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"'k FIeb mijn vader opgegeten
en mijn moeder opgedronken"

De (on)bekendheid met andermans
liedrepertoire

M¡,nrB v¡.N DiJx

Lombok is een multi-etnische wijk, eenwijk waarin mensen en groe-
pen uit verschillende culruren leven. De wijk hee{t bovendien het
imago van interculturaliteit, van vervlechting en vermenging van
âspecten van die verschillende culturen. In dit artikel wordt nage-
gaan in hoeverre er sprake is van vermenging op het terrein van
liedjes en muziek. Het accent ligt op de autochtone Nederlanders en

op hun eventuele interesse inde muziekvan wijkbewoners van Turkse
enMarokkaanseherkomst. Omdatlied- enmuziekrepertoires enigs-
zins gebonden zijn aar. leeftrld is gekozen voor een globale gene-
rationele benadering.

Ouderen (ca. 55+)

Aan de basis van het tcult-onderzoek stond de taal- en cultuur-
peiling (rce),'de enquête in de wijk. Een van de in de r:ce gestelde
vragen betrof de (on)bekendheid met acht met name genoemde zan-
gers en een zangeres. Van de respondenten ouder dan tt jaar (n=37)
bleken de autochtone wijkbewoners vertrouwd te zijn met de ge-
noemde Nederlandse artiesten (Vader Abraham en Ome Cor), de

bewoners van Marokkaanse herkomst met de Arabische (Oum
Kalthoum (f 1975), Cheb Hasni (f 1994) en Cheb Khaled) en die van

r'l

:ri:

.t.l

' Zie Aarssen & Jongenburger .z ooo.
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'l'ur'hsc hcllconst met de Turkse (Ibrahim Tallises en Tarkan), maar
clc bckcnclheid met niet-'eìgen' artiesten bleek vrijwel nihil te zìjn.

Vaarschijnlijk zal niemand hiervan opkijken. De houding van de
oudere autochtone wijkbewoners ten opzichte van'de buitenlan-
der s' varieert, ttitzonderingen daargelaten, van vijandig, jaloers, ach-
terdochtig en argwanend tot niet onwelwillend. De meesten hebben
nog nooit met een 'buitenlander' gesproken. Zo weinig er Ìrret hen
gesproken wordt, zo veel wordt er ooerhen gesproken. Over hun
gebrek aanpersoonlijke hygiëne enhun overmatige seksuele behoef-
ten, over devervuiling en verloedering van de buurt, deviezigheid en
de rommel en de op verkeerde tijden buiten geplaatste vuilniszak-
ken, over de Kanaalsffaat, vroeger een chique 'q¡inkelstraat v/aaruit
inmiddels steeds meer autochrone v¡inkeliers zijn weggetrokken om
plaats te maken voor allochtonen die er een rotzooi van maken.
"Now jø, lãten,ue maør eerlijh. ,¿aezen, Tee moeten d,ie mensen hier
niet ..." werd, ons onomwonden gezegd., Maar ook de meest wel-
willenden, degenen die het contact met hun Turkse of Marokkaanse
buren niet bij voorbaat uit de weg gaan, houden die buren nauwler-
tend in de gaten en registreren alles wat niet strookt met hun eigen
oPvârnngen.

Afgezien van de barrières die er zijn tussen de autochtone en
allochtone muziekculturen, te weten de taal v¡aarin wordt gezongen
en de verschillen in muziekstijlen, onrbreekt in ieder geval bij de
oudere generatie in Lombok ook het klimaat waarin enige bekend-
heid, enige vertrouwdheid met muziekculturen van allochtonen kan
gedijen. Op de melodieuze gebedsoproep van de imam via de luid-
sprekers van de IJlu-moskee v¡ordt door de oudere autochtone be-
'woners van de wijk uitsluitend in negarieve zin gereageerd (" ... een
herkhlok, ja, dat is iets heel anders dan dat geblèr... "). Het enige ons
bekende oudere echtpaar dat niet alleen op een Turkse bruiloft werd
uitgenodigd maar daar ook daadv¡erkelijk is heengegaan, was van de
Turkse muziek niet erg gecharmeerd: "... je Þ.on er mdal net een
Rwrnbø oo dansen ...".

' Inter-view z r -9-2. ooo met een oude¡ echtpaar (inrerviewers Theo Mede¡ en Ma¡ie
van Diik).
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Volwassenen (ca. 20-55 jaar)

In de categorie van volwassenen is men v¡at minder gericht op uit-
sluitend de 'eigen' muziek. De in de rce genoemde muziekcoryfeeën
genieten ook buiten de eigen 'thuistaal'groep soms enige bekend-
heid.r De vraag "wordt er bij u thuis gezongen?" werd door ruim
8 ¡ %o van deze respondenten (n=242) positief beantwoord. Er v¡ordt
gezongen, geïmproviseerd en meegezongen, in alle mogelijke talen,
vóór het eten, tijdens de afwas, onder de douche, en vooral wanneer
er kinderen in huis zijn. Sommige respondenten gaven in hun toe-
lichting expliciet aanuitsluiænd o{ v oornamelijkmee te zingen. " Zin-
gen zi meezingen" beweerde zelfs een eenendertigjarige man. Naar
de toelichtingen te oordelen lijkt het meezingen vooral re slaân op
meelingen met via geluidsdragers (radio, tv, cd-speler) klinkende
liedjes. 'Zingen'wordt door de respondenten eerder gebezigd in de
betekenis van zelf zingen, het uit het hoofd zingen van liedjes die de
zanger kent, zoals bijvoorbeeld kinderliedjes.

