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Woord vooraf

'lk weet wat de mensen mooi vinden. Allochtonen houden meer van

glanzende, versierde meubels, en ze kiezen voor lichtere kleuren', aldus

een Turkse meubelverkoper tegenover een journaliste van het Utrecåts

Nieuwsblad in november 2002. Het artikel verscheen bij de start van een

door het Meertens lnstituut geïnitieerd onderzoek naar de interieurs van

migranten en hun nakomelingen in Nederland. Nu, vier jaar later, na-

dert dit onderzoeksproject haar voltooiing. ln de tussentijd vonden veel

gesprekken plaats met Turkse, Marokkaanse, Hindostaans-Surinaamse,

Creools-Surinaamse, Chinese, lndische, Ghanese en autochtone Neder-

landers.

Tijdens het project werd ons vaak naar de belangrijkste verschillen tussen

de interieurs van de diverse groepen gevraagd. Hoewel wij voorzichtig

waren met algemene uitspraken, is het niet moeilijk om een aantal ver-

schillen te noemen. Smaak wordt ervaren als iets individueels, maar inte-

rieurs lijken meer op elkaar dan menigeen denkt. Zo bleek iedere groep

haar 'eigen' kleurenpalet te hebben. Bij Turkse Nederlanders maakte het

kleurrijke interieur geleidelijk aan plaats voor witte interieurs met accent-

kleuren als geel of blauq terwijl bij Marokkaanse Nederlanders na het

pastel veel blauw, rood en zandkleuren in de woning verschenen. Ghane-

zen hebben een sterke voorkeur voor zwarte meubels met gouden accen-

ten, terwijl Creoolse Surinamers weer eerder voor lichte kleuren kiezen.

Natuurlijk is de voorkeur voor bepaalde kleuren niet aangeboren en ook

de voorkeur voor specifieke meubels is niet genetisch bepaald. Mode

speelt een rol, maar ook de interieurstijl waartussen men is opgegroeid,

of die men op latere leeftijd heeft ontdekt en is gaan koesteren, al dan

niet uit een verlangen om zich te onderscheiden van anderen. De scheids-

lijnen tussen de diverse groepen liggen niet vast; zij kunnen al naar gelang

de context veranderen of anders worden benoemd. De hierboven geci-

teerde Turkse winkelier onderscheidt allochtonen en autochtonen, maar

zoals bekend is dit slechts een van de vele mogelijke categoriseringen als

het om de hedendaagse Nederlandse samenleving gaat. Verschillen tus-

sen etnische groepen worden bovendien doorkruist door het streven van



mensen om bij een hogere sociale klasse te behoren, door het verlangen

om met de laatste mode mee te doen, en ook eenvoudigweg door beper-

kingen wat betreft ruimte, tijd en geld.

Doel van het onderzoeksproject van het Meertens lnstituut was niet

zozeer om de verschillen en overeenkomsten in de interieurs binnen en

tussen de diverse groepen in kaart te brengen, maar vooral om zicht te

krijgen op de rol die interieurs spelen in processen van groepsvorming.

Onze verwachting was dat er een groot verschil te zien zou zijn tussen de

interieurs van de eerstegeneratiemigranten en die van hun nakomelingen,

waarbij laatstgenoemden explicietere verwijzingen naar het Iand van her-

komst in huis zouden hebben, vanuit een behoefte hun roots te tonen. Zo

simpel bleek het echter niet te zijn. Latere generaties bleken bijvoorbeeld

wel veel voorwerpen te hebben uit het land van herkomst, maar lang niet

altijd om er een gevoel van verwantschap mee uit te drukken. Velen vol-

gen 'gewoon' de folkloristische mode. Men ontleent er status aan, want
juist door middel van die souvenirs positioneert men zich als de hoger

opgeleide, cosmopolitische burger.

De verwevenheid van klasse en etniciteit, en traditie en moderniteit

werden de belangrijkste thema's in ons onderzoek en zij staan ook hier

centraal. En net als ons onderzoek kan dit boek op twee manieren worden

bekeken: als een kijkje in de interieurs van migranten en hun nakome-

lingen, maar ook als uitnodiging tot reflectie over migratie en materiële

cultuur.

ln twee geTllustreerde essays wordt een beeld gegeven van de interieurs

van de eerste generatie, de tussengeneratie, de tweede generatie, re-

tourmigranten en gemengde stellen. Het eerste essay, getiteld 'Thuis tus-

sen Nederland en Turkije', laat de spanning zien tussen de verschillende

Turks-Nederlandse (t)huizen, variërend van verouderde appartementen

in negentiende-eeuwse stadswijken tot vinexwoningen, en van lemen

plattelandshuizen tot luxueus gemeubileerde villa's in Turkije. Tussen deze

(t)huizen wordt jaarlijks heen en weer gereisd, met als tastbare herin-

nering in de koffer op de heenreis Goudse kaas en oploskoffie, en op de

terugreis zongedroogde paprika's.

Het tweede essay, getiteld 'Hoogglans en sedari. De mooie kamer terug

van weggeweest?', laat verschillen zien tussen Turkse en Marokkaanse

Nederlanders in hun omgang met traditie en moderniteit. Terwijl steeds

meer Marokkaanse Nederlanders hun westerse bankstel combineren met

een traditioneel ogende maar gloednieuwe Marokkaanse salon en beide

ook daadwerkelijk gebruiken bij de ontvangst van gasten, kiezen Turkse

Nederlanders voor een westers bankstel en glanzende meubels. Sommi-

gen comb¡neren moderne meubels met een museale uitstalling van een

reeks 'authentieke', ambachtelijke en niet voor gebruik bestemde Turkse

accessoires, eventueel in een'oosters' loungehoekje.

De essays en foto's in dit boek laten de dynamiek zien van materiële cul-

tuur in een migratiecontext. Deze dynamiek hangt samen met welvaarts-

groei, modes en een veranderende houding ten opzichte van Nederland

en het land van herkomst. Ze laten tevens zien dat het thuis niet slechts

een idee of gevoel is. Marokkaanse banken, Turkse hoekjes en etenswaren

maken het thuis tastbaar.
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Thuis tussen Nederland en Turkije

Hilje van der Horst

fotografie Floor Kuiper

Wat is 'thuis'? Het is een favoriet thema van wetenschappers, maar ook van romanschrijvers

en dichters. ln een globaliserende samenleving met grootschalige migratie, massale goede-

renstromen en druk internetverkeer wordt het begrip thuis nog complexer. Het is losgeweekt

van een specifieke locatie. tn dit essay kijk ik naar de betekenis van thuis voor Turkse Neder-

landers. Dit doe ik niet alleen aan de hand van woorden over thuis, maar vooral ook door

te kijken naar de tastbare voorwerpen en de omgang van mensen met deze voorwerpen,

die over dit thuis meer kunnen zeggen. Dit essay sluit aan op de fotoreportage van Floor

Kuiper. Samen bezochten wij een stad en een naburig dorp in Centraal-Turkije waar enkele

honderden Turkse Nederlanders vandaan komen. Het merendeel woont in Amsterdam. Ook

daar werden zij opgezocht. Naast dit dorp heb ik nog verschillende andere dorpen en steden

in Turkije bezocht om daar te praten met remigranten, gepensioneerde half-remigranten

en Turks-Nederlandse vakantiegangers. Daarvoor had ik in het kader van onderzoek naar

materiële cultuur bij Turkse Nederlanders al tientallen gezinnen van Turkse afkomst in hun

huizen in Nederland bezocht.

Turkije 2005
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ln de gastarbeidovereenkomsten kwamen de belangen van Nederland en de toenmalige gast-

arbeiders samen. Nederlandse werkgevers zochten arbeidskrachten en voor de Europagan-

gers uit Turkije was er de hoop door een gang naar het Westen een betere toekomst in Turkije

veilig te stellen. Het kopen of bouwen van een huis was een van de belangrijkste doelen van

de voormalige gastarbeiders uit Turkije die naar Nederland kwamen om te werken, naast

bijvoorbeeld de aanschaf van land, Iandbouwmachines en een auto. Geld dat overbleef nadat

aan de eerste levensbehoeften in Nederland en van familieleden in Turkije was voldaan werd

hiervoor opzijgezet. Door te vertrekken waren de arbeidsmigranten in staat een eigen huis

te betrekken of een bestaand huis te vervangen door een groter en aangenamer exemplaar.

Het thuis werd verlaten om een nieuw thuis te verwerven.

Nederland 2006
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Sommige voormalige gastarbeiders zijn inmiddels teruggekeerd en leven in woningen die

mogelijk werden door de verdiensten in Nederland. Gepensioneerden brengen dikwijls de

helft van het jaar door in Turkije en de andere helft in Nederland. Anderen blijven in Neder-

land en gaan alleen in zomervakanties naar Turkije. Niet iedereen heeft een huis in Turkije.

Alhoewel veel goedkoper dan in Nederland, blijft een huis ook in Turkije een grote investe-

ring. Bovendien heeft niet iedereen er behoefte aan. Vooral de tweede generatie gaat liever

naar de hotels aan de kust en investeert in een 'thuis' in Nederland, zowel door huizen te

kopen als door de inrichting ervan te verfraaien.

Veel huizen van Turkse Nederlanders in Turkije staan het grootste deel van het jaar leeg en

worden alleen tijdens zomervakanties gebruikt. Van een gedroomd thuis werden zij vakan-

tiehuizen, schaars gemeubileerd met slaapbanken en andere praktische meubels, of verstilde

paleizen die aan het begin van de vakantie worden ontsloten om eind augustus weer vergren-

deld te worden. De dorpsbewoners kijken aan tegen villa's waarvan de afgesloten hekken

en neergelaten rolluiken voor de ramen ervoor moeten zorgen dat ze een volgende vakantie

weer worden aangetroffen zoalszij werden achtergelaten, met slechts een laagje stof over

de olanzende meubels.

Turkije 2005
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Het contrast met het 'thuis' in Nederland is immens. Het komt voor dat Turkse Nederlanders

in Nederland in een gehorige 'driehoogachter'-woning wonen, terwijl zij in Turkije de be-

schikking hebben over een vrijstaande woning met meerdere verdiepingen, een modieuze

inrichting en de nieuwste technologie op het gebied van comfort. Maar ook het tegenover-

gestelde is mogelijk: in Nederland een appartement in een flatgebouw en tijdens vakanties

in Turkije een dorpshuis, gemaakt van leem en hout en met een eenvoudige, doch kleurrijke

inrichting.

De dorpshuizen, zoals zij gebouwd werden voordat geld uit Europa beschikbaar kwam, heb-

ben aan status ingeboet als gevolg van de huizen die gebouwd werden door migranten.

