc WijÞperspectief Kanøølstrøat en orugeuing''b Ten slotte

is er dan nog het rapport van Belli uit r997, waarin vanuit

het perspectiefvan de politie inzicht wordt gegeven in de

verhoudingen in de wijk.'7
De projecten zijn heel verschillend van oPzet' W-outers

voerde tussen medio mei en begin november 1983 een

kleine honderd 'uiwoerige gesprekken'en zegt over zijn

informanten: 'de meesten van hen waren Nederlanders,

een klein aantal buitenlander'.'8 Wouters ¡naakte dus in

de verwerking van zijn mâteriâal onderscheid tussen Ne-

derlanders en buitenlanders. Hierrnee sloot hij in grote

lijnen aan bij het plaatselijk spraakgebruik, waa¡in tot de
categorie 'buitenlanders' in de praktijk de Tìrrken en Ma-
rokkanen werden gerekend.'9 Kaufman en Verkoren-
Hemelaar hielden een enquête onder óo Nederlandse en

46 'buitenlandse' respondenten in Lombok. Hun steek-
proef omvatte 3ó Tìrrken en Marokkanen. Over de door
hen gehanteerde termen 'buitenlanders' en 'allochtonen'
merken zij op: 'Het gebruik van deze terminologie is slechts

gebaseerd op één juridische status. We delen de bezwaren
van hen die vinden dat er var, deze confrontatie van be-
grippen een stigmadserende werking uit kan gaan.'"o
Van den Driessche en Paridaen spraken met vertegen-
woordigers van bewonersgroepen en voorzover valt na te
gâân wâs er slechts één allochrone woordvoerder bij be-
trokken. Voor Belli ten slotte vormden'Tìr¡kse mensen
op straât en in winkels, de Turkse organisaties, de ge-
meente, toezichthouders en politiemensen' de onderzoeks-
eenheden.

Meer impressionistisch van opzet zijn de in 1998 ver-
schenen populair-historische boekjes Wrh ølen uit Lornboþ

van De Vette en Hond.erd. jøar Lomboþ van Hauwast. Net
als de eerder genoemde studies zijn deze publicaties voor
een belangrijk deel gebaseerd op gesprekken met (vrijwel
uitsluitend autochtone) bewoners." Meer dan de voor-
noemde wetenschappelijke studies dragen deze publieks-
boekjes bij tot de profilering van een wij-gevoel en de

constructie van een gemeenschappelijk verleden voor vooral
de autochtone bevolkíng.

Conflicten

Lombok mag dan nu bekend staan als een harmonieuze
wijk, in de jaren zeventig en tachtig was de situatie heel
anders. Lombok we¡d niet in één keer, maar in etappes
gebouwd, grotendeels tussen r88o en r9zo." Belangrijk-
ste rÀ/erkgever van de bewone¡s was de indust¡ie in en
rond de wijk de machinefab¡iek Jaffa'l (in de wijkJatra),
de Hamburgerfabriek'¿a (een pletteri;' voor zink en lood),
Douwe Egberts (koffie en tabak, in de zuidelijke punt van
Utrecht-West), de Llbro'?s (een brood- en banketfabriek),
Everlite (een batterijenfabriek), de rru (een bouwmaterialen-
handel), De \{ìt (een houtzagerij), \Ã4tteveen (een sigaren-
fabriek), Miedema (een kinderwagenfabriek), Van Schaik
(een melkfabriek) en Van Oostrum (een smederij).'6 Be-

r9
Ovû een bewone¡ rÌD een huis in haa¡
stmat ne¡k¡ ecn wouw opr 'Nee, datis
geen bùitenlander dat is een

Pakistaà¡.' Woùte¡s r985, r48 (noot

l)

IGùfnatr en Verkoren-Hemelaar r981,
ii. De doo¡ ons ¡it de literatuur
overgeronen ternirclogie is voo¡ de

duidelijheid steeds tussen aa alings-
tekens geplaatsr. Zelfhante¡en we hier
conseqùent de i¡ het rcvlr-projecr
(noot ù gangb¿r€ te.minologie en

spreken atuisselend over autochtonen,
allochtonen en erniscle groepen. Zie
voor de denomtie, definicie en
ide¡tificatie vàn bevolki¡gsgroepe¡ en

de voor- en n¡delen van de ve¡schil-
lende opries Extrâ r99ó, L

De Vette r998; Haùtvast r998.

Huurnan 2.j., rr; Wouters r985, ro8¡
Håùtvãst r998, r4-, r, 73-8r.

23

Hierover ook Hauwast r998,4o-45.

Deze sterk vem;lende fâb¡iekwerd in
r87z gebouwd aan de Leidse tujn en

ìn r986 gesloopr; Haurvasr ¡998, 38-
39. Het saneren van de boden -er
werd 4o,ooo ton grond afgegraven -
koxte den miljoen grlden.

z5

I¡ de Abel TäsmâDsrrââr wââÎnù
sùpermârkr Golff gevesdgd is;

Hâuwâst r998,4ó. Lubro sraâtvoo¡
Izxe Brood- en Banketbakkerìj, naar
werd in de volksno¡d wel ütgelegd
alsr Luie Utrechtse Bakkers R¡sten
Onderueg. Zie verder Hauwast r998,

46-48.
z6

Huurm¿D 2.j., r5, ,8, j5; Woùrers
r98S, r08.

Zie over eoiciteit en ehische
identiteit onde¡ ânderer Eriksen ¡993'

Româ¡lcci en DeVos 1995, Bânks

\g9ó,Welz 19963, Í996b, \997 
'

Kâschubâ I997 Zie voons voor

verschillende visies op het gebnikvan
her co¡cep! €miciteir: 'Volbkunde en

etniciteit'I998

Vgl. over de speculatie in de wijk:

Beìjer e.a. r98o.
,|3
Wouters r985, ¡ 5 r. Voorzover bekend

heeft dic onderzoek nier geresùheerd

in een publicatie Zie verder Slnier
r984.

Iúufmân en Verkoren-Hemelaar r983

r5
Va¡ den Driessche en Pârida€¡ I989

t6
wijþþer'þktief 19s4.

r7
Belli 1997.

r8
woùr€rs r985,73-74.
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halve fabrieksarbeiders telde de wijk onder haar bevol-

king diverse kleine middenstanders, merendeels gevestigd

i¡ de Kanaalsuaat en directe omgeving. In deJ.P Coenstraat

leefde men iets mee¡ op stand: deze hui2en waren ge-

bouwd voor de officieren van de nabij gelegen Kaoop-

kazerne, Sijpesteijnkazerne en Hojelkazerne, en voo¡ de

ambtenaren die bii de spoorwegen werkten.'7
In de jaren zestig vestigden z.ich op uitnodiging van de

industrie de ee¡ste allochtonen in de wijk. Na een eerste

bescheiden werving onder Italianen, Spanjaarden en Grieken

werden in r9ó4 veel Tì:rken en in r9ó7 veel Ma¡okkanen

naar Nederland gehaald. In de veronderstellin g dat zil

hier tijdelijk zouden verblijven, vond de huisvesting van

d"r" oúgt"nt"r, 
"rn,r"nkelijkplaats 

in pensions.'8 De meeste

immisrãnten bleven echter en toen aan het begin van de

jaren-zeventig de gezinsheren igin g oP gang kwam, nam

de vraag naar geschikte woonruimte toe. Omdat de wacht-

lijsten voor huurwoningen lang waren, betrof het hier
vooral vraag naar koopwoningen. De prijzen van de hui-

zen werden door specÌìlanten al snel opgedreven ln de

jaren zeventig brak de recessie uit en tal van fabiieken

moesten hun poorten sluiten.'9 Grote werkloosheid en

verkrotting van de wiik waren het gevolg.

In de jaren tachtig had de wijk een slechte naam en

verzweeg men líeve¡ dat men in Lombok woonde: 'Als ze

wagen waar ik woon, zeg ìk: "in het midden van de stad"''3o

De wijk werd geassocieerd met buitenlanders en verwaar-

lozing en ze werd afgeschilderd als een 'kasbah' of als een

gifuijk vanwege de verontreiniging die de lood- en zink-

pletterij Hamburger had achtergelaten.s'

Het is in deze probleemperiode, begin jaren tachtig,

dat Woute¡s c.s. hun onderzoek deden. Een belangrijke

graadmeter voor de stemming in de wijk noemt Wouters

ã" ot*tt rond de in rg79 geopende 
T 

ìrrkse moskee in
een woonhuis in de J. Carnphuysstraat. Er was sprake van

geluidsoverlast, illegale woningonttrekking, illegale ver-

boowingen, samenscholingen oP straat, schade aan auto's

en stankoverlast in verband met het ritueel slachten Met
de verhuizing van de moskee naar het badhuis in de Kanaal-

straat in 1983 ve¡dwenen de overlast en problernen op dit
ount.3'?

Behalve aan de incidenten rond de moskee bepteedt

Wouters veel aandacht aan de scholen in de wiik' Door de

gezinshereniging en -vorming was het aantal allochtone

kinderen in de wijk flink toegenomen. In de Ambonstraat

kwariren een Marokkaans en een Tì¡rks opvangcentrum,
waar de kinderen eerst een jaar lang Nederlandse les k¡e-
gen - het zogenaamde aanspreekbaarheidsonderwijs. Na
dit jaar konden de kinderen in de scholen instromen.il
De Jan van Nieuwenhulzenschool kreeg steeds meer Turkse

en Marokkaanse leerlingen, en de school kreeg al spoedig
de naam een 'Tì¡rkenschool' te zijn.l4 Wouters besòhrijft
de wr.ijvingen die ontstonden over 'buitenlanders' die geen

schoolgeld betaalden voor uitjes en extraaties, maar hun
kinderen wel op schoolreis stuurden, over allochtone rneisjes

die het juist weer verboden werd op school¡eis te gaan en

over kinderen die ineens voor maanden met hun ouders

naar Tìrrkije of Marokko ve¡uokken.ls
De Openbare Bibliotheek in de Kanaalst¡aat in Lom-

bok bouwde in korte tijd een collectie Tu¡kse en Marok-
kaanse lectuur op en de leeszaal voorzag bewoners van
Tìrrlce en Marokkaanse kranten. Van de jongeren tot acht-
tien jaar was vijftig procent van de leners allochtoon. Bo-
ven de achttien jaar was tien procent allochtoon.lo Som-
mige informanten van Wouters menen dat de bibliotheek
in de jaren tachtig een 'Turkenbibliotheek' is geworden.
De autochtonen gingen naar andere filiaìen, in buurten
zonder 'buitenlanders' of naar de binnenstad.