De door de respondènten aangegeven taal waarin wordt gezon-
gen, d.e'zangtaal', correspondeert in de meeste gevallen met de taal
die het meest in huis wordt gesproken, de 'thuistaal'. Soms werden
meerdere' zangtalen' aangegeven.

Door respondenten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse
herkomst werd, behalve de rhuistaal, incidenreel het Engels en, in
bijna de helft van de huishoudens uit elke groep, het Nederlands als
zangtaal opgegeven. In het laatste geval betro{ het vri.jwel altijd ge-
zinnen waarin kinderen waren. Een vader van Turkse herkomst ver-
telde dat zijn kinderen ook in het Marokkaans zongen.

Een derde deel van de autochtone respondenren gaf naasr Neder-
lands Engels als zangtazl op. Incidenteel werden als zangtalen ook
Frans,Italiaans, Spaans, Portugees enDuits genoemd. In slechm tv¿ee
gevallen bleek dat er door âutochtonen ook in het Turks of Marok-
kaans wordt gezongen: één vrouw (4r), getrouwd met een man van
Turkse herkomst, die met haar gezin geregeld in Turkije verblij{t,
vertelde behalve in het Nederlands en Eneels ook in het Turks te
zingen; een andere vrouw (47), gehuwd gã*""rr -"t een man vân
Marokkaanse herkomsq gaf aan het Marokkaanse volkslied re ken-

I Zie Aarssen 8r Jongenburger zooo, hoofdsruk 4.3.



lrc , Uit de toelichtingen bleek dat wel meet mensen in het Frans,
l)uits, Engels, 'in vele talen' en zelfs 'in alle talen' zingen of meezrn-
gen. De soms door autochtonen met name genoemde ¡talen' 

als Afri-
kaans en Surinaams doenvermoeden, gezien de muzikale activiteiten
in Lombok (met onder meer Afrikaanse en Surinaamse worlçshops)
èn gezien de drempels tussen de etnische groepen in de wijk, dat Àer
in deze gevallen gaat om muziek- oÍ zang, eerder aangeleerd via
georganiseerde vormen van zingen dan via persoonlijke contacten
met buren of wijkgenoten.+

Georganiseerd zingen

Op de vraag naar âctiviteiten buitenshuis gaven in de hier behan-
delde categorie van volv¡assenen z4 merrl"n (.zr autochtoon, 3
allochtoon), in leeftijd variërend vanz4tot 5zjaar,te kennen dar hun
bezigheden dienaangaande met muziek te maken hebben. Op de
vraag of ze die activiteiten voornamelijk met'mensen uit eigen lànd'
of ook met 'anderen' verrichtten, antwoordden er 2 t d.at ze dat met
'eigen' mensen deden; drie antwoordden dat daarl:ij ook anderen
betrokken waren. Twee van deze drie speelden met mensen van ân-
dere herkomst in een band (Salsa en Zuid-Oost-Europese muziek).
De derde v¡as of is nog steeds betrokken bij muzikale acdviteiren en
eyenementen in Lombok, zowel voor kinderen als voor volwasse-
nen, met name bij een kindermusicalproject in buuthuis 'De Door-
braak', bij het Lombok-koor, bij het theaterkoor in buurthuis Rosa
en bij de daar geregeld plaatsvindende workshops.

Het Lombok-koor is ontstaan in het begin vân de jaren tachtig.
Destijds bestond het koorrepertoire voornamelijk uit protestliederen
en maàtschappelijk-kritische liederen. Er is een verband met het
Lombok.A.nders-feest, jaarlijks op 5 mei, in r98 3 voor de eerste keer

a Contactsituades zijn eruiteraardwel (zie ook de bijdragen van Dibbits in hoofd-
stuk6, Doelman in hoofdstuk 7 en Mederin hoofdstuk4). Zo is er bijvoorbeeld
een Nede¡landse v¡ouw (j9), moeder van 4 kinderen, die aangeeft veel mer haar
Maroklaanse buren om te gaan en op hun bruilofren, verjaardagen, feesten en
begrafenissen te komen. Als zangtalen noemt ze naast Nederlands ook Engers,
Frans en Duits, maar Marokkaans noemt ze niet.
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gevierd: een aantal koorleden was (of is nog steeds) bij de organisatie
daarvan betrokken. Zoals het Lombok Anders-feest was bedoeld als

