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Dit boek is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van ons, de
drie auteurs, met de acht jongens. Zij hebben vele uren vrijgemaakt om
met ons te spreken, ze hebben eerdere versies van het boek gelezen en
becommentarieerd, en ze hebben geholpen met het bijeen brengen van de
illustraties. V66r alles danken wij hun voor hun vertrouwen. Het is niet zo
gemakkelijk om je uitgebreid te laten interviewen doormensen die je niet
kent, en die wellicht heel andere opvattingen hebben dan jijzelf. Zonder de
inzet van de jongens en hun bereidheid ons een blik in hun leven te gunnen,
zou dit boek uiteraard niet geschreven zijn.
Daarnaast zijn wij nog dankbaarheid verschuldigd aan vele anderen. In
de eerste plaats willen we de medewerkers van jongerencentrum Westside
bedanken voor hun gastvrijheid en bereidwillige medewerking. In het bijzonder geldt dat voor Fatima Aitalibou, Paul Voois en Emin ytlmaz, met
wie we uitgebreide gesprekken hebben gevoerd. Emin ytlmaz stond daarnaast als mede-initiator van de stichting HTI altijd klaar om ons informatie,
archiefmateriaal en koffie te verstrekken. Ook Metin Tura van dansgroep
Out of Control, tevens bestuurslid van de stichting HTI, danken we voor
informatie die hij bereid was ons te geven.
De eerste interviews voor dit boek zijn gehouden in Museumcafe
Lombok aan de Kanaalstraat. We danken het Museumcafe en in het bijzonder Peter Hagenaar voor de gastvrijheid en prettige samenwerking. Rene
Kronenburg van speeltuin Bankaplein was zo vriendelijk ons achtergrondinformatie en toegang tot het fotoarchief van de speeItuin te verschaffen.
Abder EI Aissati en Nadia Eversteijn, onderzoekers binnen het TCULTproject, willen we bedanken omdat we gebruik hebben mogen maken van
resultaten van hun nog niet gepubliceerde onderzoek naar taalkeuze onder
Marokkaanse en Turkse jongeren in Lombok. Remke Kruk danken we
voor haar bereidheid haar expertise op het gebied van islamitische magie
met ons te delen. Ook hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de kennis
van popmuziek die Sven Sorensen ons bood. Leonie Cornips en Francine

V1l1

Dankwoord

Swets, beiden onderzoekers aan het Meertens Instituut te Amsterdam, danwe voor hun advies inzake het hoofdstuk over taal. Patricia Weijburg
we bedanken voor het maken van een serie foto's. Ineke Meijer
verdient veel dank voor de opmaak van dit boek. Tenslotte willen we de
volgende personen bedanken voor het lezen van eerdere versies van het
manuscript en het leveren van zeer nuttig commentaar: Geke van de Kamp,
Theo Meder, Nalan Hastrct, Hans Bennis, Adem Kumcu en Hayat Eltalhaui. Stilistische en inhoudelijke oneffenheden blijven daarbij uiteraard de
verantwoordelijkheid van de auteurs.

IX

Schrijfwijze en uitspraak van het Turks en Arabisch

Turks
Voor het Turks is in dit boek de gebruikelijke spelling van de Turkse republiek
gevolgd. Voor wie Nederlands kent, behoeven de meeste letters van het Turkse
alfabet geen toelichting. Voor de overige letters vermelden we hieronder welke
klank erbij hoort.
KLINKERS
t

Dit boek werd geschreven binnen het kader van het onderzoeksprogramma
Talen en Culturen van het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT). Het
TCULT onderzoek, dat loopt van mei 1998 tot september 2001, is gefinancierd
door de universiteiten van Tilburg, Amsterdam (UvA), Leiden en Utrecht,
het Meertens Instituut, de gemeente Utrecht en de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
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lijkt het meeste op de e in het Nederlandse de, maar wordt verder achterin de
keel uitgesproken
als oe in boek
als u in uniek
als eu in leugen
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als j in het Engelse jazz
als tsj in ietsje, Tsjechie
tussen twee klinkers als j in jammer; tussen een klinker en een medeklinker
geeft de g alleen de verlenging van de voorafgaande klinker aan.
als j in journaal
is een tangpunt r als in het Vlaams Nederlands, Arabisch en Spaans.
als sj in sjaal
als w in waarom
als j in jammer

Arabisch
Voor het Arabisch ligt de zaak ingewikkelder. Er is geen algemeen aanvaarde standaard voor de spelling van het Standaard Arabisch of het Marokkaans Arabisch met
Latijnse letters. In Marokkaanse namen houden we de in Noord-Afrika gebruikelijke op het Frans gernspireerde schrijfwijze aan. Deze spelling gebruiken we ook
in de toelichting op Marokkaanse muziekgenres. In taalkundige voorbeelden en
geciteerde woorden in het Marokkaans Arabisch gebruiken we de transcriptie van
het Basiswoordenboek Marokkaans Arabisch (Otten 1983), met dien verstande dat
de zogenaamde gefaryngaliseerde medeklinkers hier met een punt eronder worden
gespeld (<;I, t etcetera). Voor de islamitische terminologie, tenslotte, gebruiken we
de schrijfwijze van de Nederlandse vertaling van de Koran door Leemhuis (1989).
Hieronder voIgt een toelichting op de spelling van het Marokkaans Arabisch zeals gebruikt in de Marrokaans-talige voorbeelden en van de Franse traditie zoals
gebruikt in namen en muziekgenres.

x
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Marokkaans Arabisch in wetenschappelijke spelling
KLINKERS
U

e

als oe in boek
uitspraak varieert sterk onder invloed van de medeklinkers in het woord; soms
extreem kort
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MEDEKLINKERS

Het Standaard en Marokkaans Arabisch heeft veel medeklinkers die niet in het
of andere
talen voorkomen. Er is een hele set zogenaamde gemedekli?kers die worden geschreven met een punt
faryngahseerde (of
eronder (4, J, r, t, ?). BIJ deze medeklmkers ligt de basis van de tong verder naar
achteren. en wordt het ?ovenste deel van de keelholte wat vernauwd in vergelijking
met de met-gefaryngahseerde tegenhangers. Wie dit niets zegt, kan de punten onder
de letters gewoon negeren.
'i'
een stemhebbende keelklank die voor Nederlanders vaak klinkt als de klinker
a
h de stemloze tegenhanger van 'i'
gals r in het Franse Paris of het Duitse Bremen
J
als j in journaal
q als k maar dan verder achter in de keel
r
is een tongpunt r als in het Vlaams Nederlands, Turks en Spaans.
S als sj in sjaal
x als ch in lachen; g in geld (Noordnederlandse uitspraak)
y als j in jammer

Marokkaans Arabisch in Franse spelling
ou staat in het Frans voor de klinker oe van boek en de medeklinker w van water
ch als sj in sjaal
kh als ch in lachen; g in geld (Noordnederlandse uitspraak)
Du.s .de naam van
Chab Khaled wordt uitgesproken als [Sjaab GaledJ, de
Zoubzda als [ZoebiedaJ en de familienaam Harchaoui als [Harsja-

wle].

Naraen, Azzadine, Giiray, Rachid, Hasan, Youssef, Badir en Mustafa. Ze
zijn allemaal opgegroeid in de Utrechtse wijk Lombok en kennen elkaar
door en door. Alle acht hebben zij hun eigen geschiedenis, maar ze hebben ook een gemeenschappelijk verleden. Ais kleuters hebben ze samen
gespeeld in hetzelfde speeltuintje, ze zaten samen op de basisschool en
kwamen elkaar als tieners weer tegen bij het jongerencentrum.
Zijn deze jongens bijzonder? In een aantal opzichten niet. Hun familiegeschiedenis, hun opleiding, hun kleding en muziek komen overeen met
die van veel van hun leeftijdgenoten. Tegelijkertijd is het juist wel een bijzondere groep. Het zijn vrienden die elkaar al van jongs af aan kennen, en
samen een hecht netwerk vormen. Het is bovendien een etnisch gemengde
groep, met jongens van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst. Dat
is iets wat weinig voorkomt. Het is een creatieve groep. Zij zijn niet alleen
consumenten van allerlei cultuuruitingen, maar ook creatieve en ondernemende producenten.
Wij kwamen de jongens tegen tijdens ons onderzoek naar tal en en culturen in de Utrechtse wijken Lombok en Transvaal. Binnen dit onderzoek,
waaraan onderzoekers van verschillende universiteiten en het Meertens
Instituut deelnemen, willen we zoveel mogelijk leren over de culturele
uitwisseling tussen groepen van verschillende herkomst in een gemengde
stadswijk. We zochten jongeren met wie we opnames konden maken en
die iets over hun wijk konden zeggen. Een medewerker van het jongerencentrum in de wijk stelde ons aan de groep voor: 'Deze jongens zijn heel
creatief, en ze zijn niet bang voor een microfoon.' Gelukkig waren ze bereid
mee te werken. We organiseerden een paar opnamesessies, waarbij steeds
twee van de jongens een gesprek voerden in het Nederlands, Marokkaans
Arabisch of Turks.
De samenwerking ging zo goed, dat het plan ontstond om een boek te
maken over deze vriendengroep. Vervolgens hebben we met ieder afzonderlijk een lang interview gehouden en hun activiteiten in het buurthuis
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gevolgd. Verder hebben we een paar mens en uit hun omgeving kunnen
interviewen. De gesprekken tussen de jongens onder elkaar, de interviews
en onze observaties vormen de basis voor dit boek.
Uitgangspunt bij de bewerking van het materiaal was dat de jongens
akkoord moesten gaan met de.definitieve tekst. De tekst is dus tot stand
gekomen in gezamenlijk overleg. Dit betekent echter niet dat de jongens
het altijd eens waren met onze interpretaties van hun doen en laten. De
verantwoordelijkheid voor die interpretaties, en voor het boek als geheel,
ligt bij ons. Een paar belangrijke gespreksonderwerpen blijven - hoe interessant ze ook mogen zijn - om privacyredenen buiten beeld. Men zal niet
alleen tevergeefs zoeken naar uitvoerige beschouwingen over relaties met
meisjes en een thema als seks voor het huwelijk, maar ook naar verhalen
over ouders, broers, zussen en andere familieleden van de jongens. We zijn
uitgegaan van wat de jongens ons zelf wilden vertellen over zichzelf en over
hun leefwereld. Vanuit onze belangstelling hebben wij de nadruk gelegd
op de cultuur van het dagelijks leven.
CULTUUR IS NIET STATISeR