Veel meer aandacht trok de rel die zich in de zomer
van r98o afspeelde tussen Nederlandse en allochtone jon-
geren in het Majellapark even buiten Lombok. Het betrof
een uit de hand gelopen ¡uzie over het gebruik van een

speelveld in het park. De rel wordt door Wouters gezien

als markering van de overgang van een soepele naar een

problematische omgang vân Nede¡landers en 'buitenlan-
de¡s'.37 En dan was er nog een reeks branden, waarvan

een aantal direct in verband we¡d sebracht met over-
bewoning bij allochtonen.ss Verder ontstonden er irrita-
ties doo¡ het achteloos neerzetten vân grof vuil, lekkages

en achterstallig onderhoud, illegale bouwwerkzaamheden,
gesleutel aan auto's, gebroken ruiten die dichtgétimmerd
werden, altijd gesloten gordijnen enzovoort.l9 De teleur-
stelling bij de autochtonen betrof niet zozeer 'de a¿nwe'
zigheid van buitenlanders als zodanig, maar (...) de con-
frontâtie met de niet zo nette armoede die bij een aantal
van hen in het oog springt'.4o 'Properheid' stond, zo stelt
Wouters vast, bij de oudere autochtone bevolking hoog in
het vaandel geschreven: schone stoep, schone gordijnen
en vitrage, de ¡amen gezeemd, de deurknop gepoetst, het
houtwerk in de verf. En juist op dat gebied zouden de
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'buitenlanders' niet dezelfde maâtstaven hanteren als de

autochtone bevolking.ar
De rol van de gemeenteli.jke ove¡heid was in die jaren

een steen des aanstoots: hââr rverden veiregaande lanknoe-
digheid en zelfs nalatigheid verweten in het beleid. Op
het gebied van de huisvesting werd een løissez-føire-poli-

tiek gevolgd, en de allochtonen we¡den - uit angst voor
'discriminatie' - activiteiten toegestaan, die de autoch-
tone bevolking zich niet mocht ve¡oorloven.4'

Wouters concludeert: 'Veel meer dan voorheen is de

buu¡t het toneel van spanningen en openlijke conflicten
die door hun ornvang en lading niet tot de normale fricties
van alledag zijn te rekenen. Er is ook een liin naar toenemen-

de verwijdering te bespeuren: de Nede.rlandse en buitenland-
se bewoners van de buurt wenden zich van elkaar af. Bij
de ee¡sten heeft een aanvankelijk welwillende houding
hand over hand plaatsgemaakvoor onverschilligheid, teleur-
stelling, kritiek en soms agressieve afivijzing, wât ove¡igens

niet wil zeggen dat ieder onderscheidingsvermogen wordt
uitgeschakeld of dat onwrikba¡e fronten zijn ontstaan.'41

Het rapport van Kaufrnan en Verkoren-Hemelaar geeft
een vergelijkbaar beeld. Van hun respondenten liet meer
dan de helft van de Nederlanders zich in negatieve be-
woordingen uit over 'buitenlanders' in de buurt. Maar de

onderzoeke¡s stellent 'Ondanks het feit dat er veel nega-
tieve uitlatingen worden vernomen t.a.v. buitenlanders,
zeer gericht of in meer algemene stereotiepe vorm, blij-
ken concrete conflicten, ruzies, agressie zich niet op grote
schaal voor te doen.'44 De verkiezingsuitslagen in die pe-

riode lijken het beeld van de moeizame verhoudingen tussen

autochtonen en allochtonen in de wijk te bevestigen. Bij
de verkiezingen van r98z stemde bijna vier procent van
de bewoners van Lombok op de Centrumpartij; het hoogste

percentâge in heel Nederland.aJ
Volgens Wouters was het voo¡al de komst van grote

aantallen n.ieuwkomers die voor een verwijdering tussen

Nederlanders en 'buitenlanders' zorgde. De ee¡ste immi-
grânten in de wijk zouden nog vaak door Nederlandse
buren met ¡aad en daad zijn bijgestaan. Met de toename
van het aantal 'buitenlande¡s' zou de geestdrift van Ne-
derlandse zilde echter zijn verflauwd. Voor hulp konden
de 'buitenlanders' bovendien meer en meer bij officiële
instanties terecht. W'outers formuleert het als volgt: 'De
hulpvaardigheid van vloeger verdween. Het we¡den er
teveel en het n.ieuwe was eraf. Eerst waren de buitenlan-

ders een minderheid in de buurt en die richtte zich op de

Nederlanders. Toen ze niet meer zo in de mìnderheid
waren, hadden ze de Nederlanders niet meer nodìg.'4ó

'Begin jaren tachtig waren de gemengde cafés verdwe-
nen en al snel werd de ontwikkeling ook op andere terrei-
nen zichtbaar.4T Niet alleen tussen de Nederlanders en de

allochtonen bestond weinig contact, ook onderling had-
den de diverse etnische groepen nauwelijks contact. Men-
sen die lang in Lombok hadden gewoond zagen dat de

Nederlanders zich steeds meer op zichzelf terugtrokken
en zich op hun eigen gezin gingen concentreren. llet
sociale netwe¡k en de soc.iale controle verdwenen.4ð

Een terugkerend thema bij zowel de respondenten van
Woute¡s als die van Kaufr¡an en Verkoren-Hemelaar is

het idee dat de gezelligheid (in de zin van'knusheid' maar
ook van'sociale cohesie') verdwenen was. Vroeger speelde
het sociale leven zich - zeker in de zomer - meer op straat
af: men kende elkaar, men zocht elkaars gezelschap op en

men hielp elkaar; althans in de beleving van de bewoners
die die tijd hadden meegemaakt. Tèrwijl, zo luidde de
algemene opinie, de komst van ande¡e imrnigranten soepel
verliep, zorgde de komst van Turken en Marokkanen voor
veel problemen. Veel bewoners van Lombok herkenden
hun eigen buurt niet meer. Zo was in 1982, kort voor de

komst van het onderzoeksteam, de straawerenig¡ng Eens-

gezindheid Brrngt Gezelligbeùl n de wljkTranwaal opgeheven.

Deze vereniging, in rnei r945 opgericht, was gelocaliseerd

in de ze Delistraat.4g Iede¡ jaar organiseerde de vereni-
ging rro in augustus een st¡aatfeest met overdag spelletjes
voor de kinde¡en en t avonds een optocht rnet verkleedpartij,
een polonaise en een bal voor de ouderen. De veren.iging
vierde ook gezamenlijk sinterklaas en carnaval en er was

een jaarlijks uitstapje. Mensen van buiten de ze Delist¡aat
waren ook lid en de straawereniging groeide uit tot een

buu¡wereniging. E¡ werd van alles georganiseerd: dan-
sen, kaanen, biljarten, bingo, film, verlotingen enzovoort.5o

Yanaf d,e jaren zeventig trokken de befaamde Lombokse
straatverenigingen en de st¡aatfeesten van weleer steeds

minder belangstelling. Het aantal kinde¡en nam af, en
ook de belangstelling en de .inzet van de volwassenen ver-
flauwden; de mensen kregen het steeds drukker met zich-
zelf. Tì¡rken en Marokkanen wilden - uit geldgebrek en
onbekendheid met het fenomeen - geen deel uitmaken
van de straawe¡eniging noch actief deelnemen aan het
straatfeest, zo luidde de verklaring.5'
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toenade¡ing ontplooid. Deze toenaderingspogingen kwa-
men niet van de autochtone Lombokkers, maar vrijwel
alrijd van hoger opgeleide Nederlandse 'nieuwkomers' in
de wijk. Een belangrijk initiatief hvam van de \À/erkgroep
Pniêl voor Marokkaanse Werknemers, begin jaren zeven-
tig opgericht door de Pniël-gemeente van de Gerefor-
meerde Kerk. De doelgroep was aanvankelijk brede¡ en
omvâtte ook zigeuners, Turken en Italianen. Zy werd,en

betrokken bij de Kerst-Inn en de Paas-Inn. Er werden
filmavonden georganiseerd, die vooral we¡den bezocht door
Marokkanen uit de Rif; de Turken haakten spoedig af,

omdat zrj de Arabisch gesproken films niet konden vol-
gen. Verder we¡den Nederlandse taalcursussen gegeven
en was er een soos. Tot toenadering tussen Nederlande¡s
en buitenlanders leidden deze inìtiatieven echter nauwe-
lijks, en met het aantreden van de tweede generatie Ne-
derlandse vri.jwilligers (meest 'studenten') en de tweede
generâtie Marokkaanse bezoekers verflauwde de geestdrift
in de jaren tachtig.54

De Pniël-werkgroep v/as op het moment dat Wouters
in de wijk rondliep nog actief, maar de in ry7 5 opgerichte
acdegroep Werkgroep Buitenlandse Arbeide¡s Utrecht-
West (wra) was reeds in r98r ter ziele gegaan. De groep
had tot doelstelling de positie van allochtonen te verbete-
ren en werkte aan integratie zonder dat dit synoniem was

met 'âânpâssing', rÀ¡ant het behoud van de 'eigen identi-
teit' we¡d als een groot goed beschouwd. De wre gaf -
aanvankelijk met veel succes - taal- en andere cursussen,

organiseerde een soos, verzorgde hulpverlening, hield
spreekuur en zo meer. Niettemin waren ook in dit geval

de toenaderingen tussen Nederlande¡s en allochtonen per
saldo gering, zocht ieder toch zo veel mogelijk de
vert¡ouwdheid van de eigen groep op en ve¡dweqn het
elan langzaamaan.55