Oude huizen werden verlaten en gesloopt, om plaats te maken voor een nieuwe woning van

beton en baksteen. Weinig Turkse Nederlanders waarderen de oude plattelandswoningen

vanwege een 'authentiek' karakter. Voor de meesten belichamen zij de achterstand van

landelijk Turkije; een achterstand die zo snel mogelijk moet worden ingelopen, bijvoorbeeld

door lidmaatschap van de Europese Unie. Jongeren die in Nederland opgroeiden moeten

wennen aan de omstandigheden in de oudere plattelandswoningen. Zo vertelden twee zus-

sen van begin twintig over hun weerzin om het hokje te gebruiken dat achter op het erf

als toilet dienst doet. Als ze 's nachts naar de wc moeten, maken ze elkaar wakker en gaan

samen, gewapend met een zaklamp.

Turkije 2005
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Het begrip thuis refereert aan een tastbaar huis, maar wordt ook gekoppeld aan specifieke

plekken. ln Nederland kunnen stad, buurt of straat een thuis worden; in Turkije is dat de

plaats van herkomst. Turkse Nederlanders die gedurende de zomer naar Turkije gaan, bren-

gen er een groot deel van hun tijd door. Het aanhalen van de relaties met familieleden en

vrienden tijdens de vele gemeenschappelijke maaltijden, huwelijksceremonies en besnijdenis-

feesten neemt een groot deel van deze vakanties in beslag. Het is in de plaats van herkomst

zozeer 'thuis' dat het verblijf er door verschillende informanten niet als vakantie wordt

ervaren; daarvoor zijn er te veel verplichtingen. Daarom combineert men het met een paar

dagen aan de kust of in lstanbul.

Turkije 2005
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De band met de plaats van herkomst gaat verder dan de daar aanwezige familie en vrienden.

ln de verhalen over deze plaatsen worden vooral natuurlijke rijkdommen benadrukt. Zo wordt

dikwijls hoog opgegeven over de heilzame werking van het water en de lucht: 'ln mijn dorp

kun je een kilo vlees eten. Na even gerust te hebben, de lucht te hebben ingeademd en het

water te hebben gedronken, kun je weer een kilo vlees aan.' Met jerrycans wordt water uit

de bron gehaald zodat dit de gehele dag door gedronken kan worden. Ook de energie die

men in het dorp kreeg wordt gehuldigd: 'ln mijn dorp slaap ik maar een paar uur per nacht

en toch word ik uitgerust wakker.' Anderen verklaren juist in Turkije van hun slapeloosheid

te genezen.

Turkije 2005
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Nederland wordt juist vaak beschreven als ongezond. Hier slapen zij langdurig en worden

desondanks moe wakker. De seizoenen ervaren zij als eentonig, vergeleken met het grote

contrast tussen zomer en winter in Centraal-Turkije. Nederland is de plek waar zij depres-

sief worden van de grijze lucht, en waar het eten van kilo's vlees je misselijk en dik maakt.

Maar ook heimwee naar familie zorgt voor stress. Verschillende informanten ervaren dat hun

aandoeningen voorbijgaan in Turkije. Turkije en met name het dorp van herkomst worden

geroemd als een goede en gezonde plaats om te vertoeven, terwijl het verblijf in Nederland

nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid.

Nederland 2006
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Toch is Turkije niet voor iedereen het gedroomde thuis. Zo beschrijven jongeren dat zij in

Turkije last krijgen van darmkrampen door een combinatie van hitte, water dat zij niet kunnen

verdragen en andere eetgewoonten. Ook verveling is een veel gehoorde klacht. Waar kleine

kinderen hun speelplek uitgebreid zien van een stenen stadspleintje tot een heel dorp, missen

de jongeren en de volwassenen de verstrooiing van de stad. Ongetrouwde jonge vrouwen

beschrijven de beperkingen in hun vrijheid die zij in Turkije ervaren. Bovendien worden zij

zenuwachtig van de ouders van dorpsjongens die aan de deur komen om hun hand te vragen.

Ook de norm van gastvrijheid drukt in Turkije zwaarder op hun schouders. Gasten komen

onaangekondigd en kunnen niet geweigerd worden, ook als dat betekent dat je eigen plan-

nen moeten wijken. Van de jongere vrouwen wordt bovendien verwacht dat zij het bezoek

verzorgen met eten en drinken.

Turkije 2005
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Onder de kinderen van migranten is de voorkeur voor een woning aan de kust veel sterker.

Zij zijn niet op zoek naar een thuis in Turkije, maar naar een vakantieverblijf. Daarnaast heb-

ben kinderen een sterkere voorkeur voor de stad. Ze voelen zich er vrijer en kennen boven-

dien weinig mensen meer in het dorp. Maar ook zijn ze vervreemd van hun leeftijdgenoten

daar. De levens lopen te ver uiteen. Een enkeling van de tweede generatie heeft een huis in

het dorp of wil dit laten bouwen. Dat is echter vaak vanwege een partner die in dit dorp is

geboren en er nog wel sterke banden mee heeft. Maar het komt ook voor dat in de zomer

in Turkije juist de contacten met andere tweedegeneratiejongeren uit Nederland worden

aangehaald. Het Nederlandse thuis wordt meegenomen naar Turkije.

Turkije 2005
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De woningen in Turkije zijn er niet zo maar gekomen. ln de periode dat we nog van gastarbeid

spraken. omdat zowel de Nederlandse overheid als de Turkse gezinnen in terugkeer geloof-

den, heerste onder deze gezinnen een moraal van spaarzaamheid. Geld spenderen aan de

inrichting van een huis in Nederland werd afgekeurd, aangezien het de droom van terugkeer

zou verpesten. De idealisering van spaarzaamheid werd minder voor de eerste generatie

omdat het perspectief op terugkeer naar de achtergrond verdween. Terwijl sommigen terug-
gaan, zij het soms slechts voor zes maanden in een jaar, beschouwen anderen het verblijf

in Nederland steeds vaker als permanent. Dit beïnvloedt de inrichting van de huizen in Ne-

derland. De tweedehands meubels uit de begintijd worden weggegooid of overgedaan aan

nieuwkomers, en nieuwe meubels worden aangeschaft. lnvesteringen die vroeger werden

afgekeurd, worden nu gewaardeerd en toegejuicht. lnmiddels geven Turkse Nederlanders

volgens het Nibud meer geld uit aan hun interieur dan andere etnische groepen.

Iurkile 2005
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Veranderende modes zijn aanleiding tot vernieuwingen in het interieur. Dit geldt niet het

minst voor gordijnen die volgens informanten modegevoelig zijn. Op dit moment zijn ge-

welfde theatergordijnen populair. Dit staat in contrast met het feit dat in Turkije de gordijnen

van oudere dorpswoningen nooit lijken te veranderen. Vele zijn uitgedost met gordijnen met

grote paarse of rode bloemen op een crèmewitte achtergrond en een brede rand met een

kleiner patroon onderaan. Dat was enkele decennia geleden in de mode en is toen veelvul-

dig aangeschaft en sindsdien nooit vervangen. Het grote aantal woningen in Turkije dat nog

altijd deze raambedekking kent, getuigt daarvan. Beide typen gordijnen vertegenwoordigen

thuis. De woningen in Nederland worden een thuis door het geld en de aandacht die er in

de inrichting wordt geTnvesteerd. De gebloemde gordijnen in Turkije wekken een nostalgisch

thuisgevoel op.

Turk¡le 2005
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Maar Turkije speelt nog altijd een belangrijke rol bij de gordijnen in Nederland. Veel infor-

manten vertelden dat zij de gordijnen uit Turkije hadden meegenomen. Daar kunnen ze

goedkoper gemaakt worden. Ook is men gevoelig voor de Turkse mode, die later arriveert in

Turkse interieurwinkels in Nederland, waar de keuze bovendien kleiner is.

Niet alleen gordijnen worden uit Turkije meegebracht. Ook etenswaren vullen de koffers. Zo

liggen gedurende de zomer paprika's, boontjes en aubergines te drogen in de Turkse zon om

meegenomen te worden naar Nederland. Niet alleen zijn deze gedroogde groenten handig

om op voorraad te hebben; zij hebben de Turkse zon in zich opgenomen waardoor de herin-

nering aan Turkije en de familie daar tastbaar blijft zolang de voorraad strekt.

Turkije 2005
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Ook uit Nederland wordt eten meegenomen. Vanuit Nederland gaat de Completa-poeder-

melk en de Nescafé-oploskoffie mee naar Turkije. Thee is de nationale drank van Turkije.

Koffie wordt gedronken bij bijzondere gelegenheden en dan komt ook het koffieservies dat

staat uitgestald in vitrinekasten tevoorschijn. Oploskoffie, in Turkije in het algemeen meer

gewaardeerd dan filterkoffie, is in Nederland goedkoper dan in Turkije. Turkse Nederlanders

wordt gevraagd potten Nescafé mee te nemen voor familieleden in Turkije. Een jonge man,

behorend tot de tweede generatie, biechtte op dat hij de Nescafé in Turkije koopt en doet

alsof het uit Nederland komt. De leugen om eigen bestwil en de enkele euro's die hem dit
extra kosten, heeft hij er graag voor over om zich geen breuk te hoeven sjouwen.

Turkije 2005
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Ook kaas gaat op en neer. Hollandse kaas wordt meegenomen naar Turkije. Verschillende

malen werden wij tijdens onze bezoeken aan Turks Nederlandse families met een triomfan-

telijke blik onthaald op blokjes of plakken romige gele Goudse. ln het delen van deze kaas

vonden wij elkaar als Nederlanders in het buitenland.

Turkse kazen, verpakt in geitenvellen, liggen gedurende de zomer in grote koelcellen uit te

harden om op de terugweg meegenomen te worden naar Nederland, ook al mogen ze ei-

genlijk de grens niet over. Herinneringen aan de tochten per auto terug naar Nederland zijn

dan ook voor veel vakantiegangers gekoppeld aan de doordringende geur van deze kazen,

die gewoonlijk ergens in Oost-Europa voldoende opgewarmd zijn om de auto met hun geur

te vullen.