De kleren die je draagt en de muziek
waar je naar luistert, het eten dat je eet;
al die dingen houden verband met gewoonten en tradities. Daar ben je mee
opgegroeid of daar ben je op de een of
andere marrier mee in aanraking gekomen. Maar dit geldt ook voor hoe je met
elkaar omgaat, of je respectvoor ouderen
hebt of niet, welke taal je spreekt. Wat
je goed vindt en wat slecht. Wat je godsdienst is, of dat je juist geen godsdienst
hebt. Sommige aspecten van cultuur zullen sneller veranderen dan andere. De
kleding die je draagt is aan mode onderhevig, maar een waarde als 'respect voor
ouderen' zal minder snel veranderen.
Deze overtuigingen en gedragingen
worden gedeeld door verschillende
groepen mens en. Als individu behoor je
tegelijkertijd tot allerlei groepen. Je behoort tot grote groepen - bijvoorbeeld
'Nederlanders' -, kleinere groepen - bijvoorbeeld 'VVD-stemmers' of 'hip hoppers' - en nog kleinere, zoals je eigen

familie of vriendengroep. Deze voorbeelden laten al zien dat je voor bepaalde groepen zelf kiest, terwijl andere
onvermijdelijk zijn. Iedereen hoort tot
meerdere groepen tegelijk. Op het ene
moment is de ene groep waartoe je behoort erg belangrijk, en op een ander
moment de andere. Dat hangt af van de
situatie, en van wat je rol daarin is. Bij
de bruiloft van je zus is het erg belangrijk dat jij tot de familie hoort. Als je
op die bruiloft met een Amerikaan over
de verkiezing van Bush praat, treedt
miss chien je identiteit als Europeaan of
Nederlander op de voorgrond. De volgende middag ben je iemand van de
sportclub, en de dag daarop ben je vooral een van de collega's op het werk.
Bij deze groepen horen vaakkenmerkende manieren van doen en denken,
een 'cultuur'. Als iemand bij het afscheid nemen houdoe! zegt, komt-ie
waarschijnlijk uit Brabant. Jongeren
uit de Randstad zeggen dan later!.
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Marokkanen zeggen onderling vaak
b s-slama!, zelfs als ze verder steeds
Nederlands praten. Je kunt je voorstellen dat een jongen van Marokkaanse afkomst die in Eindhoven is opgegroeid
maar later naar Amsterdam is verhuisd,
afhankelijk van de situatie kiest voor
houdoe!, doei!, later! of b s-slama!, of
nog andere vormen. Al die uitingen
samen, die in verschillende situaties
worden gebruikt, vormen een cultureel
groet-repertoire. Zoals een musicus in
zijn hoofd of op schrift een lijst heeft
van muziekstukken die hij kan spelen,
zo heeft iedereen een lijst van manieren
om afscheid te nemen, manieren om de
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telefoon op te nemen, manieren om zich
te kleden enzovoort.
Met dat repertoire kun je je aan verschillende situaties aanpassen. Hoe je
afscheid neemt hangt ook af van je rol
in die situatie. Een gastheer neemt bijvoorbeeld anders afscheid dan een bezoeker. Als je bij de supermarkt betaald
hebt en de caissiere dag zegt, doe je dat
anders dan wanneer je na een bezoek
afscheid neemt van je oma. Je zou
kunnen zeggen dat je op verschillende
momenten vanuit verschillende identiteiten handelt. De ene keer ben je bezoeker, dan weer gastheer, dan weer
kleinkind of klant bij de supermarkt.

De jongens over wie het in dit boek gaat zijn allemaal zonen van migranten.
Hun ouders zijn, anders dan de jongens zelf, niet in Nederland opgegroeid.
We hebben geprobeerd te achterhalen wat voor rol dat gegeven speelt in het
dagelijkse leven van de jongens. Hoe gaan zij om met culturele diversiteit?
Er is immers per definitie een tegenstelling tussen het cultiveren van een
eigen identiteit en integratie, tussen het behoud van een minderheidscultuur en opgaan in de cultuur van de grote massa. Deze tegenstelling vraagt
om een antwoord, meestal in de vorm van een compromis.
In de multiculturele samenleving die Nederland,graag wil zijn, had iedereen het enkele jaren gel eden over 'opgroeien tussen twee culturen' als
het om allochtone jongeren ging. Eigenlijk is dit een merkwaardige vergelijking, alsof deze jongeren in hetluchtledige zouden bungelen. De uitdrukking wordt ook vooral met problemen geassocieerd. 'Opgroeien in twee
culturen' is al beter. Je stelt je dan voor dat die twee culturen gebieden zijn,
die elkaar ten dele overlappen. Het voordeel van deze uitdrukking is dat
deze laat zien dat eenzelfde persoon zich behalve in de gedeelde cultuur
ook in een specifieke andere cultuur beweegt, waar andere repertoires aan
gedragsvormen worden gebruikt. Een nadeel van deze uitdrukking is weI
dat het idee' cultuur' hierin een vaststaand, onveranderlijk iets lijkt. Terwijl
we weten dat de Nederlandse cultuur, of de Surinaamse cultuur eigenlijk
niet bestaat. Er is een eindeloze reeks aan varia ties, die steeds weer in beweging zijn. Een ander nadeel van de beeldspraak 'tussen' of 'in twee culturen'
is dat 'cultuur' daarin wordt aangeduid als een ruimte waarin je verblijft,
of niet verblijft. De eigen invloed, de keuzen die een individu maakt bij de
inrichting van zijn of haar leven komen niet naar voren, terwijl dat juist zo'n
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bclangrijk aspect is van cultuur. Wat dat betreft kan beter de vergelijking
worden gemaakt met het knutselen aan je huis: je verandert nu en dan de
inrichting, plaatst een schuifpui of een dakkapel, maar koestert tegelijkertijd de jaren zeventig badkamertegels als een origineel detail.
De jongens zijn loyaal aan hun familie en hun afkomst en streven succes
na binnen de N ederlandse samenleving. Op een heel eigen manier vinden ze
individueel en als groep een antwoord op de tegengestelde eisen die voortkomen uit het behoud van de eigen etnische identiteit en de integratie in de
samenleving als geheel. Binnen de vriendengroep ontstaat een groepscultuur waarin allerlei elementen uit verschillende tradities samenkomen.
Veel eerdere studies gaan over de onzekerheid en problemen die jongeren kunnen ervaren in een multiculturele samenleving die dikwijls uiteenlopende en soms tegenstrijdige eisen aan hen stelt. Wij kiezen hier voor een
ander perspectief. De culturele diversiteit en de vragen die deze diversiteit
oproept zijn ook een intellectuele stimulans en een bron van kunstzinnige
inspiratie. Het is dit aspect dat wij in dit boek naar voren willen laten
komen.

De vriendengroep bijna compleet, februari
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(foto: Patricia Weijburg)

Acht portretten

Giiray Akbulut
Giiray is in 1980 geboren in het
Utrechtse Lombok. Bijna vier jaar
geleden verhuisde hij met zijn ouders naar Kanaleneiland. Hij heeft
twee oudere zussen. Met zijn ouders
spreekt hij afwisselend Turks en Nederlands, met zijn zussen vrijwel altijd Nederlands. Giirays ouders komen allebei uit Ardahan (bij Kars) en
zijn 27 jaar gel eden naar Nederland
gekomen. 'Er wonen meer mens en
(foto: Patricia Weijburg)
uit Kars hier dan daar. Heel veel Turken die hier in Lombok wonen zijn familie van elkaar of kennen elkaar
nog uit Kars.' Zijn vader is de oudste van de familie hier in Nederland hij heeft nog twee oudere broers, maar die wonen in Turkije - en dus komt
met feestdagen de hele familie naar hen toe. Ook de verjaardagen van de
jongere nichtjes worden bij zijn vader gevierd. Giiray vertelt dat hij veel
weet over zijn geloof, de islam, en er behalve met zijn vrienden ook veel
met zijn ouders en zussen over praat, maar er wel heel bewust een eigen
invulling aan geeft. Hij vindt het belangrijk dat je met je tijd meegaat: 'Je
moet regels kunnen plaatsen tegen de achtergrond van de tijd waarin ze
opgesteld zijn en ze niet klakkeloos opvolgen. Je moet niet blijven haken
in het verleden.'
Giiray volgde een MEAo-opleiding in bank en verzekering, werkte enige
tijd bij Defensie en in 2001 bij het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. In
zijn vrije tijd gaat Giiray vaak met vrienden op stap, samen eten, naar de
discotheek of naar de film. Hij is gek op basketballen. 'Op de middelbare
school zijn we nog kampioen van de provincie Utrecht geworden. Het lijkt
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me welleuk om jongens uit de buurt te gaan coachen.' Als hij thuis is,
luistert hij veel naar muziek. Giiray houdt van Turkse muziek, 'maar niet
dat commerciele gedoe, het gaat meer om de tekst.' Wat Giiray vervelend
vindt, is als mensen alleen maar aan zichzelf denken. In de vriendengroep
is dat juist niet het geval. Het is een groep met wie je je problemen kunt
delen en dat maakt het waardevol.
Zijn motto: 'Aktl
de gil,
ofweI: 'Wijsheid heeft niets met je
leeftijd te maken, maar met wat er in je hoofd zit.'