Volgens \.tr/outers stonden de ontwikkelingen die de

\À/erkgroep Pniël en de w¡¡ doormaakten niet op zich-
zelf:'Ze zijn gperend voor een hele reeks pogingen, soms

langdurig en intensief, sorns meer incidenteel, die in Lombok
zijn ondernomen om "iets voor en met de buitenlanders"
te organiseren en dat ook in "nieuwe verbindingen" ge-
stalte te geven.'5Õ Wouters geeft helaas geen overzicht
van de diverse initiatieven, maar noemt nog wel een paar
voorbeelden. Daarbij lijkt het in de meeste gevallen orn
initiatieven te gaan waarbij 'de' Nederlanders en 'de' bui-
tenlanders telkens als homogene groepen werden bena-
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Een versierde Riouwstraar daags

voor he! srmatf€est (Foto: Ev€line
Doclnan,,j jùni r998)

Opvallend genoeg lijkt er sinds een aantal jaren sprake

van een hernieuwde belangstelling voor straawerenigingen

en süâatfeesten. De Palembangstraat heeft bijvoorbeeld
jaarlijks een kindermiddag, een sportmiddag en een feest-

avond met een bepaald thema. Eind jaren tachtig organi-
seerde de Lombokstraat haar eigen straatfeest en v¿naf

r99 r kent ook de Bandoengstraat haar eigen straatvereniging

met in de winter een sinterklaasfeest en in de zomer een

drie dagen durend straatfeest' wâarvoor een gedeelte van

de straat wordt afgesloten. Het afgesloten deel van de

straat krijgt dan iets van een camping: meDsen wonen

tijdelijk meer buitenshuis dan binnenshuis en er wordt op

straat gebarbecued. Jaarlijks worden ballonnen opgelaten,

wordt e¡ voor de kinderen een plaþackshow georgani-

see¡d en is er een optocht van een boerenkapel die de

halve wijk doortrekt. De weehonde¡d leden van de straat-

vereniging betalen elke maand viif gulden, respectievelijk

twee gulden vijftig. Daarnaast brengt ook de wekelijkse

lotto wât geld op.52 Kijkt men echter naar de bewone¡s

van de Bandoengstraat, dân bliikt dit uitgerekend de straat

te zi,jt waar de minste 'buitenlanders' wonen (zie tabel

3).sl Daarmee komen we bij de eerste vragen omtrent de

wijk als toonbeeld van multiculturele inlegratie.

Etnisering

Kiiken we biivoorbeeld naar de maatschappeliike organi-
saties op wijkniveau, dan lijk het succes van mono-etni-
sche initiatieven relatief groot. In de jaren zeventig en

tachtig werden verschillende i¡itiatieven tot georganiseerde

Hâùrvast I998,67.

De gegevens in de tabel dateren ù;t
r98r, mââr de sirùâtie is, âlthâDs

voorzover be! her g€deelte va¡ de

Bandoengstrââ! betreft wââr het
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gesliziqd.

48



derd. Zo ook in het vrouwenhuis Rosa (genoemd naar de

Duitse communiste Rosa Luxemburg), waar aanvankelijk

Nederlandse en buitenlandse vrouwen samenkwamen. Maar

de Nede¡landse v¡ouwen lieten na verloop van tijd ver-
stek gaan omdat ze zich onder de Turkse vrouwen niet
thuis voelden en de Turkse vrouwen bleven weg omdat,

zo had Wouters gehoord, de imam de samenkomst niet
zou goedkeuren.5? Sociaal-cultureel werkster Greet Baars,

oprichtster van het vrouwenbuurthuis, begrijpt nu waar

de fout zat: 'Ons uitgangspuntwas orn Turkse, Marokkaanse

en Nederlandse vrouwen samen te brengen' Vergeet het

maa¡. Het bleven aparte groepen. Eigenlijk is het ook wel

begrijpelijk dat je in je e.igen taal wilt praten. Bovendien

zijn er tussen de vrouwen uit één land al grote verschillen

waarneembaar.'5o
Het rapport van Belli uit 1997 biedt ons enig zicht op

de organisatíes die in de Turkse gemeenschap in Lombok
ontstonden tijdens en vooral na het verblijf van Wouters

en zijn collega's. Hoe is het hun vergaan en in hoeverre

moeten r¡/e hun succes zien als een bevestiging van de

tendens tot disantiërhg tussen de diverse bevolkingsgroepen

in Lombok? Zeker is dat de Turkse gemeenschap een hoge

organisatiegraad kent en dat deze in de afgelopen tien

iaar ste¡ker is geworden. De behoefte om zich afzonder-

lijk te organiseren kwam hier niet van 'bovenafl maar van

'binnenuit'. Als ontmoetingsplaats voor althans een deel

van de Turkse gemeenschap moet daarbij de sinds 1983 in
de Kanaalst¡aat gevestigde Ulu-moskee een belangrijke

rol hebben gespeeld. De moskee, die in 1997 onde¡ lei-
ding stond van twee mannelijke en een vrouwelijke gees-

telijk leider, omvafte mee¡ dan alleen een gebedsruimte;

er was (en is) een winkeltje voor brood, groenten en an-

dere Tì¡rkse goederen, er was (en is) een koffiehuis, en

circa driehonderd kinderen tot veertien jaar volg(d)en er

onderwijs in de ko¡an.59 In 1997 telde de moskee onge-

veer driehonderd contributiebetalende leden, terwijl het
aantal mensen dat de moskee regelmatig bezocht onge-
veer vijlhonderd bedroeg, onder wie ongeveer veertig wou-
wen.6o Plannen voor een nieuwe moskee die meer ruimte
moet bieden voor culturele en maatschappelijke activite.i-

ten, bestâan al vanaf :.987, maar hebben vooralsnog geen

concrete uiwerking gevonden.Ó' Naast de Ulu-moskee

was (en is) er het in 1987 opgerichte Jongerencentrum
Ulu dat aanvankelijk was gevestigd op de zolder van de

moskee maar sinds 1993 een eigen pand heeft in de Dam-

straat. De jongerenvereniging telde in rggT ongeveer
tweehonderdvijftig leden en vijfhonderd wekelijkse be-
zoeKers.

Reeds in 1985 werd door enkele Turkse buurtbewoners
het Comité Eigenaar-Bewoners opgericht, dat in contac-
ten met de gemeente dikwijls samen optrad met een en-
kele jaren later opgericht, uit.overwegend Nederlanders
bestaand comité.ó'z De inspanningen van deze comités wer-
den beloond: de aanvankelijk door de gemeente ontwik-
kelde plannen voor sloop werden omgezet in een groot-
scheepse renovatie. In de jaren negentig volgen de initia-
tieven zich in snel tempo op. In 1993 werden Het Tìrrks
Plarform (onder leiding van Yunus Kabas) en het op ba-
sisscholen georiënteerde Oude¡comité Utrecht-West op-
gericht.ol Een iaar later volgde de oprichúng van de Al-
Iochtone Onde¡nemersvereniging Utrecht-West, met in
1997 z8 contributiebetalende en meer dan vijftig niet-
contributiebetâlende winkels. In r9gó werd de Turks-Is-
lamitische Bond voor Ouderen (rrsro) opgericht. Er zi.ln
zelfs plannen voor een bejaardenhuis voor moslimouderen;
een opmerkelijke ontwikkeling die een breuk lijkt aan te
geven met de traditie om bij ouderdom op de farnilie
terug te vallen.õ4

Volgens Belli onderscheidt de Jì.rrkse gemeenschap zich
zowel op formeel als op meer informeel niveau vsn de
Marokkaanse gemeenschap.ó5 Ondanks de culturele, poli-
tieke en religieuze ve¡scheidenheid onder de Turkse be-
woners van de wijk Lombok zou er sprake zi.jn van een
hechte onderlinge band, die onder mee¡ met veeh.rrldig
familie- en vriendenbezoek wordt bestendigd.óó Hauwast
citeert de Turkse buurtbewoner Fatih Canak: 'Tìrrken zijn
gemakkelijk te verenigen, zij doen graag iets gemeenschap-
pelijk. Bovendien bestaan er al sinds mensenheugenis
winkeliersverenigingen in Turkije waar het normaal is dat
je voor elkaar zorgt en voor elkaar opkomt.'ó7 Een Ne-
derlandse buurtbewoner die tijdens ons veldwerk even-
eens wees op de relatief grote organisatiedichtheid van de
Tì¡rkse buurtbewoners, heeft een ande¡e verklaring. An-
ders dan bij de Maroklaanse nieuwkomers in de buurt
zou het opleidingsniveau van de Tìrrkse nieuwkomers zeer
divers zijn en zouden zich onder hen dus ook relatief
meer hoger opgeleiden met organisatorische ervaring be-
vinden.ó8 Het is natuurlijk ook mogelijk dat het toeval .is

dat zich minder Marokkaanse organisaties in de wijk be-
vinden. Kijkt men over de grenzen van Lombok, dan krijgt
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men een ander beeld, met onder andere de Associatie van

Marokkaanse Migranten in Utrecht (euuu) aan de

Bemuurde Weerd en een zestal Marokkaanse, tegenover

een vrlttal lurkse mosKees.-'

Naar het proces van eurisering verwijst ook de Palestíjnse

resisseur en ûlmmake¡ Rashid Masharawi díe van zo ja-

nul¿¡i tot r5 februari 1997 in Lombok verbleef om een

videobrief te maken over het teven van jongeren in deze

buurt. Masharawi hield tijdens zijn verblijf in Lombok

een dagboek bij dat vertaald als Het Døgboeh aan Rasbid'