een demonstratie tegen de negatieve opinie over Lombok van met
name de Nederlandse pers - Lombok is anders (dan jullie denken;;
het leven in een multi-etnische.wiìk heeft ook positieve kanten - zo
moest het koor het muzikale visitekaartje van de wijk worden, liefst
ook qua samenstelling. Het laatste is nooit goed van de grond geko-
men. Qua repertoire is he¡ koor zich gaan toeleggen op 'v/ereld-
muziek'. Soms werd er repertoire in de muziekbibliotheek gevon-
den, soms werden er op bestaande melodieën toepasselijke teksten
gemaakt of werden toepasselijke teksten op (nieuwe) muziek gezet.
'rVereldliedjes', kortom, kwamen eerder indirect dan via persoon-
lijke contacten met allochtonen op het repertoire. Dit geldt niet al-
leenvoorhet Lombok-koor, maar, door de verwevenheid van sommt-
ge koodeden met andere koren, ookvoor met name het Theaterkoor
en hetl7ijk-C-koor. Marokkaans-,{.rabische of Berberstalige liedjes
heeft het Lombok-koor niet op het repertoire. Het Turkse reper-
toire van het koor, bestaande uit een enkel liedje (Sicah ülhe, door
een van de koorleden in een kinderliedboekje gevonden) werd ooit
door eenvrouwvan Turkse herkomst aansevuld met een tv/eede lied
(Yalan).De srimulans om dit lied te zingãn is overigens verdwenen
sinds de vrouw met het (Theater)koor is opgehouden omdat ze het
Nederlands te ingewikkeld vond. In hetzelfde koor is ook een
Koerdische vrouw geweest. Haar in Nederland ongebruikelijke
manìer van zingen werd door de overige koorleden niet erg gewaar-
deerd. Ze vonden dat ze vals zong, Anderzijds is een jongen van
Turkse herkomst afgeknapt op het Lombok-koor omdat hij de koor-
muziek te vlak, te versieringsloos vond. Voorzover de koren, oolç de
kinderkoortjes, in het verleden 'gekleurd' geweest, zijn ze yandaag

de dag weer helemaal 'v/it'.
-We raken hier aan een kernpunt, aan een van de belangrijkste

redenenwaarom de georganiseerde pogingen tot integratie op muzl-
kaal gebied tot nu toe weinig succes hadden, te weten de grote ver-
schillen in muziekstijlen tussen met name Turkse en Arabische mu-
ziek enerzijds enwesterse muziek anderzijds. De belangstelling voor
wereldmuziek onder (oudere) jongeren uit Lombok en omstreken is

groot. De in de âfgelopen jaren onder meer in de buurthuizen Rosa
en Spirit georganiseerde workshops (Latijns-Amerikaanse, Afri-
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kaanse, Jiddische en Russische liedjes/muziel</dans, Iiedjês uit de

B alkan, slt antie s, p wb - s ongs,'wereld'-kerstliedj es) worden, zij het
bijna uitsluitend of alleen door autochtonen, redelijk tot druk be-
zochr, maar er blijken muzikale grenzeî te zijn. Tijdens een inhet
verleden georganiseerde'wereldmuziek'-workshop bijvoorbeeld
sloegen een Neu Age-achtig 'Surinaams' en een 'Afrikaans' anti-
apartheidsliedie direct aan (en werden ook meteen door het Lom-
bok- en het \Øijk-C-koor op het repertoire genomen), mâar een

Turks liedje bleek, evenals een lied in het Ladino (Spaans-joods), te
moeilijk te zi1n, niet zozeer vartwege de taal dan wel vanwege de
muziek. Van een te organiseren workshop voor Marokkaans-Arabi-
sche muziek is het tot dusver nog niet gekomen.

Overigens hee{t de (autochtone)'opbouwwerker Marokkanen',
werkzaam in de v,ijkinformatiewinkei in de Damstra at,zichmet zrjn
viool opgegeven voor een door Cheb Khaled, de 'koning van de raï',
te houden master class-auditie. Hij gaat, ook al is hij van huis uit
rooms-katholiek, elke vrijdag naar de moskee en kan spontaan een

Marokkaans-,\rabisch liedje zingen. Maar hij heeft wèl 6 jaar in
Marokko gewoond en gewerkt.

Middelbare scholieren (en jongeren) (ca. 13-20 jaar)

De communicatie tussen jongeren onderling is vooral op het gebied
van muziek minder problematisch dan die tussen ouderen. Ten eer-
ste spreken allochtone jongeren, zo niet al van kinds af aan, dan toch
binnen relatief korte tijd na hun komst in Nederland Nederlands.
Voor scholieren geldt per definitie dat ze op z'n minst enig Neder-
lands beheersen, anders zouden ze geen onderwijs kunnen volgen.
Ten tweede is nagenoeg elke .jongere, allo- of autochtoon, op de een

of andere wijze betrokken bij de westerse populaire muziekcultuur.
De dominante taal in die cultuur is het Engels. In een enquête, in
december r999 gehouden op het aan de randvan Lombok gevestigde
De Bruijne Lyceum, gaf 8 ¡ 7o van de leerlingen op dat hun favoriete
zangtaal het Engels was, dat daarmee ver boven het Nederlands als