bij vv Utrecht. In 2000 is hij vanwege een oogoperatie even met voetballen
gestopt, maar hij is van plan er later mee verder te gaan. Bovendien is hij
actief supporter van FC Utrecht.
Azzadine gaat met veel verschillende mens en om, zowel N ederlanders
als Marokkanen. Hij stelt, zegt hij, geen hoge eisen aan zijn vrienden. WeI
vindt hij het belangrijk dat zijn vrienden hem niet in de eerste plaats als
Marokkaan zien, of hem beoordelen op het feit dat hij veel met Nederlanders omgaat.
Azzadines motto: 'Van fouten leer je'. Het hoeft niet in een keer perfect
te zijn. Als je inziet waar het verkeerd ging, kun je het de volgende keer
beter do en. Zo is hij harder voor zijn HAVo-examen gaan werken nadat hij
de eerste keer gezakt was.
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Azzadine al Harchaoui
Azzadine kan heel 'Nederlands'
overkomen. Zijn Marokkaanse
vrienden maken hier wel eens opmerkingen over. Toch hecht hij
grote waarde aan het behoud van
de taal en cultuur van zijn ouders.
Het spreekt voor hem bijvoorbeeld vanzelf dat hij zijn kinderen
Berbertalig zal opvoeden.
Azzadines ouders zijn afkomstig
uit Ben Tieb, tussen Al Hoceima
(foto: Patricia Weijburg)
en Nador in de Marokkaanse Rif.
Azzadine heeft twee oudere broers en een zus, en twee jongere broers. Hij
werd in 1979 in Utrecht geboren. Thuis wordt een mix van Nederlands
en Rifberber gesproken. Het gezin heeft eerst in Tuindorp gewoond. Toen
Azzadine zes was, zijn ze naar Lombok verhuisd.
Hij heeft bij het Niels Stensen College de HAVO afgemaakt en is toen
aan de HEAO gaan studeren. Daar doet hij een economie- en managementopleiding, met veel aandacht voor vreemde tal en. Hij wil later voor een
groot internationaal opererend bedrijf werken. Hij heeft een baantje bij
Spaarselect, een telemarketingbureau voor financiele produkten. In 2001
werkt hij net als Mustafa en Badir in grand cafe Chablis in Maarssenbroek.
De resterende tijd brengt hij door met deze vriendengroep en met andere, Nederlandse vrienden die hij van school of van de HEAO kent. Azzadine is een fervent sporter en ziet er ook heel gezond uit. Hij heeft een tijdje
geroeid bij een studentenroeivereniging en hij heeft altijd veel gevoetbald,
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Badir Elarif

Badir is een tenger gebouwde,
slimmejongen. Creatief, ondernemend en extravert ontplooit
hij veel initiatieven op cultureel gebied. Daarmee speelt hij
ook een belangrijke rol in
de groepsdynamiek. Door samen dingen te doen, wordt de
samenhang in de groep versterkt.
Badir werd in 1979 in Utrecht
. ...
(foto: Patncia WelJburg)
h ft
d
ge boren. H··
1) ee een ou ere
broer en een zus. Thuis praat hij vooral N ederlands en soms Arabisch. Zijn
ouders komen oorspronkelijk uit het zuiden van Marokko en kennen ook
nog de Berbertaal Tashelhit. Tot twee jaar gel eden woonde hij in Lombok.
Ook nadat hij met zijn ouders naar de Rivierenwijk was verhuisd, is hij
zijn vrienden in Lombok steeds blijven opzoeken.
Nadat hij op het Niels Stensen College de MAVO had afgemaakt, is hij
op het ROC Utrecht bouwkunde gaan doen. Hij houdt echter niet van buitenwerk. Eerst overwoog hij om later in de makelaardij te gaan werken,
maar nu wil hij net als Rachid verder studeren aan de Hogeschool voor
de Kunsten, studierichting architectonische vormgeving. Hij wil nog heel
lang student blijven, zeker wel tot z'n 26e.
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Badir. mixt muziek en treedt als dj op .. Badir tekent graag en is een
ferv:nt
Met vrienden gaat hij bijna elke donderdag naar
de blOSCOOp om de meuwste films te zien. Om wat bij te verdi en en werkte
hij een tijdlang bij de HEMA. Begin 2001 krijgt hij een weekendbaan als
huis-dj bij grand cafe Chablis in Maarssenbroek.
vindt het belangrijk dat mensen recht door zee zijn. Als je kritiek
?P Iemand hebt, kun je dat het beste direct tegen die persoon zeggen. Dat
IS veel beter dan over die persoon te roddelen: 'als ik iets van iemand vind
dan zeg ik hem dat ook persoonlijk.'
'
'Ik vertrouw niemand? behalve mijn eigen portemonnee
en mIJn moeder . Je moet zelf vorm en lllhoud geven aan je leven, en niet
teveel op anderen leunen. 'Als ik later misschien een zwerver ben wie gaat
mij dan helpen?'
'
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gebouwd. Tekenaar Katsuhiro Otomo
publiceerdeAkira voor het eerst in 1982
als een stripserie in een Japans tijdschrift. Eind jaren tachtig werd de vertaling een groot succes in Amerika, wat
aanleiding gaf voor het ontwikke!en van
de tekenfilm.
Dat is ook een he!e bekende tekenfilm. Die kent ook iedereen. Daar
begon de manga mee, eigenlijk hier
in Nederland. Akira, dat kent iedereen. Daar begon ik ook mee, dat is
mijn eerste tekenfilm die ik had.
Badir, 3 februari 2001
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Een andere filmserie die aan het eind
van de jaren negentig populair was, is
Guyver. Het verhaal gaat over een normale Japanse schooljongen, Sho Fukamachi, die een bijzonder harnas vindt.
Dit harnas, de Guyver unit, hecht zich
aan zijn lichaam en e!ke keer als Sho
het woord Guyver denkt of zegt, komt
het tevoorschijn. Sho verandert dan in
een onoverwinne!ijke krijger. Dit komt
goed van pas in de strijd tegen de bloeddorstige monsters van de Chronosorganisatie, die probeert de were!d over
tenemen. Deze animatieserie is gebaseerd op de stripverhalen van Yoshiki
Takaya.

MANGA EN ANIME

Badir tekent vee!. Hij laat zich daarbij
inspireren door de stijl van de Japanse
manga. In Japan staat het woord manga voor cartoons, stripboeken en -tijdschriften. Strips nemen daar als medium een vee! be!angrijker plaats in dan
in Europa of Amerika. Er zijn dan ook
ve!e soorten manga, voor aile leeftijden,
mannen en vrouwen en voor aile rangen
en standen van de maatschappij.
In het westen ontstond in de jaren tachtig een kleine groep liefhebbers van
manga. De meeste stripboeken zijn echter zelfs in vertaling vrij moeilijk te begrijpen voor niet-Japanners. De grote
doorbraak in het westen kwam met de
tekenfilms, die in Japan anime worden
genoemd. (In Europa noemt men de
films vaak ook manga.) De tekenfilms
zijn, al dan niet met ondertite!ing of nasynchronisatie, makke!ijker te volgen.
Vee! anime was te gewe!ddadig, te pornografisch of te 'vreemd' om op te!evisie te worden uitgezonden. Daarom
speelt het huren, kopieren en uitlenen
van videobanden een be!angrijke rol bij
de verspreiding van anime.

Een van de be!angrijkste success en in
het westen was de tekenfilmversie van
Akira, een duistere science-fiction thriller over een motorbende met superkracht in Neo-Tokyo, de stad die na
de verwoesting van Tokyo wordt op-

Rachid Harchaoui

..
. .
(foto: PatrICIa WeIJburg)

Guyver, getekend door Badir Elarif

Rachid is een kalme jongen; zelfverzekerd, maar niet op de voorgrond
tredend. De andere jongens in de
vriendengroep wijzen hem vaak aan
als de verstandigste en de wijste. Binnen de groep geniet hij een zekere auto rite it als het gaat om islamitische
regels en waarden. Omdat hij zo rustig is, lijkt hij wat ouder dan de anderen. 'Ik ben een echte volwassene,
zoals ze zeggen.'
Rachid werd in 1979 in Utrecht ge-

boren. Zijn vader is afkomstig uit El Hajeb, een stadje tussen Meknes en
Ifrane in Marokko. Hij kwam eind jaren zestig naar Nederland. Zijn moeder, uit Meknes, volgde een paar jaar later. Rachid heeft een jonger broertje, een tweelingzus, een oudere zus, twee oudere broers en twee oudere
halfzussen. Tot zijn achttiende heeft hij in Lombok gewoond, en daarna in
Overvecht. Thuis wordt Marokkaans Arabisch en Nederlands gesproken.
Na de MAVO is hij begonnen met MBO bouwkunde. In 1999 is hij afgestudeerd. Omdat hij architect wil worden, is hij daarna begonnen aan een
vierjarige opleiding architectonische vormgeving aan de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten. Rachid heeft een bijzondere belangstelling
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van Turkije. Toen Mustafa vier was, overleed zijn vader en bleef
ZIJn moeder achter met vier jongens. Inmiddels zijn er drie het huis uit.
Eens in de.:veek: op zaterdag, komen zijn broers met hun gezinnen naar
het ouderhJk hUlS. Mustafa vindt het al gauw te druk en vlucht meestal
naar boven, naar zijn eigen kamer. Mustafa heeft meer familie in Utrecht
maar hij heeft niet veel contact met ze. Op bruiloften komt hij de
wel eens tegen. Maar eigenlijk houdt hij niet zo van die grote feesten waar
iedereen elkaar kent en waar veel op elkaar wordt gelet.
Een van zijn broers heeft een shoarmazaak bij de zwarte markt in Vleuten. Mustafa vindt het wel gezellig daar: er zijn vaak optredens en er komen
veel mensen. Wat hij later zelf wil gaan doen, weet hij nog niet. Hij merkt
wel wat de toekomst brengt.
Zijn motto, aangetroffen op de website van discotheek Get Down: 'Two
can play that game!'