Turkije 2005
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ln Nederland wordt Turkije gemist en in Turkije Nederland. Het gevoel van thuis beweegt zich

ertussen. Dat wordt onder andere tastbaar door alles wat tussen de twee huizen heen en

weer gaat. Thuis kan een specifieke plek zijn, maar het kan ook een land zijn of een gevoel

van op je plaats zijn. Bij leden van de tweede generatie is thuis vaak abstracter. De concrete

plekken in zowel Turkije als Nederland die ervoor in aanmerking komen, voldoen niet, waar-

door het een fantasie blijft, een droom die nooit in vervulling gaat. Terwijl het verblijf in

Nederland als permanent wordt beschouwd, wordt de band met een geïdealiseerd Turkije

warm gehouden. Deze band wordt belichaamd door specifieke voorwerpen uit Turkije in

huizen in Nederland. Turkije blijft een verbeeld thuisland. Begeerd, maar meer als droom dan

als concrete optie. Het Turkije waar mensen naar 'terug' willen is niet het Turkije waar zijzelf

of hun ouders vandaan kwamen.

li

Nederland 2006
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Hoogglans en sedari.

De mooie kamer terug van weggeweest?

Hester Dibbits en Hilje van der Horst

De mooie kamer, de zondagse kamer, de goeikamer: het was de kamer

waar de mooiste meubels stonden en die alleen werd gebruikt als de do-

minee of de pastoor op bezoek kwam. Meestal bevond de mooie kamer

zich aan de voorkant van het huis. Het dagelijks leven speelde zich af in de

achterkamer of in de woonkeuken waar aan tafel de maaltijden werden

genuttigd en eenvoudige lage stoelen bij de kachel stonden.

Aan het eind van de negentiende eeuw werd het nut van een aparte kamer

voor de ontvangst van deftige visite door steeds meer mensen ter discussie

gesteld. Men kon beter de kinderen een eigen kamer geven dan een salon

inrichten, zo werd geopperd. Voor klein behuisde arbeidersfamilies was de

inrichting van een mooie kamer helemaal uit den boze. De mooie kamer

werd niet alleen als verspilling van geld en ruimte beschouwd, maar ook als

verspilling van tijd; het vertrek moest immers schoongehouden worden.

Vanaf de jaren zestig werd de mooie kamer steeds vaker voor het da-

gelijks wonen gebruikt. De statige fauteuils maakten plaats voor een

sofa, die geleidelijk aan een lagere zitting en daarmee ook een minder

formele uitstraling kreeg. Weer later kwam in veel huizen een bankstel in

de woonkamer te staan, met een

bijbehorende lage salontafel. Met

de komst van de televisie ging de

zithoek een steeds centralere rol

in het dagelijks leven innemen.

lnmiddels is het een vertrouwd

beeld: de familie voor de tv op de

bank in de voorkamer. Er slingert

kinderspeelgoed rond en er staat

een bureau om aan te werken.

De mooie kamer lijkt definitief

verleden tijd.

Ontvangkamer en doorkijkje naar de

woonkamer, Den Haag ca. 1905
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Of toch niet? ls de mooie kamer terug van weggeweest? De Vlaamse

filosoof Dieter Lesage heeft elders al opgemerkt dat de /iving steeds

leger wordt en hard op weg is weer het verstilde vertrek te worden zoals

de mooie kamer dat ooit was: 'Op het ogenblik dat het besef groeit dat

leven wel wat anders is dan gezellig samen televisie kijken, loopt de living

weer leeg [...] We komen allang niet meer 'naar beneden' om gezellig

samen televisie te kijken. we zitten achter onze computer. we surfen

ons te pletter, terwijl de televisie 'daar beneden' hopeloos amechtig

probeert 'interactief' te zijn. [...] De living is reeds hier en daar opnieuw

een ,beste kamer' geworden. Het dode medium televisie staat er plechtig

opgebaard.'

Ook de inrichting past zich aan; de woonkamer lijkt weer een vertrek te

worden dat vooral is ingericht met het oog op bezoek. we besteden veel

geld aan meubilair en decoraties, en er staan steeds vaker spullen waar

we voorzichtig mee moeten omgaan: een kostbaar kleed waar niet op

gemorst mag worden, een bank waar niet op geklauterd mag worden.

een salontafel waar we voorzichtig omheen moeten lopen, een vitrinekast

vol siergoed en niet te vergeten kostbare beeld- en geluidsapparatuur.

Veel landen kennen het fenomeen van een ontvangkamer, maar de in-

richting en het gebruik is niet overal hetzelfde. Terwijl in Nederland en

omringende landen de inrichting afgestemd is op relatief kleine gezel-

schappen en een kort verblijf, bieden ontvangkamers elders in de wereld

de mogelijkheid voor de ontvangst van grotere gezelschappen en over-

nachting. Men spreekt in die landen dan ook niet van een mooie kamer,

maar van een gastenverblijf of gastenkamer.

ln dit essay kijken we naar de manier waarop Turkse en Marokkaanse

migranten en hun nakomelingen in Nederland de woonkamer inrichten,

en naar de rol die tradities rond de ontvangst van gasten daarbij spelen.

Tijdens ons onderzoek viel ons op dat de meeste woonkamers van onze

Turkse en Marokkaanse informanten er netjes en statig uitzagen. Het kan

natuurlijk zo zijn geweest dat alle kamers opgeruimd waren omdat wij

onze komst aangekondigd hadden. Maar netheid en statigheid was niet

het enige dat ons opviel. Minstens zo opvallend was het grote aantal zit-

plaatsen; geen losse stoelen, maar grote hoekbanken, en bij Marokkaans-
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Nederlandse gezinnen niet zelden verschillende zithoeken in één kamer.

Ook viel ons een aantal verschillen op tussen Marokkaanse en Turkse in-

terieurs. ln huizen van Marokkaanse Nederlanders troffen we regelmatig

complete zithoeken aan in Marokkaanse stijl, met traditioneel ogende

Marokkaanse banken, sedari genaamd. Soms bleek er zelfs een aparte

kamer voor ingericht, die dan werd aangeduid als 'de Marokkaanse salon'.

Turkse Nederlanders bleken daarentegen juist de voorkeur te geven aan

meubels die hen als moderne westerlingen positioneerden, en hooguit

een kleinere kamer of hoekje te reserveren voor het creëren van een 'au-

thentieke' Turkse sfeer. Zo'n ruimte of hoekje werd dan aangeduid als de

oosterse hoek of kamer en had, anders dan de Marokkaanse salon, een

nadrukkelijk informeel karakter.

Aan de hand van verschillende inrichtingspraktijken wordt in dit essay een

aantal beelden die bestaan van Turkse en Marokkaanse Nederlanders, en

die dikwijls in het zo verhitte 'allochtonendebat' terugkomen, aan de orde

gesteld en genuanceerd. Al die beelden hebben te maken met moderni-

teit en traditie. Moderniteit en traditie worden dikwijls als tegenstelling

ervaren, maar in de alledaagse praktijk lopen zij door elkaar en bltjken zij

onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een eerste beeld is dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken op

Nederlanders uit de jaren vijftig. De aanwezigheid van een aparte ont-

vangruimte in Turkije en Marokko en bij sommige gezinnen in Nederland

met wortels in die landen zou dit beeld kunnen bevestigen. Het beeld is

verbonden met een achterhaald ontwikkelingsvertoog, waarbij landen

op verschillende posities worden geplaatst op een onvermijdelijke lijn

van ontwikkeling.

6564 Een tweede beeld, dat inmiddels het allochtonendebat al weer bijna

heeft verlaten, is dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders als één groep

kunnen worden gezien. De vergelijkbare migratieachtergrond, de achter-

standspositie in de Nederlandse samenleving die zij delen en de overeen-

komst in het geloof in de islam heeft Nederlanders lang het idee gegeven

dat het gerechtvaardigd was de twee groepen over één kam te scheren.

Los van de verschillen tussen Marokkaanse en Turkse Nederlanders die

vanzelfsprekend in overvloed aanwezig zijn, zijn deze twee groepen

echter ook intern zeer verdeeld, met verschillende interpretaties van het

geloof en etnische identificeringen.

Dit beeld is inmiddels grotendeels verdrongen door een nieuw beeld.

Omdat Marokkaanse Nederlanders op dit moment vaker negatíef in het

nieuws komen dan Turkse Nederlanders en vaker worden geassocieerd

met criminaliteit en radicale varianten van de islam, wordt regelmatig de

conclusie getrokken dat de verklaring moet worden gezocht in de rela-

tieve moderniteit van de waarden en normen van Turken. Marokkanen

zouden traditioneler zijn, waardoor hun integratie in de moderne Neder-

landse samenleving moeizamer verloopt. Dat zulke conclusies niet getrok-

ken kunnen worden, werd al op verschillende plaatsen beargumenteerd

en empirisch onderbouwd. De omgang met tradities bij de inrichting van

de woning laat opnieuw zien dat dit zo eenvoudig niet ligt.

Het laatste beeld gaat niet zozeer over Turkse of Marokkaanse Nederlan-

ders in het bijzonder, maar betreft de omgang met tradities in het alge-

meen. lemand die zich van symbolen van traditie bedient in zijn dagelijks

leven en in de presentatie van zijn identiteit naar de buitenwereld , zal er

zelf ook traditionele denkbeelden op nahouden, zo is dit beeld. Ook hier

ligt de werkelijkheid ingewikkelder.

Dit essay is gebaseerd op ongeveer 120 interviews met Marokkaanse

en Turkse Nederlanders: ouderen, jongeren, eerste generatie, tweede

generatie, tussengeneratie, nieuwkomers, gemengde stellen, scholieren

en gepensioneerden. De interviews vonden plaats in de woningen van de

geïnterviewden. Aansluitend op het interview werden foto's gemaakt van

het interieur. Daarnaast raadpleegden wij verschillende internetsites. Met

name op Marokkaanse internetfora bleek woninginrichting een populair

Woonkamer (links) en Marok-

kaanse salon in het huis van een

Marokkaans gezin, Tilburg 2005

foto's: Anass Bendrif



thema en de uitwisseling van meningen. ervaringen en beeldmateriaal 66

leverde interessant materiaal op.

De belangstelling van onderzoekers voor de mogelijke invloed van de tra-

ditie van de gastenkamer op de wooncultuur van Turkse en Marokkaanse 
l

Nederlanders is niet nieuw. ln de afgelopen decennia zijn in het kadervan 1

het zogeheten woonwensenonderzoek tal van interviews gehouden met

migranten en hun nakomelingen. en daarbij kwam de gastenkamer vaak

ter sprake. Wij hebben gebruikgemaakt van de resultaten van enkele stu-

dies naar woonwensen, maar ons essay richt zich anders dan deze studies

meer op de inrichting dan op de plattegrond van de woning.