zangtaal (18"/o) scoorde. Binnen depopulaire muziekcultuur bestaan

eindeloos veel genres en subgenres met in elk genre en subgenre wel
weer eenperformer of een band. waarmee jongeren zich ten opzichte
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van elkaar kunnen onderscheiden. Etnisch afgebakende of af te ba-
kenen terreinen zijn er in dit gebied echter nauwelijks, althans niet
onder de De BruijneJeerlingen, al zijn er lichte groepsvoorkeuren
'wâar te nemen. Grenzen zijn er soms wel te trekken tussen jongens

en meisjes. Veel meer meisjes dan jongens houden van popmuziek
en, opmerkelijk, van R&B (Rhythm 8¿ Blues, een categorie die be-
doeld is voor en in het algemeen geambieerd wordt door beide sek-
sen gelijkelijk:), en veel meer jongens dan meisjes houden van rap en
Hin-Hoo.6

be voornamelijk Engelstalige popmuziek fungeert op het lyceum
als een soort nest waarin jongeren van allerlei pluimage zicn 1en
elkaar) wel kunnen vinden. ,{.nders is het gesteld met muziek uit de
landen van (ouderlijke of grootouderlijke) herkomst. Gezegd moet
worden dat het populariteitsgehalte van 'eigen' muziek onder alle
etnische groepen (dus inclusief de autochtone groep) van het De
Bruijne Lyceum relatief laag is, maar dan nog: muziek en liedjes uit
een land van herkomst blijken alleen favoriet te zijn bij leerlingen
(van oorsprong) uit zo'n land a{komstig en worden in het algemeen
door leerlingen van andere herkomst expliciet afgekeurd. Dit geldt
met name voor Nederlandstalige, Turkse en Marokkaanse (= Arabi-
sche en Berber-) liedjes en muziek (tenzlj zo'nlied1e, zoals Symarile
van Tarkan, op nationale of internationale topliisten gaat verschij-
nen; danwordt er kennelijk anders overgeoordeeld en naar geluisterd).

Uiteraard zijn er uitzonderingen, jongeren die wèl geïnteresseerd
zijn in of op z'n minst niet geheel onwelwillend staan tegenover
andersoortige muziek.'Vie echter eenliedjewil zingen in eenvreemde
taal, zal toch iets van die taal moeten v¡eten, anders blijft het bij het
uiten van onbegrepen klanken. Voor het leren van een taal moet een

noodzaak bestaan. Die noodzaak bestaat voor allochtonen; om zich
in Nederland te kunnen handhaven moeten zij Nederlands ieren.
Voor autochtonen is er geen enkelenoodzaak om bijvoorbeeld Turks,
Marokkaans, Sranan of Hindi te leren, ook niet als ze met deze of
gene nadere betrekkingen onderhouden. De communicatietaal rus-
sen hen en de anderen is het Nederlands. Van de door ons geïnter-
viewde autochtone jongeren in Lombok die bevriend waren met

J Bogt en Hibbel zooo p. 22o.

" Zie ook Boumans, Dibbits & Dorleijn zoor, hoofdsuk rrr, Muziek.
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(Omdat ik hoorde dat je jarig bent
Omdat ik hoorde dat je jarig bent
Omdat ik hoorde dat je jarig bent
Kom ik.je feliciteren.

z. A nof joe koek a nof joe sopie, Niet voor de hoek, niet voor de drank
A nof joe koek a nof joe sopie, Nietvoor de koek, nietvoor de drank
A nofjoe koek a nofjoe sopie, Niet voor de koek, niet voor de drank
Ma mi kom versteri joe.s Kom ik, maar om je te feliciteren.)

Maar dlt is wat ze zong:

A diris dere joe fiari,
Ä sofie sofie sofie sofie,
A diris dere joe fiari,
En daar komt vesteri joe.
Hatsjoe!

Dat ze.het liedje heeft onthouden zal niet in de laatste plaars ziin roe
te schrijven aan de melodie. Vat de tekst betreft mag oio.d"r, 

"ä.rg"_
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nomen dat de ju{ destijds heeft uitgelegd v¿at de betekenis van de
woorden is, maar of Michelle begrijpt wat ze nu zingt, is de vraag; de
teksten van het eerste en tweede couplet zijn door elkaar gehaald en
vervormd. Maar waar het hier om gaat, is te laten zien dat het niet
gemakkelijk is een tekst in een onbekende, niet-gepraktizeerde taal
te onthouden, ook nietwanneer, zoals in dit geval, de taal, het Sranan,
geen klanken of uitspraakregels heeft die voor Nederlandstaligen
ongewoon zijn en die taal bovendien aanknopingspunten met het
Nederlands biedt. Van de aanknopingspunten die de tekst van dit
liedje biedt, heeft Michelle er één ('kom', regel 4) gebruikt om de
tekst (van regel 4) voor zichzelf herkenbaar te maken. Daarmee, en
met de toevoeging 'Haßioe' (het niesgeluid 'hatsjie' rijmend op het
laatste woord uit de voorgaande re gel),hee{t ze zelf iets van het lied
gemaakt, er een eigen stempel op gedrukt.