Naraen woont bij zijn vader, maar gaat om het weekend naar Den Haag,
waar de hele familie van moederskant bij elkaar komt om de Koran te lezen,
te bidden, bij te praten en samen te eten. Niet zelden zijn er dan zo'n dertig,
veertig mensen: ooms, tantes, neven, nichten, jong en oud, de hele familie
is aanwezig. Die familiebijeenkomsten zijn een initiatief van een oom van
Naraen. Naraen hecht er veel waarde aan; niet aIleen onderhoudt hij zo
goed contact met zijn familie in Den Haag, hij is ook op een bewustere
manier met het geloof bezig en dat helpt hem weer in het dagelijks leven.
N araen heeft een hekel aan mens en die zich beter voordoen dan ze zijn.
Hij vindt het verder heel belangrijk dat je elkaar vertrouwt. Als je elkaar
niet vertrouwt, kun je ook niet bij elkaar thuis komen.
N araen doet MBO, richting detailhandel, aan het Utrecht College. Daarnaast werkt hij bij een bedrijf voor telemarketing. Hij denkt erover om
na het MBO door te gaan naar het HBO. Uiteindelijk wil hij een eigen zaak
beginnen en dan het liefst een videotheek of een winkel in DVD'S. Hij heeft
twee motto's: 'Zeg nooit nooit' en 'Een dag niet gelachen is een dag niet
geleefd.'
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N araen Sumesar
N araen staat bekend als de grappenmaker uit de groep, maar hij
kan ook heel serieus zijn. Naraen,
geboren in 1980, is een van de
jongsten uit de groep. Hij is wat
later bij de groep gekomen, maar
de vriendschap met de anderen
is er niet minder hecht door.
Vol gens Naraen hebben de vrienden veel van elkaar geleerd: 'Hoe
meer je van elkaar weet, hoe meer
··
WT "b)
je
elkaar ook accepteert.'
(foto: PatnCla weI) urg
' .
..
.
Naraen IS opgegroeid blJ zijn vader.Ill Lombok, samen met zijn twee jaar oudere broer. Hij heeft nog een
zusJe van negen. Zij woont bij hun moeder in Den Haag. Naraens vader
k?mt uit
zijn moeder uit Suriname. Zijn vader spreekt van huis
Ult Sranan, en ZIJn moeder Hindoestaans. Ongeveer 25 jaar geleden zijn z'n
ouders naar Nederland gekomen. Naraen spreekt met zijn beide ouders
Nederlands. Zijn moeder probeert hem nog wel eens wat Hindoestaans te
dat gaat moeilijk; hij verstaat het eigenlijk niet echt goed meer.
leren,
Het Sunnaamse Sranan dat zijn vader spreekt kan Naraen weI verstaan
maar niet zelf spreken.
'
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DE MAROKKAANSE HUMOR VAN NARAEN

In maart 2000 hebben we een gesprek
met Rachid en Youssef. Op een gegeven moment vragen wij hun hoe zij aankijken tegen Nederlanders die heel veel
met Marokkaanse jongens omgaan, heel
veel dingen van hen over nemen en dan
bijna bij wijze van spreken ook Marokkaans worden. 'Wel positief ja. Het is
welleuk om te zien dat iemand zoveel
begrijpt van Marokkanen. Het is altijd
welleuk om te zien.' Een van de jongens
merkt dan op: 'J a, N araen heeft ook heel
veel Marokkaanse trekjes. Bij ons is humor bijvoorbeeld echt heel anders dan
bij jullie. En dat merk je gewoon bij
hem. Dat zijn grappen, maar meer op de
Marokkaanse manier. Ik bedoel als hij
een grap of zo vertelt, dan zal een Marokkaan dat eerder begrijpen. Ik weet
niet waarom.'
Zijn er meer Marokkaanse trekjes aan
Naraen? Rachid: 'Nou gewoon, de ma-

nier van do en en laten. Hij drinkt bijvoorbeeld niet. Ja, dat is dan meer uit
geloofsovertuiging.' Youssef: 'Er zijn
heel veel dingen. Misschien moet je het
hem zelf gewoon maar vragen. J e let er
ook niet op, je raakt er aan gewend. Je
hoeft hem ook geen dingen uit te leggen van de Marokkaanse cultuur. Dat
weet hij wel, hij weet gewoon hoe het
in elkaar steekt.'
Naraen geeft ons later desgevraagd zelf
een voorbeeld van zijn Marokkaanse
humor: 'Als ik het over Zoubida's heb,
begrijpt een Marokkaan mete en wat ik
daar mee bedoel. Maar over Hindoestanen zeg ik ook dat soort dingen hoor.
Als ik bijvoorbeeld zo'n Hindoestaan
zie met zo'n strakke broek, een gouden ketting en dan zo'n matje ... dat is
voor mij zo'n echte Kuli. Dat zeg ik dan
ook.'
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Hasan Ytlmaz
Hasan, een slanke jongen met een
klein gezicht, straalt een natuurlijke autoriteit uit. Hij praat zacht,
maar je moet naar hem luisteren.
Ais de vriendengroep bij elkaar is,
lijkt vooral Hasan met onopvallende kleine handgebaren te bepalen, te dirigeren haast, wat de
vrienden wei en niet aan ons mogen melden. 'Maar bij ons in de
groep is niemand de leider, het is
(foto: Patricia Weijburg)
echte democratie bij ons.'
Hij is geboren in 1978 'in hartje Utrecht, Diaconessenziekenhuis.' Zijn
ouders komen uit het westen van Turkije, uit isparta. Hasan woont al zijn
hele leven in Lombok en heeft twee broers en twee zussen. Hij is de jongste
en woont bij zijn moeder. Zijn vader is in 1998 overleden. Thuis wordt
veel Turks gepraat.
Na enige omzwervingen ('ik was zestien, meisjes, uitgaan .. .') heeft hij de
MAVO afgerond. Daarna heeft hij een paar jaar een kappersopleiding gedaan.
Maar dat was uiteindelijk geen doen, als enige j ongen tussen veertig meisj es.
Nu voIgt hij een handelsopleiding aan het Christelijk College Abstede. Hij
heeft grote plannen. Het liefst wi! hij de (HBO) opleiding kunstmanagement
gaan volgen, om later grote evenementen te kunnen organiseren.
Hasan zit in een dansgroep die optredens verzorgt op feesten en in
discotheken. Van jongs af aan schrijft hij songteksten en luistert hij veel naar
muziek. Zijn grote liefde is R&B. Hij zingt ook R&B, doet eigenlijk niets
liever dan dat. Zijn vrienden smeken hem soms om een keer zijn mond te
houden, ' 'Shut up, lan, zo wordt je toch niet beroemd', zeggen ze dan.'
Over twintig jaar ziet hij zichzelf weI getrouwd, met kinderen, aIleen
niet te veel, twee of drie. Zijn vrouw kan van alles zijn, 'zigeuner, Chinees,
donkere vrouw... Dat boeit me niet.' Maar het geloof speelt wei een ro1.
Ze hoeft geen moslim te worden, maar moet weI bereid zijn voor de islam
open te staan, de islam te bestuderen. Beroepsmatig hoopt hij zijn draai te
vinden in de zang- en danswereld. 'Maar het liefst zingen.'
Zijn motto: 'Varma kazamn yamna,
kara', oftewel: 'Wie met pek
omgaat, wordt met pek besmeurd.'

De herkomstregio's van de ouders van de acht vrienden

Turkije:
Isparta
Karaman
Ardahan

Hasans ouders
Mustafa's ouders
Giirays ouders

Marokko:
Casablanca
Essaouira
El Hajeb
Meknes
Ben Tieb
Driouch
Beni Said

Badirs moeder
Badirs vader
Rachids vader
Rachids moeder
Azzadines ouders
Youssefs vader
Youssefs moeder

Suriname:
Kommewijne district

Naraens moeder

Guyana:
Berbice

Naraens vader
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Hard to Imagine

'Hard to Imagine wil in toekomst voor hele stad actief zijn'. Aldus een kop
in het Utrechts Nieuwsblad van 3 juli 2000. Op de foto het bestuur van
ccn nieuwe stichting: Hard to Imagine (HTI). Doel van deze stichting is 'het
bcvorderen van de sociale cohesie van jongeren uit diverse culturen', zo
Iczen we in het register van de Kamer van Koophandel, waar de stichting
sinds 23 december 1999 staat geregistreerd.
Vijf van de acht jongens in de groep zitten in het bestuur van HTI. Niet
aileen voor hen, maar ook voor de andere vrienden neemt de stichting
een belangrijke plaats in het dagelijks leven in. Voor eventuele afspraken