De gastenkamer in Turkije en Marokko

Zowel in Turkije als in Marokko bestaat een grote variatie in woningty-

pen. Die variatie hangt samen met relatieve welvaart, streekgebonden

gewoonten en natuurlijk de voorkeuren van bewoners. Heel gangbaar in

beide landen is een plattegrond waarbij aparte kamers worden ontsloten

door een relatief grote centrale ruimte. Die ruimte kan groter zijn dan de

kamers eromheen, maar zij kan ook de afmetingen hebben van een forse

hal. Als de centrale ruimte groot is, kan de visite daar ontvangen worden.

De omliggende kamers kunnen echter ook voor de ontvangst van bezoek

gebruikt worden, bijvoorbeeld als er veel gasten zijn of als de groepen

zich scheiden in een mannen- en een vrouwengezelschap' Als de centrale

ruimte kleiner is, speelt de ontvangst van gasten zich aÍ in de kamers en

is de centrale hal een doorgangsruimte. Appartementen hebben een wat

kleinere hal, of zelfs slechts een gangetje van waaruit de verschillende

vertrekken bereikt kunnen worden.

Een scheiding tussen een woonkamer voor alledag en een grotere gas-

tenkamer is in beide landen gangbaar, zeker in de wat grotere woningen.

ln Centraal-Turkije, waar wij onderzoek deden in dorpen en steden waar

veel Turkse Nederlanders vandaan komen, is vaak één kamer gemeubi-

leerd met westerse banken en eventueel fauteuils, en één kamer met

kussens, al dan niet op een verhoging. De kamer met banken en fauteuils

geldt doorgaans als gastenkamer. Veel Turkse Nederlanders die een eigen

woning in Turkije hebben, zitten ook in de westerse kamer als er geen be-

67 zoek is, omdat zij dit gemakkelijker vinden. De kamer met kussens wordt

veel minder gebruikt. De bovenlaag van de Marokkaanse bevolking heeft

voor de ontvangst van bezoek tegenwoordig vaak de beschikking over

twee aangrenzende kamers met in het midden een poortje of een brede

doorkijk. Bij sommigen staan in beide kamers Marokkaanse banken, bij

anderen is de ene kamer Marokkaans ingericht en de andere Europees,

met een bankstel. Soms wordt er geluncht in de Marokkaanse salon en

wordt de thee of koffie geschonken in de Europese kamer.

Niet zelden troffen wij tijdens ons onderzoek in Turkije een slot op de

deur van de gastenkamer, en werd de kamer weinig gebruikt. Door

ruimtegebrek en uit praktische overwegingen is deze toonruimte vaak

weer opgevuld met spullen waar men tijdelijk een opslagplaats voor

nodig heeft, zoals etenswaren die een droge en koele plek behoeven.

Onverwachte gasten kunnen er daardoor niet worden ontvangen, wat

nogmaals het geringe gebruik van de ruimte aangeeft. Lang niet alle

huizen hebben overigens een aparte gastenkamer. ln dat geval doet de

dagelijkse woonkamer dienst als ontvangkamer. Deze kamer moet dan

wel altijd op orde zijn.

De aanwezigheid van een gastenverblijf is in Marokko en Turkije vaak

gekoppeld aan de wens bij bezoek een scheiding aan te kunnen brengen

tussen gezelschappen van mannen en vrouwen. ln onze interviews werd

het huis herhaaldelijk beschreven als het domein van de vrouw; mannen

ontmoeten elkaar in de openbare ruimte, op straat of in theehuizen. Een

Turkse informante vertelt dat bij de generatie van haar ouders de mannen

het huis verlaten, ook als zij daar geen zin in hebben, op het moment dat

hun vrouw bezoek verwacht:

Weet je hoe het bij de oudere generatie is, bij mijn ouders en die

generatie... Nou de mannen gaan naar het koffiehuis en de vrouwen

gingen bij elkaar op bezoek. lk weet het nog van mijn moeder. Als

er iemand bij ons op bezoek kwam, je weet gewoon ze komt alleen,

zonder haar man. Dat is standaard. Dus ging mijn vader al van tevoren

weg. Ook als mijn moeder ergens naar toe ging: de mannen gaan

gelijk weg.
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Als er thuis mannelijk bezoek wordt ontvangen, verplaatst de scheiding

tussen publiek en privaat zich naar binnen. Het mannenbezoek wordt dan

in de gastenkamer ontvangen en de vrouw gebruikt de andere ruimten

in het huis. ls een gastenkamer niet beschikbaar, dan onttrekt de vrouw

zich aan het zicht van het mannenbezoek door zich terug te trekken in de

keuken of in een slaapkamer, terwijl de mannen de woonkamer gebrui-

ken. ln grotere huizen met twee aangrenzende kamers zitten mannen

en vrouwen vaak weliswaar apart, maar als de vrouwen in de ene en de

mannen in de andere kamer zitten, zijn zij niet helemaal aan elkaars zicht

onttrokken.

Lang niet iedereen in Marokko en Turkije is van huis uit gewend om man-

nen en vrouwen gescheiden te ontvangen. Onze Marokkaanse informan-

ten geven aan dat de scheiding tussen mannen en vrouwen het meest

strikt is onder Berbers in het Rifgebied. Bij Arabieren en sous-Berbers zou

de gescheiden ontvangst van mannen en vrouwen minder gebruikelijk

zijn. Een informante afkomstig uit een Arabische familie uit Fez legt uit

dat er sprake is van een nuanceverschil. Mannen en vrouwen zitten ook

bij Arabische families vaak in aparte ruimtes, maar:

Het gaat erom of ie als vrouw, als dat nodig mocht ziin, zelf even de

kamer binnenloopt waar de mannen en iongens zitten, of dat je daar-

voor een broer of ie vader moet inschakelen. Bii de meeste Arabische

families is het geen enkel probleem als je zelf gaat.

Ook onder Turken zijn grote verschillen bij de ontvangst van gasten' Bij

de seculiere stedelijke middenklasse en elite in bijvoorbeeld lstanbul,

Ankara en lzmir is het ongebruikelijk, terwijl het in Centraal- en Oost-

Turkije gangbaarder is dat vrouwen en mannen apart zitten. Ook hier zijn

de verschillen genuanceerd en is het afhankelijk van het gezelschap en

de gelegenheid of mannen en vrouwen zich scheiden, en hoe ver deze

scheiding gaat.

Sommigen verklaren de gewoonte met een verwijzing naar de islam; bij

anderen lijkt de islam niet zozeer een rol te spelen. maar een algemener

idee van 'hoe het hoort'. Ook wordt het comfort van beide seksen als

6968 argument aangevoerd. Een jonge Turkse informante, opgegroeid in Ne-

derland en vier jaar geleden getrouwd, vertelt:

Ja weet je, iedereen voor zich, maar ik vind het gewoon heel leuk,

heel gezellig. Als mijn zusje komt met haar man, dan zitten de twee

ventjes hier en dan gaan w[ in de keuken zitten. tk vind het gewoon

Ieuk. We vragen wel: "ls jullie drinken op, moeten jultie nog iets? ts

jullie thee op, moeten jullie nog thee?" Dan komen we wel af en toe

kijken, maar we zitten in de keuken.

Veruit de meeste woningen in Nederland, en zeker die waar de meeste

Turkse en Marokkaanse Nederlanders in wonen, zijn niet voorzien van een

apart ontvangvertrek, en zijn bijvoorbeeld door open keukens al helemaal

niet geschikt voor de gescheiden ontvangst van mannen en vrouwen.

Uit de resultaten van het woonwensenonderzoek zou men kunnen aflei-

den dat onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders vraag bestaat naar

huizen met een plattegrond die mogelijkheden biedt om mannen en

vrouwen in aparte ruimten te ontvangen. Maar we kunnen de resultaten

ook lezen als een wens om een scheiding aan te brengen tussen eten en

wonen. Onder beide groepen blijkt namelijk sprake te zijn van een breed

gedeelde voorkeur voor een grote keuken, naast een ruime woonkamer.

Nu delen zij die voorkeur met veel autochtone Nederlanders, en het is dan

ook niet verwonderlijk dat onderzoekers, beleidsmakers en architecten

zich afvragen of de woonwensen van nieuwkomers werkeliik zo anders

zijn dan die van andere Nederlanders.

Dit geldt ook voor de keuze van de meubels en accessoires. Veel woningen

van hoog opgeleide Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de tweede

generatie bijvoorbeeld, zien er nagenoeg hetzelfde uit als die van hun

eveneens hoog opgeleide autochtone leeftijdgenoten: lkeameubels of
strak designmeubilail gecombineerd met souvenirs uit landen waar men

op vakantie is geweest.

Door de interieurs in hun context te bekijken, met speciale aandacht voor

de details, het gebruik van de ruimte en de reflecties van de bewoners

over hun eigen interieur en dat van anderen, worden de verschillen en
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overeenkomsten pas goed duidelijk. Dan blijkt ook hoeveel aanwijzingen

in de inrichting besloten liggen over de omgang van onze informanten

met moderniteit en traditie. Noties van moderniteit en traditie spelen in de

inrichting een belangrijke rol, maar anders dan op het eerste gezicht lijkt.

Glanzende sets

Van alle woonkamers die wij tijdens ons onderzoek zagen, beantwoordden

die van de Turks-Nederlandse informanten het meest aan ons beeld van de

mooie kamer of ontvangsalon, waar alles glanst en schittert. Dit heeft niet

alleen te maken met het feit dat er geld en aandacht aan is besteed, maar

ook met een veel voorkomende stijl. Deze stijl bestaat uit verschillende

banken of een hoekbank, dikwijls in één kleur en gemaakt van skai. Ze wor-

den gecombineerd met vitrinekasten, dressoirs en eettafelsets van hoog-

glans. De vitrinekasten bevatten een zorgvuldig georchestreerde selectie

van beeldjes, aan de islam gerelateerde objecten, glaswerk en kristal, met

kanten kleedjes op iedere plank. Deze interieurs kenmerken zich bovendien

door het gebruik van een zeer beperkt aantal kleuren, vaak wit met één

accentkleur. Als onderzoekers ervoeren wij deze harmonie als overweldi-

gend, maar ook het minutieus schoongehouden hoogglans meubilair en

glas maakte indruk. Alles leek onderworpen aan een strak stijlregime.