Zoals autochtone jongeren niet geinteresseerd zijn in de'eigen'
muziek van hun allochtone klasgenoten en vice versa, zo zijn met
name de leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst evenmin
geTnteresseerd in elkaars muziek, althâns te oordelen naar de school-
enquête. In de praktijk zal het wellicht iets genuanceerder liggen,
zoals bijvoorbeeld bij Aysegül (16), Nederlandse van Turkse her-
komst, al vijfjaar klasgenootvan en bevriend met Hayat (r7), Neder-
landse van Marokkaanse herkomst. Beiden zaten ten dide van een
met hen .gehouden intervie¡¡v in de vijfde hlas van het lyceum en
hadden in de enquête popmuziek als favoriete muziek opgegeven.
Bij Hayat hoort Aysegül vaak Arabische muziek. Die vindr ze soms
zo leuk dat ze het op casetteband opneemt om er ook thuis naar te
kunnen luisteren: " ... en dan oraøg ih aan haar laanHayaf) u)ãt het
beteÞent en hoe je het echt nToet ,titspreÞ,en, røønt iþ.,uerstd, het niet,
echt, dan rommel iþ met dl die utoord.en d.ie iþ, hoor ...".Hayatvan
haar kant is over Turkse muziek minder enthousiast, maaÍ sÌ.àat ef
ook nier afkerig tegenover: "... iþ aind het uel leuh, maar niettan d,at
ih øit mijn hoofd ga leren of zo. Geaoon een beetje løisteren ... iþ heb
zo'n bøørmøn die d.e muziek øLtijd. op het hardste zet, dws dan løister
ih ook. mee in m.ijn þamer... en sons zitten erTnel leøke lìedjes bij ,..".

I Interviev r5 december 1999, Volksbuurrmuseum (ìnterviewers Theo Meder,
MarievanDijk,Heste¡DibbitsenSuzanKetner;bandopnamea¡chief Meertens
lnstituut).

Turkse of Marokkaanse klasgenoten was e$ niet een die ooit zelfs
T1.T, op * gedach-te was gekomen zich te verdiepen in de taal van
zrynlhaarTurkse of Marokkaanse vriend(inn)en. ,,-Wøaronr? 

Ze spre_
þen nch N ederlan ds " was steevast d. *eà"ár"g. Ou..ig"". ,-ti.r,
we ook onder deze jongeren niemand aan die iä d" -rrZik"l. ,oor,
van zljn of haar vriend(in)/vriend(inn)en was geinteresseerd. Ge_
meenschappelijk plezìer op muzikaal gebied we"rd gevonden in het
samen tursteren naar en (mee)zingen van Engelsralig top_ en pop_
repertoire. Eén scholiere uit de brugklas, Micirelle, hi¡irinerde zich
nog wèl,een. Surìnaams liedje, gel..idlr"., de juf op de basisschool
naar aanterdrng van de verraardag van een Surinaams klasgenootje.,
jl.,l.,o:,,,gï?îgen opde wereldwijd bekende melo die Gláry, glory,
n a. u e tuJ ã, tJ, lUrdt als volqt:

r. Di mi jere joe verjari,
Di mi jere joe verjari,
Di mi jere joe verjari,
Ne mi kom versteri joe.

:

:

:l

ì

s

ì
lì:

:l
::

/ lnterview 9 februari zooo, Diensrencentn¡m rVesr (in[ervies.e¡s Theo Meder en

" 
|,{¿¡ie van Dijk; bandopname archief Meertens lnsdruut).I In: (Anonym, s.a.). Liedjes r:it Turkije, Suriname, Marokko en de Nederlandse
Ântillen 1s.1.).
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bedoelen ze dat de melodieën van deze liedjes en mogelijk ook de

manier waarop ze worden gezongen niet strookt met hun (cultureel
bepaalde) opyatting over wat muziek is of zou moeten zijn.

Kinderen van de basisschool

Invergelijking met jongeren envolwassenenlijken de liedrepertoires
van de kinderen in Lombok. autochtoon zowel als allochtoon, een

rner à boire." Dit heeft nietzo zeer te maken met (de kinderen in)
Lombok, als wel met de onbevangenheid van kinderen in het alge-

meen en de gêne van de gemiddelde volwassene ten aanzien van
zingen. Achter gesloten deuren is het geen probleem, daarbuiten kan
het alleen in georganiseerd verban d ol en groøpe. Bii iongens begint
die gêne zich ongeveer vanaf het achtste, bii meisies wat later, vanaf
het elfde, twaalfde jaar te ontwikkelen. Ònder die lee I tiiden zrin ze ìn

het algemeen trots op hun kennis en begerig die te spuien tegenover
een geïnteresseerde toehoorder.

In dè eerste klassenvan de basischolenin Lombok draait alles om
(Nederlandse) taal en taalver-werving; het is de bedoeling dat de kin-
deren tøaloaardig zi.in wanneer ze naar Eroep drie gaan.:' Bij die
taalverwervingspelen (Nederlandse) liedjes, riimpjes en kringspelen
een belangrijke rol.', Opvallend in Lombok is het traditionele ge-

" Zie ook Mede¡ 8¿ Van Dijk zooo en Van Dijk 1999.