Hard to Imagine wil in toekomst voor hele stad actief zijn
Het Utrechts Nieuwsblad van 3 juli 2000 (foto: Marnix Schmidt)
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dcden wij er
aan om steevast de zondagen reserveren. Op zondag
wordt er name!IJk .geoefend door de bij de stichting aangesloten groepen
en komt het stlchtmgsbestuur bijeen in het plaatselijk buuftcentrum. We
kunnen er dan zeker van zijn op zijn minst de helft van de groep daar aan
te treffen.
. Gedurende een half jaar begaven we ons met enige regelmaat op zondagmlddag naar het buurtcentrum. Nooit tevergeefs. In september 2000 horen
we Hasan samen met drie andere jongens nummers van Craig
album Born to Do It in zing en op de band. De instrumentale b-kant van de
vinyl-uitgave draait mee. Met de microfoon in de hand maken ze telkens
een voorwaartse beweging als ze een couplet inzingen. Een paar weken
later zijn we aanwezig bij een toneelles, waarbij Rachid, Naraen en Badir
m:t een
oudere initiatiefnemers van de stichting in nog geen twee uur
allmprovlserend een rol ontwikkelen. Bij ieder bezoek zien we hoe Badir
en Rachid binnen vijf minuten een saai computerzaaltje omtoveren tot een
professioneel ogende studio door er hun mengpanelen, draaitafels en een
verzameling vinylplaten neer te zetten.
2001
Youssef, Rachid, Badir, Hasan en Naraen druk bezig
met Ultwerkmg van de plannen voor een show waarin dansers, zangers
en dJ's samenwerken. De stichting moet de faci!iteiten voor dit sooft acti:iteiten
bieden, zoals oefenruimtes en apparatuur. Het is de bedoeling
m de nabJe toekomst het aantal activiteiten uit te breiden en meer jongeren
hierin te begeleiden.
De stichtin-g komt mede voort uit ideele motivatie. De oprichters willen
jongeren een zinvolle bezigheid bieden en mogelijkheden om zich te ontplooien.
Een van de oudere oprichters: 'Er hangen te veel jongeren op straat. Je wil ze
toch iets meegeven, iets laten leren. Je kan weI gewoon
werken en een gezin stichten
Het logo van de stichting HTl
en zo, maar je wi! ook iets
voor de maatschappij doen.'
de bestaande activiteiten van de dansgroep, de zanggroep en de dj's,
ZIJn er, plannen voor computerlessen en lessen in Turkse klassieke muziek.

De ondernemingszin van de stichting HTl zien we ook bij Giiray, die
begin 200 I bezig is met de voorbereidingen voor een groot feest in Paradiso
in Amsterdam. Het moet een feest worden zoals hij dat eerder (in mei
1999) organiseerde voor Turkse jongeren en andere belangstellenden in
de Utrechtse discotheek Seven (op de locatie van de tegenwoordige Get
Down). Ruim zeshonderd bezoekers dansten toen vanaf 's middags een
llur tot's avonds acht uur op R&B, mellow, house en Turkse pop, met
dj's van onder andere discotheek Empire in Amsterdam. Als sponsors traden diverse winkels op uit de geboortewijk van de jongens: het Utrechtse
Lombok.

Lombok
De 'multiculturele! voorbeeldwijk' Lombok vormt het decor voor de activiteiten van de vriendengroep. Het straatbeeld is er kleurrijk, dankzij
het gevarieerde winkelaanbod van de Kanaalstraat en de Damstraat. Hier
vinden we tientallen Turkse en Marokkaanse groenteboeren, bakkers en
slagerijen, naast onder andere Surinaamse levensmiddelenwinkels, Griekse,
Hollandse en Spaanse cafes, Turkse shoarmazaken, Marokkaanse eethuisjes, een van de laatste Hollandse paardenslagers en het Museumcafe, dat
nadrukkelijk mikt op een 'multicultureel' publiek. Het winkelgebied trekt
klandizie uit de hele stad. Op zaterdag komen daar nog vele bezoekers van
buiten de stad bi}. Er zijn diverse jaarlijks terugkerende 'multiculturele'
feesten zoals Salaam Lombok (twee keer per jaar) en Lombok Anders (op
5 mei) en tijdens de ramadan organiseren wijkinstellingen 'multiculturele
iftaars' waar buurtbewoners van verschillende etnische herkomst elkaar
kunnen ontmoeten. Toch zijn met name onder middelbare scholieren en
volwassenen interetnische vriendschappen zoals tussen Rachid, Mustafa,
Youssef, Naraen, Azzadine, Giiray, Badir en Hasan ook in een wijk als
Lombok betrekkelijk zeldzaam. Een medewerkster van het buurtcentrum
zegt hierover: 'Op de lagere school ga je met iedereen om. Maar als je wat
ouder wordt, ga je toch meer voor je eigen sooft kiezen.'
Wie een kijkje gaat nemen in de speeltuin op het Bankaplein in Lombok,
ziet buurtkinderen met elkaar spelen en vriendschappen sluiten zonder
zich veel te bekommeren om verschillen in herkomst, huidkleur of godsdienst. Het Bankaplein is ook de plek waar de jongens elkaar voor het eerst
ontmoetten.
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de meest ingewikkelde capriolen worden uitgehaald en er dus intensief
Illoet worden getraind.
Rachid, Badir en Giiray gingen van de Jan
naar
het Niels Stensen College, waar zij Azzadine weer troffen.
tl)d
Iccrden zij daar ook Naraen kennen, die in de buurt van het
woonde en daar op de Villa N ovaschool had gezeten. Badir maakte als
ccrste kennis met Naraen to en ze na een schoolfeest een keer samen terug
f1ctsten met een gemeenschappelijke vriend. Het klikte direct en al snel
ook Naraen tot de vaste bezoekers van het Bankaplein behoren. Met
zijn komst was de groep compleet.

I
Y4
jfr,

Het Bankaplein in de Utrechtse wijk Lombok
Van een echte vriendengroep was in de jaren tachtig nog geen sprake: de
jongens kenden elkaar van gezicht en speelden weI eens een partijtje voetbal samen, maar daar bleef het bij. Ook als lagere schooljongens vormden
de acht nog geen hechte groep, hoewel Rachid, Badir, Hasan, Giiray en
Mustafa dezelfde school bezochten en sommigen bij elkaar in de klas zaten.
De jongens onderhielden vooral afzonderlijk contact met elkaar, zowel op
school als daarbuiten.
Giiray en Badir kwamen in de derde bij elkaar in de klas te zitten.
Ze raakten al snel goed bevriend, kwamen dikwijls bij elkaar thuis en
bleven soms logeren. Zo leerden ook hun ouders elkaar goed kennen.
Schoolgenoten Badir en Rachid troffen elkaar vaak in de jongerenclub van
de Marokkaanse arbeidersvereniging AMMU in de stad. Die club (in het
Arabisch nadi) organiseerde allerlei activiteiten, zoals een uitstapje naar de
Efteling en een rondvaart door de grachten van Utrecht. Badir kreeg er
Arabische les. Bij AMMU leerden Badir en Rachid hun buurtgenoot Youssef
kennen. Youssef woonde vlak bij de jongens in Lombok, maar zat op een
andere lagere school, namelijk de Sint Anthoniusschool. Youssef bracht
op zijn beurt Badir en Rachid in contact met zijn lagere schoolvriend
Azzadine. Net als de andere jongens kwam ook Azzadine na schooltijd
regelmatig naar het Bankaplein, waar Hasan en Badir rond hun elfde hun
eerste lessen kregen in streetdance, een dansstijl waarbij op snelle muziek
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Vrienden
'l'oen de jongens in de bovenbouw van de middelbare school zaten: en dus
cen jaar of vijftien waren, ontstond er geleidelijk aan een soortvnendengroep. Ze waren juist op een leeftijd dat zij allerlei beslissingen over
toekomst moesten nemen en zich voor lastlge vragen gesteld zagen. Ga Ik
door met leren of niet, neem ik een bijbaantje, ga ik naar de moskee of
niet doe ik mee aan de ramadan of niet? Naraen verdiepte zich in die tijd
in
islam en Giiray ging zich meer interesseren voor de Turkse muziek
waar zijn ouders mee waren opgegroeid. J ongeren richten
dikwijls
leeftijdgenoten met dezelfde etnische achtergrond,
Naraen,
Giiray, Rachid, Hasan, Youssef, Mustafa en Azzadme hep het anders. ZI)
zochten elkaar juist steeds vaker op.
Vaak zaten ze een paar avonden per week bij elkaar thuis, op de kamer
van een van de jongens. Er werd dan eindeloos gekletst. Soms met de hele
groep, soms met z'n tweeen. Giiray en Badir, die overigens vanaf
school altijd intensief contact hadden gehouden, vertelden
bl)na alles. Giiray: 'Veel mens en denken dat Turken en Marokkanen met met mekaar kunnen opschieten. Wij waren het voorbeeld van het tegendeel.' Hun
vriendschap is in de loop der jaren niet minder hecht geworden.
We schamen ons niet voor elkaar. Ais een van ons tweeen een probleem
heeft dan kunnen we dat met elkaar bespreken. Badir heeft me vaak gebijvoorbeeld to en er tijdens de middelbare
van
mis
ging en ik dacht: 'dat diploma, dat komt later wel'. HI) WIst me dUldeh)k te
maken dat het belangrijk was om mijn school af te maken.
.
Guray, Jebruarz 2001
Giiray en Badir zijn ervan overtuigd dat het helpt om over dingen te praten
die je dwars zitten.
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Voor jezelf houde? nooit goed. Als je het vo'or jezelf houdt, veroorzaak je
meer pro.?lemen, III Je hoofd dan. Dus je moet het wel kwijt. Het heeft ook
met leeftIJd te maken, het is kinderachtig om dingen voor jezelf te houden.
Garay, februari 2001
Het helpt als je het kwijt kan. Dan voel je je een stuk beter. En soms roIt er
goed advies uit, waar je wat aan hebt. Soms zegt-ie nuttige dingen die
Ik over het hoofd heb gezien. Hij begrijpt mij en hij kan daar zijn advies op
afstemmen.
Badir, februari 2001