Terwijl wij ook andere interieurstijlen onder de Turks-Nederlandse in-

formanten aantroffen, bleek dit een stereotiep Turkse stijl te zijn. Het is

deze stijl die het meest wordt verkocht in Turkse meubelwinkels en Turkse

import-exportwinkels in Nederland. Gevraagd naar wat zii zien als een

typisch Turks interieur, wordt deze stijl vaak beschreven door de infor-

manten. Met name de hoger opgeleide kinderen van Turkse migranten

zetten zich tegen deze stijl af. Hun verzet richt zich dan met name op de

'valse chic' van voorwerpen van bijvoorbeeld imitatiemarmer en -goud,

zoals onder andere blijkt uit het volgende citaat:

tk denk dat ze het gewoon mooi vinden. lk denk niet dat het hele dure

spullen zijn. Heel vaak is het afkomstig van Leen Bakker' Met alle res-

pect voor Leen Bakker, maar dan willen ze dat goedkope, ia hoe zeg ie

dat... Misschien denken ze dat glamourous ook heel duur is. Dat den-

7170 ken ze denk ik heel gauw. Dat als ze bijvoorbeeld veel goudkleurige

dingen en veel glas in huis hebben en veel wit, dat het dan duur is. Dit

[eigen woning] zullen ze waarschijnlijk rommel vinden. Dat zegt mijn

moeder ook iedere keer. Ze vinden het te veel verschillende kleuren

en ze vinden het niet harmonieus. Terwiil ik dat wel vind.

De meubels van deze 'harmoniestijl' kunnen ook teruggevonden worden

in andere huizen in Nederland. Griekse ornamentiek is niet alleen in de

mode onder Turkse Nederlanders, maar ook onder arbeidersgezinnen met

een andere etnische achtergrond. De suggestie van chic die deze stijl ken-

merkt leidt dus niet zonder meer tot een etnisch onderscheidbaar beeld.

Woonkamer van een Turks gez¡n,
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Het 'harmonie-interieur' geldt weliswaar voor veel jongere en hoger op-

geleide Turks-Nederlandse informanten als een typisch Turkse stijl, maar

de identiteit die ermee wordt geconstrueerd is niet specifiek Turks. Het is

eerder een stijl die staat voor moderniteit. Er zijn herkenbaar Turkse voor-

werpen in terug te vinden, maar veel meer wordt de mode gevolgd en

welvaart gesuggereerd. Terwijl met de Marokkaanse salon, waar we straks

uitvoeriger naar zullen kijken, nadrukkelijk ook een Marokkaanse identi-

teit in het geding is, is dat bij het Turkse harmonie-interieur veel minder

het geval. Leden van de tweede generatie die zelf de voorkeur geven aan

andere stijlen omschreven het harmonie-interieur als typisch Turks, maar

de eigenaars zelf doen dit zelden. Op de vraag hoe zij hun eigen interieur

zouden omschrijven, antwoorden zij meestal: 'Gewoon, modern.'

Populair onder de jongere en de hoger opgeleide informanten is een stijl

met meubels van donker hout en gedrapeerde gordijnen van zware don-

kerrode of diepblauwe stofsoorten. Wordt de eerste stijl gedomineerd

door lichte tinten, hier is het kleurenpalet donkerder. Door het gebruik

van donker hout lijkt het op de koloniale stijl die nu al enigetijd in Neder-

land in de mode is. De informanten met interieurs in deze stijl vertellen

dat het ook de huidige mode is in Turkije. De stijl is veelvuldig zichtbaar

7372 op de Turkse televisie, in Turkse tijdschriften en in de wat duurdere meu-

belwinkels in Turkije. Een informant met in de woonkamer de voor deze

stijl zo kenmerkende donkerrode gewelfde gordijnen, stelt:

Onze gordijnen zijn echt huiselijk Turks. AIs je naar Turkije gaat, naar

de grote stad, dan zie je zoiets als dit.

De kwalificatie 'grote stad' onderschrijft in dit citaat de modieusheid van

de stijl, aangezien vooruitstrevendheid in mode wordt gekoppeld aan

stedelijkheid. Afkomstig uit een eenvoudige familie uit het Turkse binnen-

land, oriënteert deze informant zich op stedelijk Turkije en op de modes

van de middenklasse daar. Hoewel het zijn ideaal is om ooit weer in Turkije

te gaan wonen, heeft hij inmiddels een huis gekocht in Nederland, het

land waar hij is opgegroeid.

Sommige Turkse informanten geven aan het lastig te vinden dat in Neder-

land bijna altijd de woonkamer als dagelijkse woonkamer én als ontvang-

kamer dienst moet doen. Toch prevaleert de wens om kinderen een eigen

slaapkamer te geven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het interview met Eminer

afkomstig uit een dorp in Centraal-Turkije.

Nu nog hebben ze een salon ¡n Turkije. Ook bij mijn familie. Dat kan

hier niet. lk vind dat niet vervelend. Daar hebben niet alle kinderen

een eigen slaapkamer. Hier hebben mijn kinderen wel een eigen slaap-

kamer. Het is wel lastig dat je de hele tijd moet schoonmaken. ln Tur-

kije koop je meubels om twintig jaarte gebruiken. W| tien jaar. Omdat

het sneller slijt. Bijvoorbeeld de gordijnen maak ik elk jaar nieuw.

De stijl die veel woonkamers van Turkse Nederlanders typeert, heeft als

consequentie dat er voortdurend moet worden schoongemaakt. Vinger-

afdrukken van kleine kinderen tonen direct op de hoogglansmeubels. De

vitrinekasten worden wekelijks afgenomen omdat ieder stofdeeltje in het

oog springt. Achteloos rondslingerende voorwerpen verstoren al snel het

strakke kleurenpalet. Vrouwen onderling beoordelen elkaar op de netheid

van het huis; een onderwerp waar dan ook volop over geroddeld wordt.

Woonkamer van een Turks gezin,

Amsterdam 2006

foto: Floor Kuiper

1 De naam Emine is een pseu-

doniem. Ook de meeste andere

namen zijn door ons gekozen

pseudoniemen.



De Marokkaanse salon

Ook onder Marokkaanse Nederlanders heeft een woonkamer met gloed-

nieuw hoogglansmeubilair lang als ideaal gegolden. ln de periode waarin

ons onderzoek plaatsvond, was er echter sprake van een verschuiving.

Wel of geen Marokkaanse salon: dat is de vraag waar het op dit moment

om lijkt te draaien als Marokkaanse Nederlanders het over de inrichting

van hun woning hebben.

Een Marokkaanse salon is niet goedkoop, althans niet als men een salon

wil met mooie sedari. Sedari zijn houten sofa's met matrassen, die vrij-

wel altijd als een set van drie worden verkocht en in een u-vorm worden

geplaatst. ln het midden wordt dan een grote lage ronde of achthoekige

tafel (mida) neergezet. Daarnaast zijn vaak nog een paar kleinere acht-

hoekige bijzettafeltjes in een Marokkaanse salon te vinden, alsmede en-

kele dekenkisten die aan het uiteinde van de banken worden geplaatst en

behalve als bergruimte ook dienst doen als bijzettafel. De meeste sedari

worden speciaal op maat gemaakt.

Ruim de helft van de Marokkaanse informanten

met wie wij spraken, heeft thuis sedari staan of

geeft aan deze te willen aanschaffen. De belang-

stelling voor de Marokkaanse salon beperkt zich

allerminst tot de Marokkaanse gemeenschap in Ne-

derland; bij Marokkaanse migrantenfamilies elders

op de wereld en in Marokko zelf is de belangstel-

ling niet minder groot, zo blijkt uit internetfora als

Ztazen.com (met veelal Marokkaans-Amerikaanse

chatters) en Maroc-oase (met veel Marokkaans-

Duitstalige chatters).

Inmiddels zijn in Nederland diverse winkels die se-

dari en de daarbij behorende accessoires verkopen.

Een van de g rootste is Richbond, die met de opening

van vestigingen buiten Marokko anticipeerde op de

explosieve, uit nostalgie voortkomende vraag on-

der Noord-Afrikaanse migranten naar traditionele

meubels uit het land van herkomst. Tussen 1995

7574 en 2003 opende Richbond elf zaken buiten Marokko, waaronder één in

Rotterdam in 2002. Ook verschillende import-exportwinkels verkopen.

vaak een stuk goedkoper, op maat gemaakte sedari. Mede vanwege de

prijs laten veel mensen het onderstel voor de sedari in Marokko maken.

Anderen kopen het onderstel hier, maar halen de stof juist uit Marokko.

De meeste informanten geven aan dat zij voor sedari kozen uit praktische

overwegingen. Het belangrijkste voordeel is, zo stelt men, dat op sedari

veel meer mensen kunnen zitten dan op een gewone hoekbank of een

bankstel. Een bijkomend voordeel is volgens onze informanten dat sedari

heel geschikt zijn om als slaapbank te gebruiken, zowel overdag voor een

korte siësta, als 's nachts voor logés. Nu is het in Nederland - ook onder

Marokkanen - niet gebruikelijk om tussen de middag siësta te houden,

en omdat de afstanden in Nederland relatief klein zijn, komt het ook

betrekkelijk weinig voor dat mensen bij elkaar blijven slapen. Maar het

ontvangen van grotere gezelschappen is wel gebruikelijk, en verschillende

informanten hebben dan ook om die reden sedari aangeschaft. Zo ook de

in 1961 geboren Amina, die haar jeugd in Marokko doorbracht en sinds

1982in Nederland woont. Na een verhuizing verving zijhaar Nederlandse

bankstel door sedari. Amina legt uit dat zij veel bezoek ontvangt:

Aan twee bankstellen heb je dan niets, dus daarom heb ik deze Ma-

rokkaanse banken genomen, het is gewoon meer ruimte.

Voor Amina hoeft er verder ook weinig 'Marokkaans' aan te worden

toegevoegd:

Ik dacht een Marokkaanse theepot en Marokkaanse glazen, dat is ge-

noeg. Nee, ik had er echt niet aan gedacht, ik vind een gewoon bank-

stel nog sfeeds ook heel leuk en mooi. Maar, zoals ik al zei moet ie als

er mensen komen een stoel, een kruk hebben en dat is lastig. Maar als

we niet veel bezoek kregen dan had ik dit [sedari] niet gedaan.

Een enkeling zegt expliciet sedari te willen kopen om uitdrukking te geven

aan een Marokkaanse achterqrond. Zo ook een in 1968 in Nador (Noord-

Reclamefolder van de firma Rich-

bond. 2003



76 77 Marokko) geboren maatschappelijk werker die sinds zijn vijftiende in Ne-

derland woont. Zijn plan is, zo vertelt hij, om een huis te kopen in Nederland

en vervolgens in Marokko op zoek te gaan naar Marokkaanse banken. Zijn

huidige meubels zou hij dan wegdoen. Op de vraag wat zijn overwegingen

zijn om bij verhuizing voor deze stijl te kiezen, antwoordt hij:

Buiten ben je puur Nederlander en binnen ben je Marokkaan, die

waarden en normen, die herkenbaarheid moet er zijn.