GesprekEvelineDoelman, Theo Meder en MarievanDijk op r 3-ro-r999 met een

leerkrachr van deJanNieuwenhuyzenschool (schri{celijk verslag vanTheo Meder).

Men denke aan liedjes als Hoofd, schoøders, þnieën, tenen eí Dit ziin niln
aangetjes, d,it is mijn hin (enz.), of (als variatie op Jan Toørlejour, de beentjes

oan de øloer): dehanden, vingers, haren, billen, ruggen, (enz.) op de vloer.
Bij de gecombineerde groepen een en rwee van de dependance Jan Nieuwen-
huyzenschool op deVleutenseweg mocht ikop z7-ro-1999 eendag meedraaien

De 'kennis' werd voornamelijk 'getoetst' in de Banka-speeltuin. Daar komen
kinde¡en v¿n de in Lombok gelegen Parkschool enJan Nieuwenhuyzenschool
en de buiten Lombok gelegen Dominicusschool (Vleutenseweg), de Kameleon
(Vleutense weg), de Villa Nova-school (Sraringstraat), Jenaplanschool De Brug
(LaanvanNieuw-Guinea, dependance op deBillitonkade in Lombok), de Hulst-
school (Lingestraac) en van nog verder van de speelruin verwijderde scholen

(Albert Schweirzerschool, Da Coscaschool) in Utrecht

Aysegül gaat dikwijls naar feestjes wââr ¡.rirsluirend vrienden en
vriendinnen van Turkse herkomst komen. Op de vraag of daarb4
{eesries. ziin waar ook iongeren van andere, ti;voo.b"eld N"der-
landse herkomst komen, reageert ze enigszins verbaasd: "... ja, døt
þan... ja, in d,e prahtijk gebeurt het niet, want ih denh ook, als ze
Þomen, dat ze bet dan niet echt leøþ. zallenr.¡inden. Als je zo'n feestje
geeft, dat gebeurt dan echt op z'n Turhq iþ bedoel, oi, ¡, doi l" d,
Nederlandse cultwur... dan heb je het geooelvan: "Wat doe ìþ now?".
Ja, aøn de andere Þant, die dansntanier is ooþ. lteel anders, en die
rnwzieÞ., dan als je op TwrÞse muzieh ... ja, iÞ dans ook op Engelse
mazieÞ hoor, maar orienden d,ie luisterein allemaal peutoàn Tìrþse
muzieþ døs dan ga je gewoon op Turþse muzieþ dinsen, þan ooþ.,
maar dat is heel andere mazieþ. dan geutoon Engelse mwzieþ. Ze
ken.nen d.e passen fvan Turkse muziek] ãole niet en jã verstd.at n1eþaar
.-. d,ie møzieþ zterstaan ze niet ...".

De mogelijkheid bestaat dat her onbegrip en de onkunde van .de

anderen' ren aa¡zien van de eigen (hier: Turkse) muziek en dansstijl
worden gebruikt om de intimiteir en verrrouv¡dheid binnen de eieen
groep in stand te houden. Maar zfgezien yan het reeds g".onr=tu-
teerde gebrek âan inreresse voor andermans .eigen' inuziãk bij alle
(etnische) jongerengroepen zijn ook hier deniet gemakkelijkte over-
bruggen muzikale culruurverschillen in het spel. Dit blìiki eveneens
uit de opmerkelijke mening die Aysegül en klisgenote Binnaz," (r7),
eveneens van Turkse herkomst en evenals Aysegùl redelijk thuis in
hedendaagse en ffaditionele Turkse muziek, hãbben orrer Neder-
landse en Duitse (pop)muziek. Ze vinden die maar zo-zo, al s er
soms q/el eens een aardig liedje bii, zoals bijvoorbeeld Dromen zijn
bedrogvanMarco Borsato of ,Ros¿ linda vanKatja Schuurman. Maar
(,Aysegul): ' ... iþ ztind, dat Nederlandse liedjes' geen echte melodie
hebben ..." (Binnaz:) "... maar kijh, bij Duit; het iþ døt ooh, eerlijh
gezegd, dat.aind ìþ ooþ ..." (Aysegul): " ... ja, Duits ooÞ. ... het is niet
eens de taal, ,tÐant meestal gadl het mij om de rnuzieþ ...".