Ais
bij elkaar
worden er vaak spelletjes gedaan. Een tijdlang
was het R1sk-spel popula1r onder de vrienden. Tot diep in de nacht werd er
doorgespeeld, waarbij de gemoederen af en toe hoog opliepen. Naraen en
Badir
in het bezit van DVD-apparatuur en kijken thuis regelmatig
films. 21) Z1)n de echte filmgekken uit de groep. Badir houdt vooral van
films met een ingewikkeld verhaal waar je over moet nadenken: 'lk hou niet
van oorlogsfilms en Rambo-films, films waarbij je niet hoeft na te denken
waarnaar je alleen maar hoeft te kijken en direct weet waarover de
?lm gaat.' De films krijgt of leent Badir van zijn zus, die een videotheek
III Amsterdam heeft. 20 kwam Badir aan The Matrix (1999) met Keanu
en aan End of Days (1999), een film over de Bijbelse Eindtijd, met
III de hoofdrol Arnold Schwarzenegger. Beide goeie films, aldus Badir. Dan
was er nog Fight Club (1999) met Brad Pitt en Edward Norton 'ook een
film waar je lang over na moest denken en waarbij je pas de
tien
minuten de hele film begreep'.
Af en toe eten de jongens bij elkaar. Meestal nemen ze dan hun maaltijd
mee naar hun kamer.
Ik he? tot nu toe nog nooit bij Badir thuis met zijn moeder erbij gegeten,
want Ik sC.haam me best weI. Ik ken Badirs moeder heel lang, maar als ik daar
ben Ik toch een beetje verlegen. Zij heeft mij al twee jaar achter elkaar
en dit jaar weer, maar ik ben er nooit gaan
[uJdens de ramadanJ
Ik heb wel eens gegeten bIJ hun, maar dan was het gewoon met Badir,
ZIJn kamer aIleen. Ik weet niet, ik durfde nooit daar naast zijn moeder en
ZIJn broer te eten. Maar dit jaar ga ik weI. Ik denk dat ik deze week zelfs
nog gao
Naraen, december 1999

Reg<:lmatig komt het voor dat een van de jongens een door zijn moeder
bere1de warme maaltijd bij een vriend brengt.
Ik woon bij mijn vader, en mijn vader is in de weekends vaak weg. Ik moet
dan zelf koken en heel vaak brengen ze dan iets. Youssef heeft mij ook zo
vaak eten gebracht, Hasan ook.
Naraen, december 1999
De moeder..van Guray maakt voor mij altijd druivenbladeren, gevuld met
gehakt en nJst. Twee weken geleden had ze dat ook voor mij gemaakt. Dat
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vind ik echt heel lief van haar. Er was echt een hele, hele pan, helemaal vol,
voor mezelf. En dan brengt hij die iedere keer. Dus dat vind ik heerlijk. M'n
broer lust het niet, en m'n moeder vindt het wellekker, maar meestal zeg
ik 'Ja, genoeg gegeten!' Geintje natuurlijk. Maar zij eet het ook niet meer
zoveel hoor. Ik ben er echt heel gek op, en zijn moeder maakt het iedere
keer voor mij. Maar ja, ik heb ook vaak bij hem gegeten, en hij ook heel
vaak bij mij.
Badir, december 1999

Ais ze zin hebben in een broodje shoarma (en dat is zowat elke dag), of als ze
de laatste nieuwtjes uit de wijk willen horen, dan gaan ze naar shoarmazaak
Santa Fe in de Kanaalstraat.
Wat voor Nederlanders een stamkroeg is, is voor ons Santa Fe,
een soort ontmoetingsplek.
Azzadine: Ja, we zitten meestal in dezelfde hoek, aan hetzelfde tafeltje.
Een beetje bijpraten, gezeIlig.
Naraen:
Azzadine: Precies. Soms komen we er aIleen om even wat te drinken. En
om in ieder geval wat te kletsen.
Februari 2001
Naraen:

Santa Fe was ook de plek waar de vrienden na het overlijden van de vader
van Hasan bij elkaar kwamen. Het was een heel emotioneel moment, zo
hcrinnert iedereen zich. De eigenaar en de jongens die in Santa Fe werken
zijn goede bekenden van de groep.
Naraen:
Azzadine:
Naraen:

Sommige jongens hebben zelfs met hun op school gezeten.
Daar gaan we regelmatig mee om. Zij hebben ook een eigen
zaalvoetbalteam en wij vanuit onze groep ook.
En daar spelen we regelmatig tegen en na de wedstrijd gaan we
dan gezellig naar Santa Fe om even wat te eten of te drinken.
Februari 2001

In de weekend en treffen de jongens elkaar meestal in het jongerencentrum.
Begin jaren negentig was dat lmpakt of Mix. lmpakt werd vooral bezocht
door wat oudere jongeren. N a een aantal incidenten (diefstal en vernieling)
werd het centrum in het midden van de jaren negentig definitief gesloten.
Mustafa is de enige van de jongens die weI goede herinneringen aan de
middagen en avonden op lmpakt heeft. Hij yond het destijds welleuk om
tussen de wat oudere jongens te zitten: 'Het was vooral hangen, luieren,
wat we daar deden. Wel gezellig.' Badir toont een duidelijke voorkeur voor
Mix: 'lmpakt. was niet ons clubje. Het waren niet de mens en met wie wij
omgingen.' De jongens behoorden tot de vaste bezoekers van Mix:
In het begin waren we met een klein groepje, maar dat is uitgegroeid tot
vijfentwintig, dertig man. We gaven daar geen leiding, maar hielpen weI.
Soms kwamen d'r mens en binnen die wij niet eens kenden. Uiteindelijk
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bled er een vaste kern van een man of acht
bled komen.

die rege!matig kwam en
Badir, december 1999

Sinds 1999 heeft de wijk een nieuw jongerencentrum: Westside. Het centrum, tot stand gekomen door een fusie tussen het vooral door jongens
bezochte Mix en het meidencentrum TUMANE, is bestemd voor jongens en
meisjes in de leeftijd tussen 12 en 23 jaar. Het is voorzien van een sportzaal,
een fitnessruimte, een computerlokaal, een grote keuken en een grote activiteitenzaal met een televisiehoek. Mustafa, Rachid, Hasan, Naraen, Badir,
en Youssef behoren tot de vaste bezoekers. Ze komen er om te oefenen met
de dansgroep en de zangroep, om te sporten, om bij te kletsen en om TV
te kijken. Badir: 'Ik zie hen meer dan ik mijn eigen ouders zie.' En hoe
zit het met eventuele geliefden? Wat voor plaats nemen zij in ten opzichte
van de groep? Badir heeft een heel duidelijke mening wat dit betreft: 'De
vrienden gaan voor meisjes.'

Iloe gaan de jongens om met deze verschillen in normen en idealen, en
Iller het verschil tussen ideaal en de geleefde werkelijkheid? Uiteraard heeft

ieda van hen op deze vraag een persoonlijk antwoord, gebaseerd op een
pel'soonlijk proces van afwegingen maken, van ervaringen opdoen en van
t'l'varingen leren. Maar de jongens vinden het onderwerp niet zo geschikt
vom een boek waarin iedereen met naam en toenaam wordt genoemd. De
van thema's als seksualiteit, etnische herkomst en religie ligt
Wjvoelig. Met elkaar spreken ze er weI eens over. Maar zelfs dan zijn er
lwpaalde dingen die ze voor zich houden.
Giiray:

Badir:
Meisjes en vriendinnen
Meisjes, intimiteit, seksualiteit en romantische relaties: het zijn bronnen
van geluk in het leven van de jongens. Romantiek en seksualiteit vormen
ook het onderwerp van vele tegenstellingen; tegenstellingen tussen verschillende idealen, en tussen ideaal en werkelijkheid. De islam verlangt
van zowel vrouwen als mannen volkomen kuisheid buiten het huwelijk.
Daartegenover is er een maatschappelijke norm die van meisjes en vrouwen
kuisheid verwacht, maar van jongens en mannen verwacht dat ze seksueel
actief zijn.
Het verschil tussen de verwachtingen ten aanzien van meisjes en jongens
vinden we zowel in de islamitische cultuur van de jongens, als in de autochtoon Nederlandse cultuur. Toch kunnen we zeggen dat onder autochtone
Nederlanders de normen voor meisjes en jongens minder verschillen. Voor
autochtone Nederlanders is het bijvoorbeeld meestal geen probleem dat
meisjes uitgaan naar discotheken, waar zij contact en met jongens kunnen
leggen. In discotheken treffen we echter heel weinig Marokkaanse, Turkse
of Hindoestaanse meisjes aan, wHMarokkaanse, Turkse en Hindoestaanse
jongens. Hier verschillen de normen van de etnische groepen waartoe de
jongens behoren dus duidelijk van de norm die de dominante meerderheid
van de Nederlandse samenleving stelt.