Een in 1976 in de kuststad El Jadida geboren informante die sinds acht jaar

in Nederland woont, vertelt voor haar nieuwe huis sedari aan te willen

schaffen en hier ook bepaald gedrag aan te willen koppelen:

Ja, gewoon als echt Marokkaanse en dan ga ik ook echt Marokkaanse

dingen maken zoals thee, eten en Arabisch praten.

Voor veel Marokkaanse Nederlanders speelt nostalgie een rol bij de aan-

schaf van sedari. Deze nostalgie is eerder gericht op Marokko, dan op

de sedari zelf. Lang niet iedereen had namelijk in zijn jeugd in Marokko

sedari, en zeker niet de fraai bewerkte en gestoffeerde exemplaren die

nu zo populair zijn. Met name de oudere gastarbeiders uit het Rifgebied

zijn opgegroeid zonder dergelijke banken, maar met kleden op de vloer.

lnmiddels gelden de banken als een standaardonderdeel van 'de Marok-

kaanse identiteit'.

Sedari kunnen weliswaar traditioneel genoemd worden, zij zijn niet tra-

ditioneel voor deze nieuwe groep gebruikers. Voor hen is het juist een

nieuwigheid, een modeverschijnsel zelfs. Toch wordt ook

geappelleerd aan traditie, niet in het minst door producen-

ten van de sedari. lngewijden zouden bijvoorbeeld, volgens

Richbond, direct aan het soort houtwerk herkennen uit wel-

ke regio de banken afkomstig zijn: 'ledere regio in Marokko 
I

kent haar eigen salon, met een eigen stijl en vormgeving', 
i

aldus een advertentietekst. 
,

De belangstelling richt zich ook niet op antieke of antiek ì

Kraam met stoffen op De Bazaar,

Beverwijk 2006

foto: Hester Dibbits

De woonkamer van Am¡na.
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ogende sedari. De informanten die wij spraken willen juist gloednieuwe

banken, en liefst ook een zo nieuw mogelijk model. De sedari ondergaan

allerlei aanpassingen, onder andere onder invloed van veranderende mo-

des. Een praktische aanpassing is de toevoeging van een rugleuning aan

modellen die bestemd zijn voor de Europese markt. ln veel huizen kun-

nen de banken namelijk niet tegen een muur geplaatst worden door lage

ramen of verwarmingsradiatoren. Ook de vervanging van de traditionele

vulling van wol door het goedkopere en lichtere schuimrubber is een

recente tegemoetkoming aan het gebruiksgemak.

Naast het appèl op traditie, drukken sedari dus ook een moderne identi-

teit uit; zij belichamen de verwevenheid van moderni-

teit en traditie. Dit valt ook af te leiden uit de context

waarin zij geplaatst worden door een firma als Rich-

bond, die het aanbod aan 'traditionele salons' combi-

neert met'contemporaine salons', met op sedari ge-

inspireerde westerse sofa's. Anders dan bij de meeste

informanten thuis, hangt er bij Richbond geen enkele

gekalligrafeerde korantekst. ln de kamers met de zo-

geheten contemporaine salons hangen reproducties

van moderne schilderijen.

Zeiden verschillende informanten al van plan te zijn om voor hun sedari

een aparte kamer in te richten, een aantal bleek dit ook daadwerkelijk 9e-

daan te hebben door bijvoorbeeld een aan de keuken grenzende garage

of een slaapkamer te ontruimen. Met name bij oudere echtparen van wie

de kinderen inmiddels zelfstandig wonen, hoeven hiervoor geen ingrij-

pende verschuivingen plaats te vinden. Een dertigjarige, in Nederland

opgegroeide opbouwwerkster vertelt over de extra kamer in het huis van

haar ouders in Nederland:

Die is nu natuurlijk vrijgekomen omdat er minder kinderen thuis wo-

nen en daar zitten ook van die banken, voor het geval dat mannen

en vrouwen apart moeten zitten of voor het geval dat het gewoon te

druk is. Dan kunnen daar de kinderen zitten, en in de andere kamer

de volwassenen. Ik denk dat een Nederlands gezin daar een studeer-

7978 kamer van zou maken of iets voor de kinderen, waar ze kunnen com-

puteren of spelen, maar bij ons wordt dan het huis ingericht voor de

mensen die op bezoek komen en die komen ook in grote getale.

De redenen om een aparte kamer met sedari in te richten variëren.

Sommigen vinden het prettig om in elk geval de mogelijkheid te heb-

ben mannen en vrouwen gescheiden te ontvangen. De veertigjarige

politicus Mohamed Sghir, die op zijn twintigste vanuit Berkane naar

Nederland kwam, heeft sinds 2003 een Marokkaanse salon. Hiervoor

heeft hij in overleg met zijn buren een extra kamer op de eerste ver-

dieping gemaakt: 'Als er veel bezoek is, moeten mannen en vrouwen

gescheiden kunnen zitten. Anders komt er geen kip.'

Zo verklaart hij de inrichting van de gastenkamer. Ook

de mogelijkheid om de gastenkamer als logeerkamer te

gebruiken, speelde mee bij zijn beslissing om zijn huis

te verbouwen.

Voor Amina, bij wie de sedari in de woonkamer staan, is

het niet zo belangrijk om mannen en vrouwen in aparte

ruimten te kunnen ontvangen. Zij komt uit de Sousvallei

en daar is die scheiding niet zo strikt, zo geeft zij na-

drukkelijk aan. Toch droomt ook zij over een salon:

Belangrijk is het niet, maar overal waar ik nou binnenkom hebben ze

dat. Dus het is meer van "ik wil dat ook", en als je binnenkomt dan staat

dat zo mooi, echt, net of je een gevoel hebt van, ik ben midden in mijn

eigen land. Want dat is het meer, het gevoel dat je in Marokko bent.

Een apart kamertje zou al een hele verbetering zijn:

Als ik een apart kamertje had gehad dan had ik dat ingericht voor ons

en de kinderen en dit [de woonkamer] gebruikt als salon, dat wel, dat

is het handigste, dan is het altijd netjes en opgeruimd. Dat is nu niet

zo, het kan zijn dat alles rommelig staat als iemand binnenkomt, want

wij doen alles hier.

Afbeelding uit de reclamefolder

van Richbond, colleclie 2007

foto: Richbond

Mohamed Sghir in zijn Marok-

kaanse salon, Rotterdam 2005

foto: Werry Crone, Trouw



ln een discussie onder de noemer 'Mooie seddari [sic] kamers' op het

door Marokko Community beheerde discussieforum 'De wereld van de

Marokkaanse vrouw' komen we deels dezelfde redenen tegen voor de

inrichting van een aparte salon als in onze interviews. Zo schrijft een van

de deelneemsters aan de discussie:

illnschallah bij mijn nieuwe huis ga ik 1 kamer boven zo decoreren

in het marokkaans en de woonkamer word[t] gewoon westers. [Dat]

is veel mooier en zo heb je 2 combinaties, en ook als er familie komt,

tenminste die van mij, dan zitten de mannen en de vrouwen alleen.

Er wordt echter ook een andere, verrassende reden genoemd. Na een

negatieve reactie - 'Nou dames, we wonen in Nederflland dus dan vind ik

dat we ook een westerse huisstijl moeten hebben !' - vervolgt een andere

chatster nameliik:

Ja, mijn huiskamer is ook westers ingericht. Maar een 2e kamer die

bij ons vrijstaat wil ik marokkaans inrichten. En dat voornamelijk voor

Nederlandse visite. Die vinden het namelijk helemaal geweldig ! ! ! Dat

zou de marokkaanseloosterse sfeer namelijk net rond maken bij het

eten van couscous ;-)

Dit fragment, met een knipoog aan het einde, getuigt van een reflectie

die we in de interviews niet vaak zo expliciet tegenkwamen. Deze chatster

speelt met het hippe imago van Marokko en het Marokkaanse interieur.

We mogen ervan uitgaan dat de Nederlandse visite niet de enige reden

is en misschien is de hele opmerking zelfs als grap bedoeld, maar in elk

geval laat zijzien dat zij zich bewust is van de invloed die de omgeving

heeft op de inrichting van haar woning.

Zowel uit de discussies op internet als uit de interviews valt op te maken

dat voor veel Marokkaanse Nederlanders de inrichting van een aparte

salon een droom blijft. Meestal is er geen ruimte voor en bij veel mensen

staan de sedari dan ook in de woonkamer. Als de ruimte het toelaat,

wordt elders nog een ander zithoekje ingericht, zodat de banken niet al

8180 te intensief gebruikt hoeven te worden. Bij Amina bevindt dit zitje zich in

de keuken. Het wordt vooral gebruikt door de kinderen, die daar televisie

kijken terwijl de ouders op de sedari in de woonkamer zitten.

Andere families kiezen ervoor om de oude bank te houden en twee zit-

hoeken in de woonkamer in te richten: één met sedari en één met een

bankstel of hoekbank. Zo ontstaat een indeling die lijkt op de indeling

die in Marokko bij de bovenlaag van de bevolking gangbaar is, namelijk

een indeling met een Marokkaanse kamer en een aangrenzende Europese

kamer. Het biedt de mogelijkheid om mannen en vrouwen apart van el-

kaar te laten zitten, maar tegelijkertijd wordt ook een andere boodschap

uitgezonden, namelijk die van een keuze voor een combinatie van het

Marokkaanse en het Europese of het westerse.

Een dergelijke combinatie van twee verschillende soorten zithoeken in

één ruimte troffen we onder andere aan bij een in 1947 geboren en op

21-jarige leeftijd naar Nederland gekomen restauranteigenaar. Heel be-

wust heeft hij boven de sedari foto's van Marokko gehangen en boven het

westerse bankstel foto's van Rotterdam. Samen vormen de zithoeken een

mooie weerspiegeling van zijn identiteit, legt hij uit. Gevoelsmatig stelt hij

Zitje in de keuken van Amina.

Op pagina 76 staat een foto van

de woonkamer van Amina.

Rotterdam 2006

foto: Floor Kuiper



een Berber met Arabische invloeden te zijn, maar qua mentalite¡t vindt

hij zichzelf een Nederlander.

ls dit wellicht de woonkamer van de toekomst, een woonkamer met

twee zithoeken? Chris en Fatima, een gemengd Nederlands-Marok-

kaans stel van begin dertig, hielden bij het zoeken naar een geschikt

huis om samen in te wonen nadrukkelijk rekening met de wens om een

woonkamer te hebben met twee zithoeken, waarvan één met Marok-

kaanse banken. Die woning werd ook gevonden, en de zithoeken zijn er

gekomen. Er zijn er zelfs drie. ln de uitbouw staan de sedari, met in het

midden tuintafeltjes van lkea waarop een groot vierkant tafelblad wordt

gelegd als er wordt gegeten. Er staat een televisie, met daarover de Ma-

rokkaanse vlag gedrapeerd. De waterpijpen komen uit Turkije, maar er

staan ook verschillende Marokkaanse decoraties, waaronder koperwerk

dat Fatima van haar ouders kreeg toen zij het ouderlijk huis verliet.