Møsbaiawi op internet is gepubliceerd.To De verschillende

groepen leven nog in veel opzichten aPârt van elkaar, al-

ãus Masharawi, en ieder klampt zich vast aan zijn eigen

cultuur:

'De moslims in Lombok, bijuoorbeeld', vorwen een minderbeid,

møar de moslims binnen deze mo:limminderheid bebben geen

gezømenlijhe m'oskee. Er is een mosþée aoor de Maroþþønen'

Er is een Tìurþs aintreel centrum ølleen aoor Turleen De min'

derheid. aah døørom uiteen in andere Þleinere groeperingen

binnen dne minderheid. De Ned.erlønders die in Lomboþ uo-

nen gedrøgen zichzetf øh dorpelingen, ontdøt ze aoelen døt ze

omrinçd worden daor buitenlanders. Zij zijn døørom nog Neder-

lønd:el gawrfun. De Nederlandse bar is alleen aoor Nederl/tnders

Zelfs het uinkeliersgilde uolgt deze lijn. Soms zìet men leden

aøn een bepøl,lde ninderheid rondlopen in zeer trllditiznele

kled.ing. Mørokkønen, bijuoorbeeld, drøgen soms jalab!øøs die

ik ølleen møar beb gezien in oude Marokkøønse films '

Masharawi constateert dat de allochtonen in de wijk een

grote behoefte hebben hun identiteit te bevestigen en te

verstevigen:

'lh'ønneer je een huis binnenkontt uaør buitenlandert uonen'

Tìrken bijaoorbeeld, døn zie je dat de maren uol høngen rnet

vhilderijen en aersieringen die ofuel beel religieus ztjn of ge-

woon heel ergTurks. Deze aersieringen schreeuwen ui! naar de

bezoeþers: "Iþ ben Tirþs - Ik ben moslìm!" Het lijlet uel ølsof

deze aersieringen slogøns zijn die de inwoner nodig heeft om

zijn/høør identiteit te handbøaen. Deze aersieringen zijn ex-

terne dingen die be?n/haar constant øan zijn/høør aøderlønd

herinneren; en een geÞristalliseerde identiteit hebben.'

Medewerkster Emine Gönen van de lokale omroep ver-

baast zich ove¡ het gebrek aan kennis van 'andere cultu-

ren' in de wijk. In haa¡ column 'Mijn droom' in het wijk-
fuartje Ons Eitand geeft deze Tìrrks-Nederlandse Lombok-
ster, die psychologie scudeerde en blijkens de tekst ver-

trouwd is met het cultu¡eel-wetenschappelijk jargon, een

genuanceerde anaþe:

'Tijdens allerlei 'fuijhaerkenningen", die we aercichten aønuit

Med.iø Wut, worden een aanta.l uerntledens die iÞ hød min of
meer beuestigd; hoewel iedereen geuraagd of ongearøøgd zo

þrisch het woord. 'lnuhiar'hurele" wijÞ gebruiÞt, aerbøøsde het

mij hoe ueinig þennis mensen bebben aøn øndere a turen in

dc wijk. Døt geldt zouel aoor bewoners øls ìwtønties De ken-

nis gøøt uaaÞ niet aerder dan wat 1pþeruLtþþige clichés; het

feit d.øt je boerenkool eet uil nlg niet zeggen dtt je je kan

inleuen in een Nederlønder. Een cuhuur ìs aoor ntii met nan e

een betekenisstelsel, d.øtje moet d.oorgronden. D&turøagt ïpen-

heitl en energie. Mij beeil het tg jøør gehost om de Ned.erløn-

ders echt te begrijpen. IÞ ben uøn ruening døt je een cuttuur pøs

ecbt begrijpt øls je øan de manier uøn kijken of bewegen een

Nedcrlander þøn onderscheiden aøn bijaoorbeeld een Duitset'1'

Uit de bespiegelingen van Masharawi en Gönen kan dui-
delijk een drietal observaties worden geïsoleerd. llen eer-

ste: de witk ontleent haâr 'multicÌrlturele' karakter vooral
aan de aanwezigheid van verschillende etnische groepen

díe elkaa¡s aanwezigheid tolereren of die zelfs couìant

met elkaar omgaan. De 'multiculturele' kant van de wijk
is vooral de buitenkant: verschillende klederdrachten en

winkels met inheemse en uitheemse producten. Tèn tweede:

er is geen sprake van verregaande integratie in de wijk.
Nederlanders gaan vooral met Nederlanders om, Turken
met Tì¡¡ken en Marokkanen met Marokkanen. Ten derde:

de verschillende circuits ve¡tonen vooralsnog eerde¡ de

neiging tot het versterken van de eigen identiteit dan tot
het loslaten daarvan. Meer dan in hun eigen land z.ijn de

verschillende groepen geneigd zich te omringen met de

sl.'rnbolen van hun 'eigen' identiteit.

Culturele uitwisseling

Dat etnisering ook samen kan gaan met of wellicht zelfs

een voorwaarde .is voo¡ culturele uitwisseling, wordt fraai

geillustreerd door Zemzem Yìlanci, een fìrrkse die als

kind van acht jaar naar Nederland kwam en nu met haar

6g
St¿¿sgi¿| Uùüht rggA.

Op webpagina'svatr De Balie in
AJnslerdãn, hta://w.balie.DY
dâgboek/nshid.htnl.
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mân en drie dochters in Lombok lvoont. In een aflevering

van het televisieprogramma Lombok þookt... uit 1997 liet

zij weten: 'We zijn naruurlijk fìrrks. De kinderen hebben

Turkse ouders. En wij zijn Úots op onze cultuur' Maa¡ we

wonen ook in Nederland. En dat betekent dat .ie je moet

aanpassen. Dus ik vier ook sinterklaas mee. En de tradi-

tionele Tìrrkse feesten.'7'
Ook de Turkse Zeynep Kocak heeft zich een aantal

't¡pisch Hollandse gewoonten' toegeêigend. Nu, na ruím

twintig jaar in Nederland, staat zij vooral bekend als de

eerste 'fu¡kse vrouw in Lombok die kon fietsen. Ze was

ook een van de eerste Turlae wouwen die gingen zwemmen'

Nederlandse les heeft ze nooit gehad: ze heeft de taal in
de praktiik geleerd. In r99ó nam ze autorijles, en ze leert

Turks lezen en schrijven, wânt dat had ze in Tìrrkije niet

geleerd. Op vakantie gaat ze naar Turkije, mâar ze ver-

veelt zich er snel en verlangt naar alle dingen die ze in
Utrecht en Nederland kan doen - niet in de laatste Plaâts

in de zome¡ naar de camping gaanlTs In het boelge Een

wijk met een eigen rmøøk: bonderdjøør Lorubok vettek zlj:

'In d.rie dagen heb ik leren fietsen. Tòch beb ik daarna ztijfjaør

niet gefietst. lþ schaømde rue Iþ uas de eerste Turþse urou'w

die kon fiet:en. Mijn møn zei, je heht niets îtet andere mensen

te ruøken. We doen het sørten. Daar ging ik weer Als we

ond.enteg Tìtrkse ntenten tegenkuø.nten stapte iþ af Nu word

ik boos op Tùrkse aroawen die hebben leren fetsen'maar het

nooit doen omdøt ze bnng ziin oru te aøllen. Je ntoet niet bang

zijn. Je moet duruen. lk durf bijnø ølles. Je moet doorgøøn'

imtmigen aroegen waørmt ik zmodig moest leren fietsm' Hoeuel

de nteesten om znij bleaen løcben, gingen ze øcbter mijn rug

om toch ook eens proberen te fietsen,'74

Zeynep Kocak is een soo¡t boegbeeld geworden van de

aan de Nederlandse cultuur aangepaste Turkse vrouw van

de 'eerste generatie'- nietvoor niets wordt zij in publicaties

over Lombok graag sprekend opgevoerd.

Het is vooral de combinatie van etnisering en culturele

toe-eigening die steeds weer terugkeert. Zo ook blj de

Hindoestaanse Rosie uit Suriname die verschillende feest-

tradities combineert:

EMl bele huis is aertìeïd uoor Kcrstntis. Høar driejørig Þleinkind

Þijkt ødemloos naar de beuegende Þersmt'an, die op de aenster-

banþ sta.øt. "Die bebben mijn Nederløndse schoonzoon en n'ijn

Þleind,ochter samen gemøakt. Ik pas me wel een beetje aøn aan

de Nederlandse cuhuur- Møør rnijn godsdienst en rituelen boa

ik. IÞ aier Holi-Pøgua.r bet Hindoestøønse nieuatiaør Een an-

fur feest is DiwølL Dal is ter ere van de god LaÞshmi. Zij geeft

gezondheid., aoorspoed en wehaan. Iþ møaþ døn Ghie, ge'

kaørd.e bote4 en d,oe døør lonten in. D&t is net øls þerst, oaerøl

zet je lichtjet neer. De hindoe-go¿Jen þomen som.s ooþ in aer-

vhijningen nør¿r de m.ensen, lk heb in Surinøme een rerncar-

nø,tie aan eeru god, lntrtlet. Dat uat heel bijzonder"'75

Het is echter opmerkelijk dat er in de Ìiteratuur geen

voorbeelden te vinden zijn van een uitwisseling in de an-

dere richting. Betekent dit dat die er niet zijn, en dat er

onder de Nederlanders sprake is van een overwegende

fìxatie op de 'dominante' Nederlandse cultuur? Masharawi

heeft in elk geval zo ziin bedenkingen:

'Ied,ereen praat oaer de muhi-cahuanl vooral de ruensen in
LomboÞ, ølsof ze constant de prlgranxntlt's, die op teleuisie wor-

den get\|nd, na.Prøten. De r^trøten, aol met uerschillerule cahu-

ren, nøtionøliteiten, Þleuren, produkten, etceterø. De Neder-

lønd.ers zijn echter Nederlønds; de Mørokþønen zijn Mørok-

køøns; en d.e Turþen zijn Tarks, enzlalorf. W'øørdoor wordt

een stt'a.ltt m,uhïcuhureel? Door het gedrag ¡.tan de mensen?