Louis:
Badir:

Er is maar een onderwerp waar we het bijna nooit over hebben:
wat we zeg maar met onze vriendinnen doen. We hebben het
we! over meisjes, maar nooit van ik heb dit met m'n vriendin
gedaan of dat. Vanaf het begin hebben we de afspraak: daar
hebben we het niet over. Nooit over seks, over wat je gedaan
hebt. Althans niet als het om vaste re!aties gaat.
Hij moet mijn vriendin, en ik zijn vriendin, gewoon respecteren hoe ze is. Als hij mij dingen gaat vertelIen, dan zie ik haar
toch op een heel andere manier. Daar gaat het om, niet dat we
e!kaar niet vertrouwen. Respect voor hem en voor haar.
Dus als het om meisjes gaat die ...
... die niet boeien? Dan verte! ik het weI.
Februari 2001

Naraen en Azzadine vinden 'meisjes' een te leuk thema om er niets over
te zeggen. In een gesprek dat ze opgenomen hebben, komen ze al gauw te
spreken over hun positie als vrijgezel. Hoe stellen zij zich het ideale meisje
voor?
Azzadine:

Er zijn genoeg colI ega's die zich afvragen waarom ik geen vaste
vriendin heb. Maar ik ben gewoon best weI vee!eisend.
Naraen:
Ja dat heb ik ook. Want laatst vroeg een meisje nog aan mij:
'Hoe komt het dat je geen vriendin hebt?' Ik zei tegen haar: 'Ja,
ik heb bepaalde eisen.' Dan bedoe! ik niet dat ze naar mijn bee!d
precies goed moet zijn, zo is het niet, maar ik moet ze kunnen
vertrouwen. Want er lopen vee! meisjes rond die gewoon maar
een beetje lopen te spelen, net als jongens. Ik heb liever een
normaal meisje waarmee ik een goede band kan hebben.
Azzadine: Waarmee je kunt trouwen.
Naraen:
Nee, daar kijk ik nu nog niet naar. Dat is een probleem voor
later.
Azzadine: Ja, we se!ecteren nu niet zozeer op de ware met wie we gaan
trouwen, maar meer meisjes met wie we het gezellig kunnen
hebben.
Ja, want degene met wie je gaat trouwen kom je vanzelf we!
Naraen:
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tegen. En als je iemand tegenkomt
wie je wil trouwen, dan
merk je dat vanzelf. Dus waarom zou ik daar nu al aan gaan
denken.
Azzadine: Ja, nou is het meer als we uitgaan, ze moet leuke gesprekken
voeren.
Naraen:
Ja, natuurlijk, want stel dat je wat met haar krijgt, dan zit je
daar met stiltes de hele tijd.
Azzadine: Precies. Dan ga je je niet echt lekker voelen. Dan komt er ook
bij mij aileen maar waanzin uit.
Naraen:
Ze moet wei schoon, verzorgd zijn. Dat vind ik heel belangrijk.
Als ze een beetje stijl heeft dan is dat mooi meegenomen. Ik
heb het nu niet over trouwen of de toekomst. Voor nu is het
belangrijk dat zij mij begrijpt. Ik heb een beetje eigen humor
en er zijn er maar een paar die die humor begrijpen. Er is weI
iemand die dat wei waardeert, Halima. Ik zie haar als een hele
goede vriendin. En Rachida, de vriendin van dat meisje, ook.
Ik ken ze pas een jaartje. Ik had niet verwacht dat ik zo goed
bevriend met ze zou raken.
Maar met wat voor vrouw zou Naraen willen trouwen? Wat is voor hem
de ideale vrouw?
Naraen:
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Als ik met iemand zou moeten trouwen. zou het me niet uit
maken wat voor iemand het is, zolang wij maar gevoelens voor
mekaar hebben, mekaar begrijpen. Een eis stel ik wei, namelijk
dat ze islamitisch is. Want als ik later kinderen krijg, wil ik ze
wei islamitisch opvoeden.
Azzadine: Ja, dat is het serieuze gedeelte! We hebben het over meisjes!
Naraen:
Ik ga best veel om met Turken en Marokkanen en ik zit meer
op hun golflengte dan met Hindoestaanse meisjes. Het is niet
dat ik niet trots ben op wat ik ben. Maar ik ga gewoon niet
zoveel met ze om. Er is gewoon bij hun veel groepjesvorming
en ik heb liever een gemengd groepje met van alles wat. Dat
vind ik relaxed.
Azzadine: Ik denk dat de meeste jongens van de groep best weI kieskeurig zijn. Vooral wat uiterlijk betreft. Ik weet wei wie veel
eisen stellen en wie niet. Youssef en ik vall en best veel op dezelfde vrouwen. Tenminste, niet van die serieuze types. Meestal
Nederlands. Tenminste, dat is gewoon als we uitgaan.
Naraen:
Ja ja, ik denk dat Rachid en ik ook wei een beetje dezelfde
smaak hebben.
Azzadine: Maar er zijn ook jongens in de groep die een voorkeur hebben
voor een bepaald soort meisjes. Bijvoorbeeld bepaalde meisjes
van bepaalde afkomst. Dat is wei interessant om te weten. En
de jongens die een vaste vriendin hebben, voor hun is het best
wei serieus. Maar ik hou niet zo van serieuze relaties.
Februari2oo1

I.oveel wordt gaandeweg wel duidelijk: er bestaat een scherp onderscheid
lussen 'meisjes' en 'vaste vriendinnen'.

lJitgaan
Of er nu een vaste vriendin in het spel is of niet, de jongens gaan op z'n
rninst eens in de veertien dagen samen uit. Door de week is het meestal na
school de stad in, 'even gezellig wat drinken, rondje stad, kijken wie we
tcgenkomen ... Daarna gaan we naar huis, eten, even je gezicht thuis laten
l,icn, dag zeggen, en dan weer weg.' Een tijd lang gingen de jongens bijna
icdere donderdag met elkaar naar de bioscoop. Zijn er belangrijke popconcerten of feesten, dan wordt er snel mobiel gebeld. De data worden
doorgegeven en de kaartjes geregeld. In het voorjaar 2001 zijn ze met tien
man naar de theatershow van stand-up comedian Najib Amhali gegaan.
Op zaterdagavond is het echt uitgaansavond. Tegen de avond beginnen
de jongens elkaar te bellen en rond een uur of elf wordt er dan verzameld.
Tot voor kort was datvaak op een vaste plek in de wijk, maar nu spreken
l,e meestal bij iemand thuis af: 'Voor je het weet word je beschouwd als
hangjongere.'
Met de komst van de mobiele telefoon is de groep vrijwel geheel uit het
straatbeeld verdwenen. Een jongerenwerkster van Westside: 'Lang leve de
mobiele eenheid, he?' Telefonisch wordt afgesproken bij wie men elkaar
zal treffen en in een mum van tijd is alles geregeld. Badir: 'Bijvoorbeeld
icmand heeft wat gezien op TMF en d'r is een feest en: Zullen we daar naar
toe gaan? Eh nee, ik heb daar geen zin in, ik hou niet van mellow.'
Tegen een uur of twaalf gaan de jongens meestal op pad. De groep
bcschikt doorgaans over een of twee auto's. Als iedereen die mee wil in de
auto past, gaan ze buiten Utrecht uit; anders gaan ze de stad in. De vrienden
blijven doorgaans in dezelfde discotheek. Beetje dans en, beetje drinken,
kletsen. Ze blijven niet de hele tijd bij elkaar klitten, maar verspreiden zich
en ontmoeten weer anderen. Youssef staat er om bekend dat hij makkelijk
met allerlei mens en contact legt. In Utrecht komen ze altijd veel bekenden
tegen, met wie ze een praatje maken.
Versieren? Als je iemand ziet en je vindt haar leuk, 'dan stap je op haar
af en maak je een babbeltje. Gewoon heel spontaan doen en je zelf blijven.'
Het versieren hoeft niet perse een vast onderdeel van het programma te zijn;
dans en en 101 maken met je vrienden is het belangrijkste. Maar versieren is
toch leuk? 'Ja, als je niet voorzien bent, is het welleuk,' zegt Rachid braaf.
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vl'iellden met wie je lIitgaat, zijn op dat moment toch het belangrijkste.
(;Umy: •Als jc cen lellk meisje tegenkomt, is de regel: Ik zie je wellater.'
Zckcr als zc buiten Utrecht uitgaan, houden ze zich aan de regel 'samen
uit, samen thuis'. Ais er een eerder naar huis wil, bijvoorbeeld omdat hij
zich niet lekker voelt, gaan de anderen ook. Omgekeerd, als er iemand even
kwijt is, blijven de anderen op hem wachten. Youssef: 'Aan het eind van de
avond ga je elkaar dan een beetje zoeken. We hebben wel eens gehad dat
we om tien uur 's ochtends nog op iemand zaten te wachten.' Meestal blijft
de groep tot een uur of vijf in de discotheek. Badir: 'Dan is het richting
Kanaalstraat en wordt er wat gegeten. Even gezellig met elkaar praten en
dan is het richting huis.'
Naraen, Youssef, Badir, Rachid en Hasan gaan het liefst met de auto naar
een andere stad, bijvoorbeeld naar Enschede, Groningen, Uitgeest (Bob's
Saloon) of Nijmegen (De Hoef, De Drie Gezusters). Steeds iets anders
bekijken. Mustafa houdt niet zo van verrassingen en blijft Ii ever in Utrecht.
In Utrecht was het eerst meestal discotheek Axl, en soms Get Down. In
de loop van 2000 is Axl uit de gratie geraakt, ten gunste van het meer
studentikoze Get Down. Badir was bij Axl een keer zomaar geweigerd,
terwijl de toegang tot Get Down juist makkelijker geworden is: 'daar kunnen we tenminste allemaal naar toe'. Deze verplaatsing is deels ook een
kwestie van leeftijd. De over gang van tieners naar twintigers gaat samen
met een groeiende voorkeur voor een cafe-achtige omgeving.
Op een vrijdagavond in december 2000 gaan wij zelf een kijkje nemen in
de Get Down. Twee kaalgeschoren kleerkasten met oortelefoontjes vormen
een klapdeur bij de nauwe ingang. Ais je toegelaten wordt, gaat de klapdeur
open en mag je bij de kassa een kaartje van f 2,50 kopen. Dan nog een
klapdeur. Eenmaal binnen wordt er alles aan gedaan om het gezellig te
maken. Woeft Woeft Woef woeft De medewerkers van de garderobe blaffen beurtelings, gelnspireerd door de meligheid van de Baha Men (Who let
the dogs out?).
De bar boven en het labyrint van trappen zijn weelderig ingericht
met het thema 'zee', met touwen en plastic vissen. De afgescheiden R&B
lounge is van binnen bekleed met futuristisch ogende, blanke stalen platen.
Beneden is een grote discozaal, ingericht als skihut.
De meeste bezoekers zijn begin twintig. Jongens met strakke truitjes,
kralenkettingen en gel in hun korte haar, meisjes vaak met al even strakke
truitjes die evenwel de navel bloot laten. Meest Hollands studentenvolk. De
runners zijn goed uitziende jonge jongens die in een vrolijk uniformpje afgeknipte spijkerbroek en een wit jasje met het Red Bull logo -lege glazen
I)p
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ophalen. Daarnaast doen ze kleine acts om het publiek in de feeststemming
Ie brengen.
Om een uur, als het al aardig vol is, begint het feest met een openingsri[lice!. De dj verwelkomt de gas ten, de runners gaan aan beide kant en van de
zaal op de bar staan. Onder leiding van de dj voeren ze een choreografietje
op. Hoge danskunst is het niet, wel melig. De melige gezelligheid van de
"pres ski. 'Ich bin super, ich bin toll, ich bin der Anton aus Tirol!'. In
de 'skihut' wordt verbazingwekkend veel Nederlandstalige pop en oude
rockmuziek gedraaid. De R&B lounge is op vrijdag dicht.
Sinds 1999 werkt
Mustafa op donderdag,
vrijdag en zaterdag als
runner en barman bij
Get Down. Hij heeft
elus geen mogelijkheid
om nog ergens anders
heen te gaan. Hij heeft
e1' ook geen behoefte
meer aan: 'Kijk, als je
eenmaal in een discotheek werkt, heb je het
Mustafa in de Get Down
wel gezien he? Dus vandaar. Dan heb je ook geen zin meer om uit te gaan en zo.' Hij waardeert
het contact met z'n collega's en de sfeer in de discotheek.
In de meeste discotheken is het bij de bar gewoon van 'inschenken' en daar
blijft het dan bij. Maar bij ons is dat gewoon gezamenlijk met z'n allen op de
bar klimmen en dan toeter d'r bij en dan gewoon lekker feesten! Dat vind
ik leuk! Dat vind ik veelleuker dan dat je daar binnen komt, in een andere
discotheek, dat je alleen maar naar die muziek zit te luisteren. Bij ons is het
een veelleukere sfeer. Daar trek je ook mens en mee aan.
Mustafa, januari 2001