De Marokkaanse zithoek wordt vrijwel uitsluitend gebruikt als er wat

meer bezoek is, en dan vooral om te loungen. Als Chris en Fatima samen

zijn, of als er maar één of twee vrienden komen, dan zitten zij altijd in

de zithoek met de effen grijze designbank, die overigens ook geschikt is

om te loungen. Het kleine bankje daar schuin tegenover, met een kleine

tv in de buurt, is het meest alledaagse bankje; daar ploffen ze even neer

bij binnenkomst na werktijd.

De inrichting is goed doordacht en belichaamt de gemengde identiteit

van de bewoners. Zij: afkomstig van een familie uit Fez, in Nederland

opgegroeid en nu werkzaam als communicatietrainer. Hij: een in Ne-

derland geboren journalist. Degene die het meeste belang hecht aan

de inrichting van een Marokkaanse hoek is echter niet Fatima, maar

Chris en hij is degene die haar daar ook steeds aan herinnerde bij het

zoeken naar een huis. Het ondersteunt het beeld dat de eerder geci-

teerde chatster gaf, dat met name Nederlanders een Marokkaans zitje

leuk vinden.
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De Marokkaanse zithoek in het
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Utrecht 2006

foto: Floor Kuìper

De woonkamer van Chris en

Fatima, met doorkijk naar de Ma-

rokkaanse zithoek, Utrecht 2006

foto: Floor Kuiper



Oosterse sferen

Terwijl in Marokkaans-Nederlandse huizen vaak gekozen wordt voor

Marokkaanse sedari, is de stijl in Turks-Nederlandse huizen westers.

Dit kan niet verklaard worden vanuit de woontradities in het land van

herkomst. lmmers ook in Turkije bestaat een sedari-achtige bank, in het

Turks sedir genoemd. Een sterke opmars van de houten bank met kussens

in de woonkamer is onder Turkse Nederlanders in Nederland echter niet

waar te nemen. Wel praten mensen erover om een hoekje (gark kö5esi)

of kamer (çark odast) in Turkse stijl in te richten: een plek waar alle Turkse

voorwerpen kunnen worden uitgestald, die informanten in het moderne

interieur niet vinden passen.

Terwijl wij in Turkije de combinatie van een westerse en een oosterse

kamer veel aantroffen, ook onder Turkse Nederlanders die daar een huis

hebben, lijkt dit in Nederland meer een onderwerp van gesprek dan een

wijdverspreid gebruik. Veel informanten kennen wel iemand met een

oosters hoekje of oosterse kamer en verschillende zeggen het te hebben

overwogen, maar slechts een enkeling heeft het in praktijk gebracht.

Toen we hier kwamen wonen, de tuingerichte kamer die wilden we

eigenlijk aanvankelijk inrichten als een Ottomaanse kamen zeg maar.

Met van die zitjes op de grond. Van die kussentjes. lk weet niet of ie het

wel eens gezien hebt. En dan zo'n waterpijp ernaast en een backgam-

monspel. Zo'n lounge-idee. Zo'n... hoe noemen ze dat nou:5ark kö5esr.

Een verhoging met een aan alle kanten open zit-chill-lounge hoek. Het is

er nooit van gekomen. We hebben het nog wel op de planning staan.

Tijdens ons onderzoek in Nederland zijn we slechts één keer een interieur

tegengekomen met een sedir. Deze bank staat in een woning die is inge-

richt met een overweldigende hoeveelheid Turkse voorwerpen waarvan

het merendeel door de jaren heen door de bewoonster in Turkije werd

aangeschaft. 'Terwijl anderen voedingswaren meenemen in hun koffers

uit Turkije,, neem ik spullen voor in mijn huis mee,' zo legt ze uit. Nilgün

neemt dan ook een uitzonderingspositie in door de indrukwekkende hoe-

veelheid Turkse voorwerpen in haar woning.
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EIke keer als ik naar Turkije ga neem ik iets mee. Na acht iaar heb ik zo

veel. ln Ankara ts een specia le plek. Daar verkopen ze alles hiervoor...

Een soort bazaar. Er zijn heel veel spullen daar. Het is daar goedkoper.

Je kunt het ook in toeristensteden kopen. Maar dan is het echt dubbel

of driedubbel. Daarom koop ik het altiid in Ankara.

Nilgün gebruikt de sedir niet om op te zitten; dat doet zij op de volgens

haar comfortabeler banken in de voorkamer. De sedir is een museumstuk

van haar eigen verleden en van het verleden van Turkije.

De vervanging van de westerse banken door sedirs kwamen we bij geen

enkele Turkse informant in Nederland tegen. Ook de verbouwing van een

slaapkamer tot een extra zitkamer met eventueel de mogelijkheid om

er ook te slapen, wordt door weinig informanten overwogen. Meer dan

onze Marokkaanse informanten, benadrukken onze Turkse informanten

boven alles te hechten aan een eigen slaapkamer voor ieder kind. Een

Turks zitje wordt hooguit beschouwd als 'iets aardigs, voor erbij'. Zijn het

in Nederland bij veel Marokkaanse families sedari met bijbehorende tafel-

tjes en Marokkaanse theeserviezen die de woonkamer een representatief

karakter geven en haar omtoveren in een soort ontvangkamer, bij de

meeste Turkse families nodigen de westerse bankstellen en de daarop af-

gestemde accessoires ertoe uit om bewonderd te worden door bezoek.

Vaker dan een gethematiseerde Turkse hoek of kamer vonden we in Ne-

derland woningen waarin Turkse aan traditie appellerende voorwerpen

in een verder modern interieur waren uitgestald. Dit was vooral het geval

bij de jongere generatie, met name die met een hoger opleidingsniveau,

maar ook onder de eerste generatie met een stedelijkere achtergrond. ln

deze stijl staan 'traditionele' Turkse objecten tegen een achtergrond van

modieuze meubels, niet zelden aangeschaft bij de Zweedse meubelgi-

gant lkea. Ondanks dat hun huis soms vol staat met Turkse voorwerpen,

beschouwen mensen met dergelijke interieurs hun huis niet als typisch

Turks, aangezien dat in hun ogen verwijst naar de harmoniestijl met glan-

zende meubels.

Terwijl zij ostentatief Turks zijn, impliceren de Turkse objecten niet nood-

zakelijkerwijs een Turks sociaal netwerk of zelfs een focus op Turkije. Voor
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velen is het om het even of het om Turkse of andere 'exotische' voorwer-

pen gaat. Bovendien is de wisseling van objecten uit Turkije hoog. Tijdens

vakanties worden nieuwe voorwerpen aangeschaft en oudere vervangen.

Men is er niet bijzonder aan gehecht. Dit suggereert dat deze objecten,

net als de Afrikaanse beeldjes of het Mexicaans plastic in de huizen van

hun Nederlandse leeftijdgenoten, passen bij een exotische trend. Naast de

vraag of het gekoesterde voorwerpen zijn is het dus zelfs de vraag of we

hier te maken hebben met objecten die een etnische identificatie uitdruk-

ken, ethnrc markers, zoals zij in de literatuur worden genoemd. Een jonge

Turks-Nederlandse informant vertelt over zijn belangstelling voor oosterse

zithoekjes en Turkse voorwerpen zoals backgammonspellen (tavula), een

spel waaraan hij zegt verslaafd te zijn:

Ik vind het wel wat hebben, maar of dat nou is omdat het Turks is. Het

zou bij wijze van spreken ook Marokkaans kunnen zijn, of Arabisch of
zo. Het is meer 2o... ik vind het best wel mooi. Het is wel zo dat als je

Turks bent, dat je dan sneller met dat soort dingen in aanraking komt.

Maar je ouders hebben het niet in huis. Dus het is niet zo dat je het

van huis uit hebt meegekregen.

Ook bij de Marokkaans-Nederlandse informanten troffen wij lkea-achtige

interieurs met 'exotische' voorwerpen aan, maar het beeld wordt veel

meer bepaald doordat ruim de helft van alle informanten van plan bleek

om een aparte Marokkaanse salon in te richten of dit al gedaan had.

Een belangrijk verschil tussen interieurs met uitstallingen van exotische

parafernalia zoals we die bij Turkse Nederlanders tegenkwamen, en de

interieurs met een Marokkaanse salon waar veel Marokkaanse Nederlan-

ders over dromen, is de manier waarop heden en verleden zich tot elkaar

verhouden. De Marokkaanse salon is dan wel geënt op een traditionele

woonstijl, maar de modegevoeligheid is overduidelijk, ook voor de in-

formanten, die aangeven dat je de stof vaak al voordat ze versleten is

moet vervangen om bij te blijven. Het is een ruimte waarin verleden en

heden geïntegreerd worden. ln het geval van de Turkse voorwerpen en

de oosterse hoekjes en kamers ligt het accent veel meer op het verleden.

88 89 Het zijn gebruiksvoorwerpen uit het verleden die tentoongesteld worden

op een manier die aangeeft dat de eigenaars ze noo¡t meer zullen gaan

gebruiken, althans niet in een activiteit waarvoor ze ooit bedoeld waren.

ln combinatie met de moderne interieurs wordt een tegenstelling gesug-

gereerd tussen een Turks of Ottomaans verleden dat men koestert en een

moderniteit die het dagelijks leven kenmerkt en waar men trots op is.

Het kan toeval zijn. maar een van de weinige woningen van Turkse in-

formanten met een extra zitkamer, troffen we aan bij het gemengde

stel Thomas en Meryem, een Turkse met een christelijke achtergrond.

Het betreft hier een kamer met een nadrukkelijk informeel karakter, een

rookkamerwaar mannen zich met hun vrienden kunnen ontspannen. 'We

hebben wel een aparte kamer boven, een rookkamer. Ik heb daar nooit

gezeten,' laat Meryem weten. Waarop haar man zegt: 'lk ga daar af en

toe met vrienden sigaren roken.' Meryem vindt een salon niet nodig: 'Als

ik twee kamers zou hebben, zou ik toch in de visitekamer gaan zitten, dus

ik vind twee kamers zonde.'

ln dit huishouden is sprake van een omkering van het patroon waarbij de

chicste kamer als de mannenruimte wordt beschouwd. Het is een patroon

dat we wel vaker zien, in de Europese wooncultuur onder andere in de

negentiende eeuw, als het bij de elite mode wordt om een rookkamer in

te richten in een zogeheten Moorse stijl. ls er een rookkamer, dan blijven

de vrouwen juist in de chicste ruimte zitten, terwijl de mannen zich te-

rugtrekken. De woonkamer is dan een vrouwelijk domein geworden. De

vrouwen zijn ook verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud.