Door d.e znønier uøønnee zij met elþøør orugøan? Door de

produhten d.ie aerschillende lønden aertegenwoordigen? Ik denÞ

d.øt de prod.uÞten, de mønier uøßro\ mensen gekleed zijn, de

aerscbillend.e haid.sþleuren een wijk de nøøm "muhi- tureel"

geaen. Kannen kleding, gedrøg en de produhten aøn øl die

verscbillend.e mensen hun lønd aertegenwoordigen? Worden er

in Ned.erland.se scbolen Tùrþse en Møroþkøøn¡e lessen aan Ne'
derløndse leerlingen gegeaen? Vieren de Nederlønders de hlø-
mitische feead.agen?'

Het is inderdaad lastig om voorbeelden van toe-eigening

van niet-dominante culruren te vinden. Een blijk van tact

- van cultuurovername kunnen we hier niet echt spreken

- troffen we in het verhaal van -A.nneke de Jong. Omdat
haar huis geen tuintie heek, zit ze in de zomer vaak bui-
ten op straat, evenals haar Jìrrkse en Marokkaanse buren.

Toen in de jaren tachtig de ramadan in de zomer viel,
ging Anneke altijd even naar binnen om iets te eten of te
drinken, om haa¡ bu¡en het vasten niet moeilijker te ma-

ken dan het in die lange dagen al was.7ó De professionele

ve¡teller Ma¡co Holme¡ lid van het Vertelcollectief Urecht,

7z
Her citãât is nje! letterlijlq mââr €en

pârâfrâse van haar woorden. Zemzen
Yilanci is blijkens N€sge¡s 1998, rc
g€boren in Gâziânrep, in het
zuidooste¡ vânTurkije wìjzâsen de

herhalins op zåre¡dâg rl iuni 1998

(Nps, Nede¡land i, 16 toj7 oo uur).

?3
Neggers r998, r r4; ookHãùtvasc
r998,90.

7+
Harnasr r998,9o.

Nesgcrs r998,9o. De jongste doch(er

vân Rosie, die in 1996 negentien jaar

was, spreekt beter Hindi dan hæ¡
moeder; dat he€ft ze geleerd vatr de

Indiâse video's dìe ze huuri.

76
Intenierv Anneke deJong, 30
decembcr r998 (bandopname archief
Meertens Instituur).
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Detâilùirhet âffiche aån Mâ¡co Holneff
\erh^Ienptogr'.mma Ho¿þ i Ha and

apdl plâatwindt en dat wel de directe aanleiding voor die
middag vormde. In de wijkkant Ons Eilønd sra¿thet feesr

wel aangekondigd als 'Het jaarlijkse z3 april Feest', met
als toelichting: 'Deze dag is de Internationale Dag van

het Kind.'. Onder de talrijke feestgangertjes bevonden zich
zowel Turkse als Marokkaanse en Nede¡landse kinderen
uit de buurt.

Dat ten slotte ook wijkinstellingen voor de tienerjeugd
met onmiskenbaar 'multiculturele' namen als jongeren-

centrum MIX en meidencentrum TUMAND (wat staat voor
Tìrrks, Marokkaans, Nederlands) het goed lijken te doen,

roept de vraag op in hoeverre de uitwisseling tussen Yer-

schillende etnische groepen gebonden is aan generaties,

of aan leeftijd. Om een genuancee¡d beeld te krijgen van

de ingewikkelde processen van culturele interactie zal be-
halve met dit soort factoren ook rekening moeten worden
gehouden met een onderscheid russen verschillende soor-
ten mee¡ of minder 'geïnternaliseerde' en mee¡ of minder
'bewust inzetbare' culturele u.itingsvormen. Een taalcursus

zal sommigen aanmerkelijk meer energie kosten dan een

vrijblijvende 'rnulticulturele' sport- en spelmiddag. En ten

slorte kan het imago ook verworden tot een icoon, dat
met de werkelijkheid we.inig te maken heeft.

Gentrification

Een andere kanttekening bij het beeld van Lombok als

multiculturele voorbeeldwijk is het pro ces van gentrifcøtizn,
een ontwikkeling die rnogelijk juist door de harmonieuze
beeldvorming rond de wijk wordt versterkt. Het proces

wordt al gesignaleerd bij de koerswijziging van de ge-

meente in 1988, het jaar waarin het \Àiìjkbureau West - in
feite de lokale overheid --werd opgericht en er werd inge-
zet op stadsve¡nieuwing.oo Het resultaat waren een groot-
scheepse renovatie, selectieve sloop en nieuwbouw, waar-
bij uiteindelijk alles laagbouw bleef.E' Maar veel goeds

kon de gerneente niet doen. Reeds in 1989 verscheen er
oD een muur .in de wiik een leus die luidde: 'Houdt Lom-
bãk y'upvrij.'8' In 1996 was hetzelfde geluid te horen tij-
dens een inspraakavond waarbij de gemeente voorstelde
om ook duurdere woningen neer te zetten. Aanwezigen
reageerden verbolgen op deze uitspraak: het zou een wijk
worden'waar overdag geen mens te zien is'. Tweejaar
later lijkt het gevaar van 'very'upping' nog niet geiveken

heeft een programma dat Hodja in Holland heet. Daa¡in
vertelt hij .in het Nederlands traditionele Tùrkse verhalen

over Nasreddin Hodja, maar hij laat ze spelen in een Hol-
lands en zelfs Lomboks decor.77 Onderwijzeres Nelly
Manders van de Jan van Nieuwenhuyzenschool ve¡telde

ons dat zij Tì¡rkse en A¡abische verhaaltjes vertelt in de

klas, en dito liedjes rnet de kinde¡en zingt, maar zij heeft

dan ook geen Nederlandse kinderen in haar klas.7ð

Als er sprake is van toe-eigening van niet-dominante
culturen dan moeten rre die vooral onder jongeren zoe-

ken. Op de bewaakte speeltuin (met buurthuisfunctie) van

het Bankaplein spelen dagelijla kinderen met elkaar in de

leeftijd van 4 tot en met rz jaar. De omgang tussen Ne-
derlandse, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Indonesi-

sche kinderen verloopt hier behoorli.ik soepel. De Neder-
landse kínderen zijn in de minderheid' De voertaal van de

kinderen is vrijwel steeds Nederlands. Jongens spelen sa-

men tafelvoetbal, terwijl meisjes op het nuziekpodium
ingestudeerde danspasjes maken op de Türþop van'Iàrkan
en de hits van de Vengabol's. Natuurlijk treedt in de sPeeltuin

wel groepsvorming op, maar aspecten als leeftijd en ge-

slacht lijken daarbij belangriiker te zijn dan etniciteit.Te

Door de buurthuismedewerkers wordt bij activiteiten
voor kinderen en tieners een etnisch accent welbewust

gemeden. Zo werd op zr april een kinderfeest in buurt-
huis Tiansvaal georganiseerd zonder enige expliciete ver-
wijzing naar het Tì¡rkse kinderfeest dat jaarlijks op z3

77
Alfiche en audio-càssette Marco
I]olmer| Ho¿ja in Ho rnd (*chjer
Meert€ns I¡srirùù!).

78
InteFiew Nelly MaDders, 

'o 
maa¡t

r999 þandopname archief Meerrens

Instituut).In de klas pl€eg! jtrf
Mânders begin decemberv€l uit te
leggen dâr Sinrerklâas eisenlijk een

Tìirk is. ToeD de kinderetr hââr
v€nolgens vroegen wie Zwârte Pier
datrwel was, noes! ziitoeg€ven dat

het een nââr Spanje gehaalde MooEe
sl¿efuic Noord-Af¡ikâ was Da?rop

r¡okken de Ma¡okkaâDse kinderen
e¡igszins teleùrgesteld de conclusie:

'O, dus Sinterklaas is een Tì:rk, m¿a¡

Zw¿rte Piet is ee¡ Marokk¡an'

19
VeldwerkobseFaties maarr en âPril
r999. K;nderwerker René lconenburg
is al bijna twintigjaar de beheerder
van speeltuin Banka; hij heeft het Plein
omgevormd van een gevandaliseerde

hangplekvoor opgeschoten jongeren

to! een bloeiende speelplek voor
kindere¡. Op de door ons bezochte

speelplâaß in het MolenPark (een zgn.

Suikerspin-projecr waâr kinderen mec

v€rdi€¡de S!*erspin-n!nges
speelgoed kùnnen hù¡eD) sPeeldetr

vooral Mâloklaanse jonsens; zij
sprak€n onderli¡g €en mi\ \ån Be.beß
en Nederlands. Behe€rde¡ K¡rim is

ælf ook Mårokloân.

8o
Het Wìjkbùreâu West was vanaf
r jânùâri r989 gevestigd i¡ de Dâ
Cos(aknde, lâ(er in de K2¡aalsûaat.

8¡
Huurnìan 2.j., ¡r-r5; Vân den
Dricssche en Paridaen r989,4'
Wùkp',ßþectief tgg4, q ¡{aur\,âsr r998,

58.
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Van den Driessche en Paridâ€fl r989,
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achtergronden. Hierbij aøh te denþen øøn gezinnen met of
zond.er kinderen, alleenstøønd¿n en s tdenten, De enige aoor-

wøørde d.ie hier lijÞt te gelden, is døt m.en zich tenntinste niet
ergen aan bet multiculturele þaraleter oan Lombok.a4

Geleidelijk aan is de bewonetssamenstelling van de wijk
ingrijpend gewijztgd. De rijkere bewoners verhuisden uit
de wijk, en ook ouderen en mensen met grotere kinderen
verlieten Lombok.ss Slechts enkele ouderen, die (om fi-
nanciële redenen) niet meer weg koiden komen, bleven
achter.86 Allochtonen en studenten vulden het openval-
lende woningaanbod op. Ook jonge huishoudens vonden
een huis in de wijk, want in de zijstraten van de Kanaal-
straat waren tot voor kort nog woningen te vinden voo¡
minder dan een ton.87 }let z'jn ð,eze huishoudens die nu
de mee¡derheid vormen.