Dat Nederlandse en Duitse liedjes geen echte melod,ie zotden
hebben, hoeft hier niet weerlegd te worãen. Met gee n ecbte melodie

'' Intervieq¡ zr december 1999, Volksbuurtmuseum (interviewer Marie van Dijk;
bandopname archief Meertens Insrituuc). Hayat en Binnaz wonen in Lombok,
Aysegül er vlak naasc.
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halte van de liedjes die de kinderen leren'! en lten¡en.'¡ Het zijn bijna
akijd eztergreens, eventueel voorzien van een nieuwe teksq liedjes
enlof melodieën die de tand des tijds hebben doorstaan dan wel in
reprise zrln genomen omdat ze bij kinderen telkens opnieuw goed
aânslaan,

Afhankelijk van de juf of de meester kan het gebeuren dat in een
ofmeervan de hogere groepen naast Nederlandse liedjes ook anders-
talige liedjes klassikaal worden aangeleerd.,6 De zeldzame gevallen
in de rce, waarin bijvoorbeeld Turkse kinderen thuis ook zingen in
het Marokk¿ans of Marokkaanse kinderen ook in het Engels, zou-
den hiervan een voorbeeld kunnen zijn. Bii de kinderen zel{ heb ik,
afgezienvanhet eerder gegeven voorbeeld in het Sranan, alleen En-
gelstalige voorbeelden aangetroffen.

Het op school door allochtone kinderen aangeleerde Nederlandse
liedrepertoire lijkt mij niet te vallen onder de term 'uirwisseling',
maar eerder onder dìe van'overname'. in het kadervan de (al dan niet
gedwongen) inburgering in het land van aankomsr. Van overname
ka¡ ook gesproken worden in de gevallen waarin kinderen de op
school geleerde liedjes ook thuis zingen en ze op die manier even-
tueel doorgeven aan ouders, broer(tje)s en,/of zussen. Uitwisseling,
maar dan vooral van Nederlands repertoire, vindt in ieder geval wel
plaats in het spel- en speelcircuit op het schoolplein, op het grasveld
bij het zwembad, op speelplaatsen en in de speeltuin. Onder jongens
zijn het bijvoorbeeld de aftelversjes die bij de deelnemers aan een
spel na een of rwee keer horen bekend zijn en zo verder kunnen
circuleren. \üie een al dan niet zelfverzonnen nieuw of nos onbe-
kend aftelvers.je inbrengt, legt daar een zekere eer mee in en mag ook
afteller zijn; de competitie komt de diversiteit van de versjes alleen
mâar ten goede. Onder de meisjes zijn het met name de vaak ingc-
nieuze klapspelletjes, gebonden aan bepaalde liedjes die razendsnel
circuleren.'z Er staat ook wat op het spel. Ken je een klapliedje en de
daarbijbehorende klap- en overige bewegingen, dan kun je meedoen
enhoorje er bij. Een klapspelletje heeft bovendien een demonstratief

Marie øan Dijk

lnterview ro-3-r999 leerkracht Jan Nieuwenhuyzenschool (intervieve¡s Theo
Mede¡ en Ma¡ie van Dijk; bandopname archief Meertens Instituut).
ln Lombokwo¡dt althans op straat geen rouwrje gesprongeq springliedjes z¡n
e¡ derhalve niet te ho¡en.
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'3 Zie ook Mede¡ 8¿ van Dijk zooo, p. 44.

karakter van kennis, kunde en ingewijd zijn tegenover de buiten-
staanders, de leken die het nog niet kennen. Vandaar de snelìe circu-
latie (niemand wil voor een ander onderdoen) en de inventiviteit in
het bedenken van klapfiguren op relkens andere liedjes.

Voorzover er, afgezien van Engelse liedjes, niet-Nederlandstalige
klapliedjes circuleren, is dat nagenoeg alleen in de eigen taalkring.
Incìdenteel heb ik meisjes van Marokkaanse herkomst horen mee-

zingen met hun van oorsprong uit Turkije afkomstige vriendin en

vice versa.'s Of ze begrepen waf ze in de voor hen vreemde tâal

meezongen, is niet relevant; bij klapliedjes sPelen andere factoren,

zoals bijvoorbeeld het juiste gebaar oP het iuiste moment' een even

belangrijke rol. Fonetisch meezingen doen trouv¡ens alle kinderen
waar het liedjes in een voor hen vreemde of nog niet gekende taal

betréft, wat bij de Engelse liedjes en de door kleine kinderen gezon-

gen Nederlandse liedjes ook duidelijk te merken is' Autochtone
meisjes heb ik overigens nooit een Marokkaans of Turks klapliedje
horen meezingen, ook niet als ze deel uitmaakten van een gemengd

SroePJe.- 
Eãn bij de oudere kinderen, meisjes zowel als jongens, geliefde

bezigheid is het dansen in groePsverband, liefst op het podium in de

speelìuin, op bepaalde nummers uit de top-4o. Zeker in het voorjaar
wordt er vlìjtig geoefend; jaarlijks op i mei' het Lombok Anders-
feest, wordt er in de speeltuin eenp laybach- Ec dansshow georgani-

seerd waarbii de drie beste Presentaties met een prijs worden be-

kroond. De kleinere kinderen trekken zich van de drukte en

bedrijvigheid die aân het feest voorafgaan (in r999 werd er tot in den

treure geoefend op het Turkse Symarih van Tarkan) weinig aan,

totdat het, bij de voorronde, menens wordt; dan zitten ze muisstil
rond het podium. Het afgelopen jaar waren het uitsluitend .iongens
(tv¡ee âutochtoon, twee allochtoon' vân wie er twee samen en twee