De vrouw kiest, de man betaalt, aldus typeren verschillende stellen de

taakverdeling . Zo zegT een informante:

Nou, ik beslis het rneesfe eigenlijk. Het zit in onze aard hè, dat vrou-

wen beslissen over het interieur. Hij heeft zo iets van: ah joh, je doet

maar... Maar hij is de betaler, ja.

Tegelijkertijd wordt de bewegingsvrijheid van de vrouwen wel ingeperkt,

want zij zijn degenen die er voor moeten zorgen dat de chique kamer er

altijd onberispelijk uit blijft zien. Het blijft immers een ontvangkamer.



Maar ook de mannen voelen zich in deze ruimte in hun vrijheid beknot,

uit angst de meubels te doen slijten of troep te maken en zich daarmee

de ergernis van hun vrouw op de hals te halen.

Ook bij Marokkaanse Nederlanders die beschikken over een Marokkaanse

salon zijn het vaak de mannen die zich uit de woonkamer terugtrekken.

Het verschil met de Turkse loungehoek is echter dat de Marokkaanse salon

juist de kamer is met de kostbaarste meubels. Men kan er gaan zitten om

te loungen, net als in de Turkse kamer, maar zij behoudt de status van

'mooie kamer'.

Het loont overigens de moeite om te kijken wat voor aanduidingen onze

informanten gebruiken voor de verschillende zitvertrekken in huìs. Noch

Marokkaanse, noch Turkse Nederlanders hebben wij namelijk ooit horen

spreken over 'de mooie kamer'. Ging het gesprek over de woonkameç

dan sprak men ook van woonkame¡ of er nu sedari of sofa's stonden.

Kwam men te spreken over woonkamers met twee soorten zithoeken, of

over huizen met een extra zitkamer, dan breidde het lexicon zich uit en

wel op een manier die veel zegt over de rol die moderniteit en traditie

in het dagelijks leven van onze informanten spelen. Een voorbeeld is de

aanduiding 'oosterse kamer' onder Turkse Nederlanders. Het 'oosterse'

werd eraan toegevoegd toen het iets bijzonders werd. Niet voor iedereen

is deze benaming vanzelfsprekend, zo blijkt uit Ye¡ims weigering de term

te gebruiken:

Het was gewoon normaal. Nu is het ineens een Sark odas [oosterse

kamerl geworden. Dat is gewoon onzin.

ln de loop der tijd is de aandui-

ding gark odasr (of gark kö5esi)

algemeen gangbaar geworden

en nu wordt zij ook gebruikt

door mensen voor wie de bij

de oosterse kamer horende

stijl altijd iets vanzelfsprekends

is geweest.

90 91 Bij de verspreiding van de term oosterse kamer spelen het toerisme en de

televisie een belangrijke rol. ln de wereld van het toerisme en op de televi-

sie worden het platteland en de stad in een tegenstelling van traditioneel

en modern geplaatst en in die context figureert de kamer met de kussens

op de grond of met sedirs als iets 'ouderwets'; een fenomeen dat met het

voortschrijden van de modernisering bijzonder geworden is.

Door de kamer als 5ark kö5esi te benoemen kan men zich als modern po-

sitioneren. De term geeft immers aan dat deze stijl gecombineerd wordt

met een andere, westerse stijl die impliciet de norm is. Van een dergelijk

mechanisme is ook sprake rond de sedari. ln Marokko wordt de kamer met

het bankstel salon roumi (roumi betekent romeins en is een algemene aan-

duiding voor buitenlands) of sa/on à l'Européenne genoemd, en de kamer

met de sedari sa/on b/di (traditionele salon). ln de migratiecontext, en ous

ook in Nederland, is de aanduiding echter weer anders. Hier spreekt men

consequent van Marokkaanse of (minder vaak) Arabische salon als men

het over de sedarikamer heeft. Onze informanten verraden daarmee dat

de sedarikamer ook voor hen geen alledaagse kamer is.

Conclusie

ln de inleiding benoemden wij verschillende gangbare denkbeelden over

Turkse en Marokkaanse Nederlanders. We kondigden toen al aan dat wij bij

die beelden kanttekeningen willen plaatsen. Ons onderzoek geeft daar alle

aanleiding toe. Allereerst onze conclusie rond het idee dat Marokkaanse

en Turkse Nederlanders lijken op Nederlanders uit de jaren vijftig, oftewel

het idee dat zij vijftig jaar achterlopen in het moderniseringsproces. Veel

voormalige gastarbeiders, en in mindere mate hun kinderen, groeiden op

met het ideaalvan een aparte ontvangkamer en sommige willen dit ideaal

ook graag in praktijk brengen. Men zou op basis hiervan kunnen denken

dat zij lijken op Nederlanders uit de jaren vijftig, toen de mooie kamer ook

in Nederland een algemeen voorkomend fenomeen was. In het verlengde

daarvan zou men dan kunnen denken dat zij over enkele decennia net zo

'modern' zijn als de meeste autochtone Nederlanders nu, die een aparte

ontvangkamer niet nodig vinden. Dit idee is onzinnig, omdat landen niet

kunnen worden geplaatst op een onvermijdelijke lijn van ontwikkeling

Oosterse zithoek in de reclame-
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winkel, Amsterdam 2004



tussen tradit¡e en moderniteit. Het ideaal van een aparte ontvangkamer

kan door wie dan ook en waar en wanneer dan ook, worden gekoesterd,

in praktijk gebracht, opnieuw worden uitgevonden en opnieuw worden

vormgegeven. Dat hebben we dan ook bij onze informanten gezien. De

gastenkamer verandert van gedaante en wordt bijvoorbeeld een rook-

kamer. Of de woonkamer wordt getransformeerd tot ontvangkamer. Dit

vereist weliswaar schoonmaakdiscipline, maar aan zowel de behoefte aan

een representatieve ontvangruimte als aparte kinderslaapkamers wordt

hiermee tegemoetgekomen. Bovendien, we stipten het al even in de in-

leiding aan, neigt ook de huiskamer van Nederlanders zich weer naar een

mooie kamer te ontwikkelen, waarin het interieur zorgvuldig wordt desþ-

ned met als inspiratiebron woonmagazines en de vele woonprogramma's

op televisie.

Het tweede beeld was dat Turken en Marokkanen als één categorie kun-

nen worden beschouwd. Onze vergelijking tussen Turkse en Marokkaanse

Nederlanders met betrekking tot het ideaal van de mooie kamer maakt

niet alleen duidelijk hoe onjuist het is om beide groepen over één kam te

scheren, maar ook hoe groot de verschillen binnen beide groepen zijn.

Het derde beeld betrof de relatieve traditionaliteit van Marokkaanse Ne-

derlanders. Voor beide groepen geldt dat ideeën over de inrichting van de

ruimte of ruimtes waar men gasten ontvangt, verweven zijn met ideeën

over het onderscheid tussen mannen en vrouwen, het informele en for-

mele, publiek en privé en traditie en moderniteit. De manier waarop die

ideeën verweven zijn en in praktijk worden vormgegeven, is verschillend.

Marokkaanse Nederlanders kozen in grote getale voor een Marokkaanse

salon. Deze keuze was voor de meesten echter ingegeven door de mode.

Slechts enkelen koppelen het uitsluitend aan de scheiding tussen mannen

en vrouwen, een gebruik dat als traditioneel zou kunnen worden opge-

vat.

Het vierde beeld betreft de symmetrie tussen de omgang met tradities

in de inrichting en de traditionaliteit in denkbeelden. Globaal kunnen

we stellen dat de Marokkaanse Nederlanders in ons onderzoek de kamer

waarin zij hun gasten ontvangen bij voorkeur inrichten in een formele,

aan traditie appellerende maar aan tal van modes onderhevige stijl, die

9392 nadrukkelijk verwijst naar Marokko en de Arabische wereld. De Turkse

Nederlanders uit ons onderzoek, met name die van de eerste generatie,

kiezen daarentegen voor een formele, conventionele stijl, die weliswaar

in Nederland de connotatie 'typisch Turks' heeft gekregen, maar door

diegenen die voor deze stijl kozen eerder bedoeld is als algemeen wes-

ters. De juist direct als Turks herkenbare sedirs troffen we zelden aan en

in de uitzonderlijke gevallen dat we ze tegenkwamen, maakten ze deel

uit van een nadrukkelijk informele zithoek of van een museale opstelling

van Turks erfgoed. Zowel in de interieurs van Marokkaanse als in die van

Turkse Nederlanders worden moderniteit en traditie, en beelden van oost

en west gecombineerd. Terwijl veel Marokkaanse Nederlanders de sedari

integreren in hun dagelijks leven, worden de sedirs in Turks-Nederlandse

huizen in een setting geplaatst die verder verwijderd lijkt van het dagelijks

leven in het heden: namelijk ofwel een gemusealiseerde setting ofwel een

ruimte waar men zich juist onttrekt aan het dagelijks leven. De sedari noch

de sedir of andere etnische verwijzingen kunnen worden gezien als een

teken van een traditionele levensinstelling, maar belichamen eerder een

poging een Turkse of Marokkaanse achtergrond in het huidige dagelijks

leven in Nederland te inteqreren.
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Wat is thuis? De twee essays in dit boek tonen dat

'thuis' niet slechts een idee of gevoel is, maar ook

tastbaar wordt door de alledaagse voorwerpen

waar wij ons mee omringen. ln het eerste essay

laten Hilje van der Horst en fotografe Floor Kuiper

de spanning zien tussen de verschillende Turks-

Nederlandse (t)huizen, variérend van verouderde

appartementen in negentiende-eeuwse stadswij-

ken tot vinexwoningen in Nederland, en van lemen

plattelandshuizen tot luxueus gemeubileerde vil-

la's in Turkije. Tussen deze (t)huizen wordt jaarlijks

heen en weer gereisd, met tastbare herinneringen

in de koffers. ln het tweede essay onderzoeken

Hester Dibbits en Hilje van der Horst de idealen

van Turkse en Marokkaanse Nederlanders bij de in-

richting van hun woonkamers. Traditie en moder-

niteit blijken in die woonkamers op verrassende

wijze met elkaar te zijn verweven.
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