Beeldvorming: folklorisering en musealisering

Na deze kanttekeningen keren we terug naar de beeldvor-
ming over de wijk. Speciale aandacht verdient dan alle¡-
eerst de gemeente, die in 1988 haar beleid wijzigde en de

'multiculturele' samenleving bewust begon te 'promoten'
onder het motto: leven en laten leven. In een gemeente-

rapport uit 1989 werden als de aantrekkelijke kanten ge-

noemd, naast ligging dicht bij station en stadscentrum: de

betaalbare woningen, de gevarieerde laagbouw die aan

een dorp doet denken en ook het multiculturele karakter
van de wiik. Als negatief werden genoemd het vuil op
straat, de geb¡ekkige groenvoorziening en het vandalisme.ss

In het rapport wordt ¡neermalen een vertegenwoordiger
van een buitenl¿ndse organisatie opgevoerd die de ¡ollen
omdraait:'Als er sprake is van discriminatie dan is dat
vaak wederzijds. Nede¡landers storen zich aan de buiten-
landse winkels ("ze nemen alles over") en aan groepjes

buitenlandse jongeren (vernielingen). Buiten-landers erge-
ren zich zeer aan hondepoep op de straat en aan "hoerig"
gedrag van Nederlandse vrouwen- Ook vinden zij Neder-
landers vaak vies en ongerÍassen.'ð9

In een verkennend rapport uit 1994 over de stadsver-

nieuwing wordt wat betreft Lombok gepleit voor 'verster-
king van de dynamiek en het multi-cultu¡eel karakter van
de wijk Kanaalstraat e.o.'.eo Terugkijkend op de afgelopen
jaren kan men vaststellen dat dit geen loze woorden waren.

à

F

Hoùdt Lonbok dpEij (Bron;H. Yatr

den Driessche en R. Paridaen r989, 9)

en volgen.in de lokale pers de verwijzingen naar deze

ontwikkeling elkaar in hoog tempo oP; in maart r998 spreekt

een iournalist van het Utrecbts Nieausblød' de verwachring

uit dat de minder draagkrachtige etnische minderheden

naar goedkopere buurten zullen moeten uitwijken, en de

buurt allengs blanker zal worden. \À/ìjkmanager Nancy

Kok laat twee maanden later in de wijkkrant Ons Eilønd

weten dat zij een ontwikleling voorziet zoals die heeft

plaatsgehad in de Utrechtse wijk Wittevrouwen, waar zich

veel Nederlandse tweeverdieners vestigden, en zij spreekt

in dit verband over het 'verwittevrouwen' van de wijk
Lombok.sl

Anderen zien veeleer een ontwikkeling waarbii van een

echte 'ver¡'upping' geen sprake is, maar waarbii de buurt
een bevolking heeft gekregen die er graag wil wonerì. Een

dergelijk proces werd reeds in r99z gesignaleerd door de

journalist Alfred van Cleef, hij schilderde Lombok af als

een wijk waarin allochtonen de meerderheid vormen en

waaruit de Nederlanders die het ¡neest tegen de komst

van de buitenlanders ageerden, zijn verdwenen. Een poli-
tieagent typeerde de wijk in r997 aldus:

'De Kop uøn Lomboþ met de Knnettbtrøøt øh een raggegfl¿llt

in het aerlengde døør-uøn en de døarachter wat nutiger delen

uøn Lombok, tonen de eigenschappen aøn een buutt die, hoewel

er ooit sprølee is geueest ttan openlijke areemdelingenhøøt, als

aoorbeeld. þan d.ienen aøn hoe een muhicuhurele wijÞ boon te

zijn. LomboÞ heeft zich ouer de jøren heen onnttiþþeld tot een

gewilde woonplaats dìe op een eìgenzinnige tnanier aoldoet.øan 
I ¡

de uiteenlopende eisen uan øllerlei mensen met ?erschillende van iÌfrout 1998; Swieringa 1998.

84
Belli r997, ló.

8j
Als redenen on te vert¡ekken worden
genoemd,'de slechre naamvan de

buu¡t, aanzicht / vemiling vân de

woonomgeving, "zwa¡te schol€n",
tânend verenigingsleven, re kleine
wonirì9, onzekelheìd over d€ toekomst
van de wijk. %n den Driesche en

Pâridaen r989, 9,
8ó

Tijdens ons veldwerk zijn we

verschillende voorbeelden hiepa¡

8?

Hùùrnú 2.j., rr; Van den Driessche
en Paridaen 1989,6, 9; zie (evens râbel

4, p ó8.
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Van den Driesschc €n Pâridaen ¡989,

I. Zie voor het hùidige ov€rheidF
beleid inzake de multiculcurele
sâmenÌeving onder ândere: M,rlrr-

89
Vân de¡ D.iessche en Pâridâen 1989,

8.

9o
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In r99ó kan het Wijkbureau West met geld van de Euro-
pese Gemeenschap een begin maken met de uiwoering
van het zogeheten Urban-programma, bedoeld om de wijk
op het gebied van veiligheid, werþelegenheid, infrastructuur

en sociale samenhang te yerbeteren. Voor de plannen is in
totaal veertien milioen gulden beschikbaar gesteld. De

'multiculturele' markt Salaam Lombok wordt onder mee¡

uit die gelden gefinancierd, en ook de zogehetet lI/ijÞ-
wøaier: voor vijftien gulden kan men in het bezit komen

van het aantrekkelijk vormgegeven gidsje, met een heus

kompas, gekleurde bladzijden þapier en druk) en een tekst

die zich laat lezen als een weloverwogen reclamespot voor
het 'multiculturele' karakter van de wijk.

In de beeldvorming over de wijk neemt de Kânaalstraât

steeds een centrale positie in. Zij was voor en na de fìveede

Wereldoorlog een toonaangevende winkelstraat, waar heel

lJt¡echt naa¡ toe kwam.9' Beroemd waren de zogeheten

winkelweken die de winkeliersvereniging van r9zó tot en

met 1993 organiseerde. Een oudere buu¡tbewoonster ver-
telt hierover:

'Die uinþelueþen zijn øhijd onaoorstelbaar gezellig geueest,

er uøs wel eens een ttechtpørtijtje, møør dat uerd øhijd weer

opgelost. De etaløges wøren øhijd m'ooi opgemaakt: aan Anton

de Ru op de Dantrftøø4 aan de bloeruist Knopper, møør het

ntllitte uaren de sløgersetøløges. De sløgers ntnøkten grlte
bouuuerþen aøn reuzel en aet, En dan blld je þrqzen, eerste

þrijs, tueed.e Prijs, d.erde prtj¡ eet'uolle aemteldingen. En øl die

prijzen werden iedere heer weer bijgezet. En je liep ied.ere øaond

het hete rìneel aijf, zes keer rond, het uas gewo\n gezellig De

hele Kønaøhtraat zøg drtn zwørt aan dc mensen 9"

De verandering die de straat heeft ondergaan keert in alle

râppo¡ten terug, v/aarbii nu eens het accent liSt oP de

smaak van woeger die is verdwenen, en dan weer op de

geuren en kleuren die nieuw zijn.
Halverwege de jaren zeventig vestigt de eerste Marok-

kaan zich met een winkel in de Damstraat (een grote zij-
strâât van de Kanaalstraat) en enkele jaren later volgt de

eerste Turlise groenteboer.93 In de jaren tachtig komen er

meer en meer allochtone winkels in de Kanaalstraat en

worden veel bestaande winkels overgenomen door Ma-
rokkanen en Turken.94 Ondanks vergaande plannenÍs een

zaterdagse markt in de sfeer van de Albert Cuyp niet van

de grond gekomen. Druk is het op zaterdag echter wel.

9t
Hâùwast r998,6,-ó3.

92
De Vetre 1998, 16. Op basis van dir
verhalenboekje is overigens ook een

rideo geproüceeÀ: Dat gettoel utt
urith¿i¿. l/eÌhshn uit Lñbok. srvt-
productie, Utrecht r998.

9l
Hauwasr r998,5r.

94
Huùrnan 2.j., , r -r5.

Ilìnkel in de Kanaalstraat (Bron:
Haùrvasr ¡998, ó4. troto: Robert
I(norh)

95

96
Neggers ¡998, ,4.

97
De Groot r998.

Ook veel mensen van buiten de wijk doen hun bood-
schappen in de Kanaalstraat, aangetrokken door de exoti-
sche producten en de lage pdjzen.ei Wijnhandelaar Jan
Besseling uit de Kanaalstraat zegt hierover in r99ó in het
Lomboþ þooþboeþ:

Jaren geledcn klaøgd.en d.e meruqn als er em Ned.erland.te uinþel
aerd.ueen en er een Tarþse uinþel uoor in d.e pløøts þuørn, Ik
aind bet wel goed. døt d.ie zøþen hier gekomen zijn. Er zijn
zoueel oudc stødruijken d.ie aerpøaperen en wøar d.e pønd.en

dicbtgæpijherd. word.en. Døt gebeun in Lomboþ niet: Lomboþ

lee!ì en trekt aeel ao!þ uan buitenaf. En aolþ in de straat doet
Derþot en.'v"

Ook in de regionale pers is de toon inmiddels positief.
Eenjong stel, Moniek en Chris, dat zich in 1998 in een

koopwoning in Lombok heeft gevestigd, zegt in de L[/est-

bode: 'Eenh¿rtsrikke leuke buurt, Lombok. Er wonen hier
veel verschillende mensen en dat brengt veel ve¡schil-
lende soorten eten met zich mee. Vrienden van buiten de

stad komen op zaterdag hier boodschappen doen.'Nadeel
vinden Moniek en Chris wel dat er veel meer zwerfrrril op
straat ligt. 'Het lijkt wel of ze hier veel minder schoonma-
ken,' zegt Chris. 'Misschien dat we zelf maa¡ onze stoep
moeten gaan vegen.' 'Het is hier veel volkse¡ allemaal, in
de positieve zin van het woord.'97

De wijk heeft - in navolging van Wijk c - sinds 1998
ook een Vollisbuurtmuseum, dat eveneens betaald wordt
uit Europese Urban-gelden. l{et museurn wo¡dt beheerd

6t



Het volksbrurtmuse¡m Oud Lombok
op het 5-meifesrieal r999 Lombok
Anders (Foto: Theo Meder)

98
Zte oret aÌaml brokets btjv.Welz
r99ó¿ e¡ r99ób, I8-,o, ,6-18 D€

'cutrurele mâkelââr't¡e€dt op als een

middelaa¡ ¡ussen emische ninde¡he-
de¡ en de autochtone meerderheids-
groep, zonder deel uir te makenvan de

nìnderheidsgroep.