alleen optraden) die met een pkybacË-nummer op het podium ver-

schenen. De meisjes, afwisselend geformeerd in allochtone, âutocht-
one en gemengde groepjes, deden het danswerk. Naast het voorna-
melijk Engelstalige repertoire waaroP in het afgelopen taar gezongen

en gedâns;werd, waren er een Latijns-Amerikaans (Vømos a laPkya
van Miranda) en een Frans( -Arabisch)Iiedje (Aich avan Cheb Khaled).
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Hoe perfecr en bijna professioneel sommigê groepjes ook dansten
(nouüng, bewegrng ert gebaren worden afgekeken van video_clips),
de eersre priis ging uiteindelijk naa, een aurochroon groepje (dan_
send op her nummer 5,6,7,8 van de Brirse groep Sreps) dat elemen_
ten uit folkloristische dansen in hun show hãd ingevlåcÂte.,. Ze had_
den er zelf iets van gemaakt.

Er zelf iets van maken: in de speeltuin met een groepje kinderen
van Marokkaanse herkomst begãn een van hen, i.rril", 

""., 
,"r_

jarìge jongen, een regell'k Heb mi;n eren opgegeren en mijn drinken
râr en sraanJ ujl het zotu rsr gezo ngen papegaaitjc leefje rogi op nieu w
te zrngen. Al zingend ver¿nderde hii de rekst jn ,le Heb miin aader
op ge geten en mijn.mo e d.er op ge dronþen. Ditbleef hij herhalen, daar_
toe gestimuleerddoor zi jn groepsgenooties: ze kwâ;en niet meer bij
van het lâchen.', rù(/¿t w¿s er zo leuk aan dit in onze ogen zo onschuli
dige en typisch kinderlijke vermaak? Met de creaiie .ron y.rrr.,"
bewogen de kinderen zich op verboden terrein, en wellicht was hun
pjezrer grorendeels gebaseerd op het feit dat de (autochtone) volwas_
senen om hen heen dat niet beseften. ..Eet je vader op,, ;f ..Eer 

ie
moeder op" is in de Marokkaanse culruur oígeveer de å.grt. b"l.di_
ging die je iemand kunt aandoen; het sugg"ereert dat iËmand een
kannibaal zou zìjn die er niet voor zou teügdeinzen zich aan zljn
eigen ouders te vergrijpen. EenMarokkaanse iadervg¡¡sljs mii 1.+..
dat,.o,"nnee'. zijn [ìnàeren ¿u, ,¡_ui, ,ouã.n il;;;; ;;;;;: iü"
weliswaar niet zou slaan maar toch zeker een hartig wooiå;" -", ,.zou wisselen.

Taal en muziek

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat er in Lombok op het
¡1r9in- vag liedjes en muziek van vermenging tussen bewoners van
Nederlandse, Turkse en Marokkaanse h.rt ã-rt weiniq sprake is.
Her zou al te eenvoudig zijn te srellen dat de onde.linqe åniacten in
her algemeen niet van dien aard zijn dar ze enige accepiarie, adaptarie

'e Ztc yoo.t een soorrgelijke siruatie op de eersre Salaam Lombok_markt (1998):
van Dijk zoor.

of kruisbestuiving in de hand zouden v¡erken. \Øant ook in de geval'

lcn waarin sprake is van belangstelling, toenadering of zelfs integra-

Lìc blijken op z'n minst nog twee factoren een roÌ te spelen.

Ten eers¿ is er biinâ altijd een taalbarrière. Om een liedje te kun-

r ncn leren èn te onthouden, moet de tekst enigszins worden begrepen

D e ( on)b e þ.endh eid rnet and ermans lie d'r ep ertoire 83,A4arie øan Dijk

(c1e drie autochtone volv¡assenen die Marokkaanse of Turkse liede-

rcn kenden waren, hetzij door een huweliik, hetzij door jarenlang

vcrblijf in het betre{fende land, met de respectievelijke talen ver-

trouwd). Maar - en dit brengt ons bij de tweede factor - om het te

,.. wíllen onthouden moet een lied als zodanig mooi of leuk genoeg

.r. gevonden worden. Veel Nederlands-sprekenden van niet-Neder-
Lrndse oorsprong begrilpen best waarover de tekst van een Neder-
lands lied je gaat,"maai laien het uerder voor wat het is, omdat het hun

muzieþ niet ts. Omeekeerd is in v/estérse oren Arâbisch-islamitische
..', muziek (waarondei ook de Turkse valt) in het algemeen te vreemd,

te moeilijk om te kunnen nazingen.
ì A[""ívoor allochtone kindeien lijkt geenvan deze factoren hun

:.','',.,. muzikale ontwikkeling in de weg te staan. Nâast de muziek die ze

:' . i van huis uit meekrijgen (en die ook buitenshuis onmiddellijk als

,t,.. 'eigen' wordt herkend) raken ze op school spelenderwijs vertrouwd
' me-tNederlands liedrepertoire datze moeiteloos kunnen reProduce-