99
Een (rirueel) wåsb€kken n€t
waterketel waarin gasten hun handen

Eigen veldwerkobsen'aties

Oprreden van de Lomboys tijdens
Lombok A¡de¡s (5 mei r999; Iorol
Th€o Meder)door de Stichting Oud Lombok, die overigens niet alleen

uit Nederlanders bestaat. De dagelijkse leiding is in han-

den van Peter Hagenaar, die ook de festivals Lombok
Anders en Salaam Lombok organiseert en die daârmee

een van de belangrijkste cuhurøl broþers in de wiik mag

worden senoemd.9ð
ÆgeÃn van een M 

^rol¿<aanse 
shellølee bezit het Volks-

buurtmuseum op dit moment weinig voorwerpen die ver-

wijzen naar het multi-emische karakter van de wijk. Het
accent ligt vooral op de voormalige kruideniersfunctie van

het oand (met veel memorabilia van De Gru¡er, waaron-

der de 'snoepjes van de Week'), op het schoolleven van

woeger (met oude schoolfoto's) en op de in Lombok ge-

bo¡en cabaretier en chansonnier \À/im Sonneveld. Aan-

loop heeft het museum tot nu toe vooral van oudere au-

tochtone Lombokkers. Slechts sPoradisch wordt het mu-

seum bezocht doo¡ allochtone buurtbewoners en het is

meer dan eens gebeurd dat zli alleer, binnenkwamen om

te informeren naar de prijs van de uitgestalde weegschaal

of koffiernolen. Voor sommige allochtonen heeft het mu-

seum kennelijk geen museale uitstraìing' maar eerder die

van een winkel in tweedehands spullen. Flierbii moet worden

aangetekend dat het museum nog volop .in opbouw is en

dat het wel de doelstelling van het museum is om de

seschiedenis van de autochtonen én de allochtonen in de

wi¡k in beeld te brengen. In de nabije toekomst zullen

met het oog daarop ook een 'Iìrrkse en een Marokkaanse

werknemer (m-/v) in dienst worden genomen.roo

Voor ziin werk voor het Volksbuurtmuseum en voor de

jaarlijks terugkerende'multiculturele' mârk Salâam Lombok

krijgt Hagenaar betaald, maar voor het Lombok Anders
Festival werkt hij op vrijwillige basis. Het festival is een
van de activiteiten van een gelijknamige actiegroçp die
reeds aan het begin van de jaren tachtig werd opgericht
als reactie op de negatieve beeldvorming over de wijk in
die periode. Uit deze groep van overwegend autochtone,
hoger opg-eleide l.inks-georiënteerde wi.jkbewoners ('groene
vredesactivisten') is ook het Lombok Anders Koor voort-
gekornen, gespecialiseerd in'v¡ereldmuziek'.

Nader onderzoek moet uitwijzen wat nu precies het
draagvlak is voor een op .initiatief van wijkbewoners opge-
richte 'multiculturele' stichdng als Lombok Anders; bij
het afiremen van de zogeheten rcp wezen diverse responden-
ten op het sterke besefvan lokale identiteit onder de buurt-
bewoners zoals zich dat in de jaren negentig zou hebben
onrwikkeld. Een belangrijker motor dan het 'posideve'
beleid van de overheid en de Europese gelden lijkt daarbij
het nrr4-program ma Ooggetuige te zijn geweest, waarin in
februari 1993 een zeer negatief beeld van de wijk werd
geschetst en werd aangegeven hoe scherp de tegenstellin-
gen in de wijk zouden zijn russen de autochtone en de
allochtone bewoners. De documentaire riep in ieder geval
een storm vân protesten op, omdat de bewoners meenden
dat er een vertekend beeld van Lombok was gegeven.'"'

De gemeente IJtrecht en verschillende ofîciële'wijk-
instanties dragen tegenwoordig graag uit dat Lombok een
voorbeeldige 'rnulticulturele' wijk is. De wijkmanager zegt
in het boekje van llauwast: 'We willen heel graag het Hauwas! r998, ó6.
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multiculturele facet van de wijk benadrukken. Een be-

Iangrijk kenrnerk van Lombok is het etnische winkelcen-

trum. We willen dat dit blijft en dat de winkels nog beter

gaan functioneren. We hopen dat we de ondernemers er-

ioe kunnen bewegen om zich te laten bijscholen'""' Aan

de positíeve beeldvorming over de wiik wordt met grote

inzet gewerkt. Zo wordt in het Loruboþ Kooþboså de diver-

siteit van Lombok op culinair gebied benadrukt. Uit ge-

sprekken met wijkbewoners bleekons overigens dat nogal

wat mensen het kookboek in de kast hebben stâan, mâar

dat zij daaruit maar weinig koker-.

Het verlangen naar cultivering van de etnische pluri-
formiteit wordt maar al te duidelijk als we Henk de Krui.jk

van het W.ijkbureau West zijn plannen horen ontvourÀ¡en:

'Ik zet in op een rvs-dagtocht Lombokrond hetjaar zooo'"o3

En hiermee wordt van overheidswege nog een stap verder

gezet in de musealisering'o4 en esthetisering van Lom-

boþ de wijk wordt aldus gepromoveerd tot een beziens-

waardigheid, tot een toeristische attractie, die de Hol-
landse folklore van Marken en Volendam moet gaan ver-

vangen door een moderne smeltkroes van multi-emische

tolerantie, veelkleurigheid en exotische koopwaar. Lom-
bok, het multiculturele Madurodam vân de 2le eeuw.

Besluit

In de geschiedenis van de wijk Lombok zoals die hier is
gescheist op basis van bestaande literatuur en oriënte¡end

veldwerk in het kader van het zogeheten rculT-Project,
valt een aantal culturele processen te onderkennen. ln de

voormalige arbeiderswijk kende de sociabiliteit aanvanke-

lijk een sterk publiek karakter, maar het sociale buurt-
leven trok zich in de jaren vijftig en zestig allengs terug in
het privé-domein. Met de toenemende individualisering
en verburgerlijking van de autochtone bewoners nam de

irritatie toe ten âanzien van het straatleYen vân allochtone

nieuwkorners in de wijk'
Alhoewel de Nede¡landers zich aanvankelijk behulp-

zaam toonden ten opzichte van individuele allochtonen,

nam de geestdrift af toen de aantallen groter werden. De

verschillen tussen 'wij' en 'zij' werden meer en meer ùit-
vergroot; incidenten bleven niet uit. Van bovenaf geregis-

seerde pogingen tot vereniging en integratie mislukten.

Het lijkt erop dat de vorming van samenwerkingsverban-

den vanuit de ernische groepen zelf wel we¡kte.
Kijken we naar culturele toe-eigeningsprocessen bij de

ve¡schillende groepen, dan wordt in elk geval in de door
ons bestudeerde secundai¡e literatuur de indruk gewekt

dat er sprake is van een eenrichtingsverkee¡ van de niet-
dominante allochtone culturen naar de dominante autoch-

tone cultuur. Het is echter heel goed denkbaar dat dit
beeld op basis van voortgezet veldwerk om biistelling waagt.

Conflicten in de wijk blijven momenteel uit doordat de

mensen die zich het meest ergeren, verhuizen, en hun
plaats wordt ingenomen door mensen die het kleurriike
karakter van de wijk wel positief ervaren. De lokale over-

heid ond-ersteunt het proces met onde¡ meer stadsver-

nieuwing en welzijnswerk. De wijk wordt door haar ook
heel nadrukkelijk van een positief 'multicultureel' imago
voorzien. Een proces r'an esthetisering doet zijn intrede:

in de beeldvorming van Lombok als het sociaal-wense-

lijke en politiek correcte ideaalrype van de multiculturele
samenleving begint de wijk meer en meer omgeven te

worden met Lombok-producten en dito happenings. Er
valt een proces van musealisering te onderkennen: niet
alleen krijgt de wijk een Volksbuurtrnuseum, maar er valt
zelfs een streven te bespeuren om van de wijk een

multicultureel openluchtmuseum te mâken' Het enige ge-

vaar is nu dat er een proces varr gentrirtcøùon pll,âtsvrndtl

de wijk dreigt onbetaalbaar te worden voor allochtonen,
die dan plaatsmaken voor Nederlandse tweeverdieners.

De aanduiding van de wijk als een 'kasbah' heeft in de

loop der jaren een geheel andere lading.gekregen. In r985

kopte NRC Hand.elsblød nog: 'Eens "knappe" wijk Lom-
bok verworden tot de "bidonville" van lJtrecht', en het
artikel opent met de woorden:'Wie in Utrecht naar de

kasbah vraagt, wordt zonder aarzelen de weg gewezen

naar de wijk Lombok.""5 Tijdens onze gesprekken eind

1998, begin rggg met bewone¡s van Lombokviel hetwoord
'kasbah' meer dan eens. Een vrouw uit de Lombokstraat
werd, toen zij zr jaar geleden naar Lombok verhuisde,
voor gek versleten dat ze in de 'kasbah' ging wonen. Een

wouw uit de Van Die¡nenstrâât woont nu twaalf jaar in
Lombok. Ze gaat regelmatig op bezoek bij haar ouders in
de Achterhoek. Als ze dan terugkomt, vindt ze het heer-

lijk om weer door de 'multiculturele' Kanaalstraat te rij-
den: 'Dan ben ik weer in de kasbah!' En zo is de kasbah

van de Kanaalstraât (en omgeving) in de loop der jaren in
plaats van een scheldwoord een geuzennaam geworden.

Hautvast r998,6L
ro3

Ibiden.

Over p¡ocessen vatr nùse?liserins en

fesdvalisering zie Welz I996b.
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ro5
Vân der Peijl r98s



r¡s¡t- z, ¡l¡t-!.r¡o¡nrÂNDsE NÄTroNAr,rrErr rN DE cRorE srEDÉN EN NIDTRLAND (r-r-r99j)Biilage

TÀBEL II IITRECHT AMSTERDÀM ROTT¡RDAM DlN H,AAG NEDIRLÀNDNIET-N¡DÈRLANDSE BIVOLI<¡NGSGROEPEÑ IN LOMBOK
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ETNICITI¡-¡

7.330

ð.1))

21.890

J4.485

6.115

53.995

22.680
17.790

2.9t5
28.629

t2.440
12.535

2.7 t5
21.845

202.618

t64.567
24.672

187.985

Tu¡ken
Marok]<anen

Suriname¡s

overige landenTu¡ken
Marokkanen
Jülnamers --

Antillianen'"2
Grieken
ftalianen
ex-Joegoslåven

Spanjaarden

Overige r-landen'o8
A2-landen'oq

604

5

12

24

88

967

933

251
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96

31

69

258

457

Totaal niet-Nede¡I. 29.5 5 5 116.545 72.014 779.842

Totale bevolking 722.2J0 598.239 442.937 1.5424.122

% nie¡Nede¡I. r2,5"/" 16,1"/. 12,0% tt,7 % 5,t%

Bron: BeaolÈingaan Utrecht ry96, roo

TÁAÈL J: SPREIDING ÀLLOCHTONEN ÌN STRÂTÌN LOMBOK IN PROCINTEN (I-I-¡982)

5 t .93 5

ù

E

1643 3157

% van de bevolkìng 21,5 %

Bron: Beaolking øan Utrerht t 996, 86

4l-,4%

Nota Bene, onder nationaliteit wordt hier verstaan, 'De hoedanigheid

v¿n tot een b€paalde st¿ac te behoren ofdaarv¿n deel uit ce maken. AIs

een persoon meer nauoûâliteiten heeft dan wordt de eerst genoteerde

nationaliteit in het bevolkingsregister aÌs bep¿lend geûom€n tetzij één

van de ande¡e de Nederlandse is. In het l¿atste geval wordt de persoon

als Nederlander gerekend.' Voo¡ et¡riciteitwo¡dc in de tabel het'dubbele

geboorteland-principe' gehanteerd:'De hoedanigheid van tor een bepaald

volk (= gemeenschap van bewone¡s van een land) te behoren ofdaarvan

deel uit te mâken. De emiciteit wordr bepaald door het geboorceland

van de bet¡okken persoon, vân zijn moeder of van zijn vader' Ee¡st

wordt gekeken naar het geboorteland van de bet¡okken persoon. Is hij

in een ¡land geboren dan wordt vervolgens gekeken naar het

geboorteland van zijn moeder. ls zij in een e_land geboren dan wordr

tot slot gekeken nââ¡ het geboorteland van zljn vader' (BeuolÞing oøn

Utrecht tggó,8)). l;fer deze opvatting van etniciceit kan dus nog steeds

geen onderscheid gernaakt worden tussen bijvoorbeeld een Tu¡k en

een Koe¡d. De ve¡schillen tussen mtionaliteit en ebicitei! komen

voor €en g¡oot d€el op het conto van natu¡alisaues. Sinds r99z nemen

natu¡alisaues aanme¡kelijk toe omdac de wet vanaf dar jaar toelaat om

ook de ee¡de¡e nationaliteit te behouden (Bmolkingoøn Utrecbt tgg6,

ror-r06). Bij eeû totâal van 7ó34 inwoners in Lombok, leert een Heine

¡ekensom dat de buurt 599r menseÂ m€l (ook) de Nederlandse

nationalireit herberg (=78,5%), en 4477 emische Nederlanders (=58'ó%)

De vreende verdeling van Surinaners
nâar narionalir€it en etnicitek kân

verklaard wo¡den ùir het feit dâ!

nág€troeg alle Surinam€rs gewoon de

Ned€rlatrdse mtionaliteit hebben.

A¡tillianen hebben de Nederlandse

ro8
Onder Blanden vorden ve¡staaD

'tatrden, waana¡ de bewoners
potencieel of daadwerkelijk doelgroep
van het achte¡srandsbeleid Llmen
zijn'.In concreto betreÉhet laDden ùit
'Zùid- en Oost-Europa, Aziè, Midden-
en Zriò-!'merika en [kika' . Bøothìng

þon Uùrbt t996,43.
r09

De'alanden zijn Nederland (.rr) en

de andqe '¡ijke" l¡nden GÐ' In
concrelo zijn dat ìânden üÈ'Noord-
west-E!¡opâ, Noord-A-rnerika,
AgsÍalië er J^p¿n' . B.lolÈíhg o¿n

Utlecùt tgg6, 4.
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z€ Atiehstrâât
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Abel Tasmanstraat
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J.P CoeßtrââÈ
\4eutenseweg
Van Imhoffstraat
Kanaalstrâat

Pieter Bothstraat
vd. Boschstraat

ïè¡natestraat
Laurens Reaalst¡a¿t

Dâmstraat
Bantâmstraat

Maetsuykerstraat
Billitonkade

59

58

54

50

48

43

40

l3
3l
l0
29

28

2ó,3 (even nrs. t/m 380)

23

l9
t4
t2
ll
ll
l0
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Mala kÌrast¡aa t
Semarangstrâat

Ksnonstraat
Bandoengstraat

LeidseLade

Van Heutzstraat
Medansr¡aat

Pâlembangstrâât

van Riebeeckst¡aat

Bron: KauÊnan en Verkoren-Hemelaar r981

TABEL 4: ÉCONOMTSCIIE WA-ABDE VÀN DE IVONÌÑG]/OORrìáAD OP r_r_r995

6

5

5

4
4

rou¡ox/rn¡¡sv¡¡r urREcrrr-wEsr

Summary

Kâsbah in the Kânââlstrâat
Image building in and around a multi-ethnic
neighbourhood: a suwey

In r 998 scholars of the rcvlt project began investigat-

ing the various languages and cultu¡es of a small

muki-erhnic communiry in Utrecht, called Lombok,

in which the Kanaalst¡aår plâys a central role âs its

'multi-cultur¿l' commerciâl backbone. This e¡ticle

demonst¡ates how the former white working-class

communiry turned into al impoverished area ofethnic
conflict to subsequendy emerge as a model of multi-
elhnic success, pardy due ro the image building to
which inhabitants, local governrnenc, mass media ard
rese¿rchers all cont¡ibuted.

Until the economic ¡ecession in the r97os the

vâst demand for labou¡ fo¡ced lhe industry in ând

around Lombok to contrâct wo¡kers f¡om the

Medile¡¡âneân region, mainly Turks and Moroccans.

As many indusrries closed thei¡ doors in times of
rec€ssion, unemployment râtes skyrocketed in
Lombok and the neighbourhood fell inro decay. In
rhe ea¡ly r98os, after rhe 'gastarbeiders' (guest

workers) brought their families to Lombok, conflica
arose as tÌre culural gap between 'r¡s' ¿nd 'them'
grew ever larger in the perception oI the rcmaining

white popùlâtion.
Àtremprs from 'above' to unite the various groups

of (mainly Muslim) immigrants in order ro help them

adjust to Dutch society failed, The immigrants tended

to seek securiry within rheir owrl ethnic groups arld

often managed to organise and help themselves from

'within'. Nowadays Lombok can be characterised as

'multi-cultu¡al' in the sense that varìous edrnic groups

tole¡ate each othe¡'s presence, €ven though the

different groups are inclited to consolidaËe arrd even

str€is thei¡ own eth¡ic identity racher than give it
up. Nevertheless chis process of ethnification seems

to leeve room for selecdve cultural appropriauon,

although ic is much easier to find examples of
adaptauons fiom the non-dominant cultures to the

Dutch culru¡e than the ¡everse. Generâlly speaking,

the youûger generations appeâ¡ to be able to mix
and to appropriate each othe¡t culture more easily

than the older ones.

After the local governm€nt decided to invest jn

public safety, employment, housing and traffic
regulation in the r99os, seÌious effo¡ts were made

to tu¡n Lombok into a'multr-cultural'success story
Those inhabitants who most ob.jected to the arrival

of the immigrants had âh€âdymoved âway, ând their
places could be assumed by immigants, studetrs

and an increasing number of young white couples,

who h¿d no objections to living in a multi-erhnic
community. As a resuh of the actual success it became

fashion¿ble to live in Lombok and the price ofreal
estate rose. Some now even fea¡ thar the neiehbou¡-

hood will be gentriñed.
Meanwhile processes of festivalisation and museali-

sation have taken place in Lombok, multi-culo¡al
{esdvals such as LombokAnders (Lombok Different)

and Salaam Lombok have been celeb¡ated fo¡ seve¡al

years now and the community hâs hâd its own local

folk museum s¡nce 1998. The local government is

even considering tuming Lombok into a 'mufti-cultr:r-
al'tou¡ist att¡action. \,I/hile Lombokwas once called

a'kasbah'as a re¡m ofåbuse, nowâdâys it is proudly

used as an honorarv nickname bv ics inhabitants.

ST,1Ð I'TBECIIT
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