Azzadine komt allanger in de Get Down. Daarnaast gaat hij ook weI naar
meer cafe-achtige tenten, zoals De Bacchant en De Beurs. Vroeger kwam
hij nog wel eens in het inmiddels opgeheven cafe De Karsseboom.
Ze weten dat ik standaard elke week uitga. Ze bellen mij als ze in Utrecht
uit willen. Als ik mee uit wil buiten Utrecht, moet ik hen bellen.
Azzadine, februari 2000

Giiray gaat weinig uit met de groep. Hij gaat weI naar Turkse discotheken in
Amsterdam (Empire) of Rotterdam. Ook Hasan komt daar wei eeti enkele
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keer. Mustafa komt daar nooit, en zegt er oak helemaal geen behoefte aan
te hebben.
Wat is een goede discotheek? Muziek is belangrijk. Hasan wi! wel de
hele nacht R&B horen, maar de anderen houden meer van mellow en van
afwisseling. De muziek bepaalt ook wat voor type mens en er komen. Het is
het gezelligst als er een gevarieerd publiek komt, dus in de discotheken waar
verschillende stijlen worden gedraaid. De ideale discotheek volgens Hasan:
'Sowieso R&B. En mellow. En af en toe Top 40. Ais er verschillende soorten
muziek wordt gedraaid, komen er ook veel verschillende soorten mensen en
dat vind ik leuker.' Niet prettig zijn discotheken waar veel gevochten wordt,
waar alleen jongens zijn, of kleine discotheken waar een hecht kliekje zit dat
misschien gaat irriteren. Ook vervelend is verkeerd publiek: 'van die sletjes',
'Sjonnies', 'aso-types'. Naraen: 'Vaak heb je van die jongens die alleen maar
komen om te vechten en dat vind ik ook niet strak .. .'

Discotheken: toelatingscriteria

Hasan:
Youssef:
Hasan:
Youssef:

Hasan:
Youssef:

Hasan:
Youssef:
Hasan:

Het deurbeleid bij discotheken is ingewikkeld. In Utrecht geldt er bij
veel discotheken een minimumleeftijd, bijvoorbeeld 21 jaar bij Winkel van
Sinkel en 18 jaar bij Axl. De portier kan vragen naar legitimatie om dit te
controleren. Verder hanteren sommige discotheken een systeem met 'vaste
klanten' -pasjes. En op weer andere plaatsen, zoals De Beurs, moet je een
studentenpas van de universiteit of een hogeschool hebben. Giiray: 'Vijftig
procent kans dat je niet binnen komt.'
Soms is het gewoon vol, maar vooral jongens van buitenlandse afkomst worden vaak geweigerd, zeker wanneer ze als groepje aankomen.
De uitsmijters van de discotheken denken of hebben de ervaring dat vooral Marokkaanse en Turkse jongens problemen veroorzaken door te gaan
vechten. Het helpt volgens de jongens wel als de portiers je herkennen
en weten dat je je eerder steeds goed gedragen hebt. Maar hoe kun je die
reputatie opbouwen als je al bij voorbaat niet toegelaten wordt? In Utrecht
was het vooral de inmiddels gesloten tent De Karsseboom die weigerde.
'Dat is gewoon een racistenboel' zegt Badir.
In mei 1999 proberen Hasan en Youssef een rijtje van goede Utrechtse
discotheken op te stellen. Er zijn er verschillende, maar je komt er niet
altijd even gemakkelijk binnen.
Youssef:

Je hebt maar vier, vijf discotheken die nog een beetje goed
zijn.

Youssef:
Hasan:
Youssef:
Hasan:
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Zoals? Ja, de Get Down. Maar daar kom je niet in. Die moet
je niet meetellen.
Dansfabriek.
Ook niet meetellen.
Ja, ik heb het over goeie. Of je d'r in komt of niet doet
er niet toe, ik heb het gewoon over goeie. De Get Down,
Dansfabriek.
Maar ze zijn wel klein hoor, vergeleken met andere discotheken.
Ja, maar het is relaxed, ik bedoel daar hangt een goeie sfeer. Wat
heb je nog meer? Ja, Axl een beetje. En die nieuwe tent. Ik weet
niet hoe die heet. Ik ben er nog nooit in geweest. Ik ben wel in
de Get Down geweest. Maar als je vrijgezel bent, kom je ook
de Get Down niet meer in. Waar slaat dat op, dat je met een
meisje naar binnen moet? Het is gewoon typisch Utrecht. Ik
begrijp ze niet hier.
Vroeger was het heel gezellig en dan praten we over zes jaar
gel eden ongeveer.
Ja, voor die mens en to en was het goed, als ik de verhalen over
die tijd hoor.
Toen was het supergezellig, man. Met Cartouche, Fellini en
Mad Mick.
Zij hebben het voor ons verpest.
Niet verpest, ze hebben het niet verpest.
Ja, waarom mogen we er nu dan niet meer in?
Dat was gewoon ... nee, kijk: wat had je toen? Toen kwam de
hip hop net in en nu is het aIleen maar mellow en voor de rest
kan je het vergeten.
Mei 1999

In de loop van 2000 is Youssef, in navolging van Mustafa, zelf als runner
bij Get Down gaan werken. Badir oordeelt eind 1999 opvallend mild over
deze discotheek:
Get Down zie ik niet als een racistendiscotheek of zo, hoor. Het is wel een
van de moeilijkste plekken waar je binnenkomt, in Utrecht, maar dat komt
niet omdat je Marokkaan bent of zoo Kijk als het druk is, moeten ze kiezen
wie ze binnen laten. Dan laten ze liever toch de Nederlanders binnen. Dat
heb je overal. Maar dat ze echt puur Marokkanen helemaal wei geren, al is
de dansvloer leeg, zo is Get Down weer niet.
Badir, december 1999

In de herfst van 1999 hadden Rachid en Badir het plan om videofilmpjes
voor Media West (het audiovisuele mediacentrum voor Utrecht-West) te
maken. Na bemiddeling door Mustafa hebben ze toen met z'n drieen ook
de Get Down gefilmd en de toenmalige uitbater geinterviewd. Het zou
een positief item over de discotheek worden. De kwestie van het deurbe-
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lcid hebben ze alleen voorafgaand aan de opname besproken. Het bewuste
filmpje is nooit gereed gekomen of uitgezonden, maar legde wel de basis
voor een prettige verstandhouding tussen Get Down en de vriendengroep.
Badir zegt hierover in december 1999:

Youssef:

We hebben gewoon gevraagd van: 'We vonden het heel gezellig, en mogen
we hier wei vaker komen? Gewoon voor ons plezier?' Hij zegt: 'Ja dat is
goed.' Nou, nu gaan we nog kijken of we binnen mogen. Kijk als we niet
naar binnen mogen, dan weet ik wei zeker dat er nog een aflevering komt,
en dan wordt het weer negatief.
Badir, december 1999

Youssef:

Eigenlijk laat geen enkele discotheek een grote groep buitenlandse jongens
binnen. Het is dan handig om bij de ingang op te splitsen en in groepjes
van twee of drie naar binnen te gaan, en eventueel te mengen met meisjes en
Nederlandse jongens. Ook de kleding van de bezoekers kan een argument
zijn om ze te weigeren. Dat is typisch het geval bij sportschoenen en trainingspakken. Het is alleen de vraag of de criteria om iemand te weigeren
wel tegenover alle bezoekers consequent toegepast worden:
Dan zeggen ze zoiets van: 'Je bent geen vaste klant'o Of: 'Ja je moet een
meisje bij je hebben.' Dat gebruiken ze dan als smoes.
Rachid, december 1999
Het Vtrechts Nieuwsblad heeft de afgelopen jaren een paar maal bericht
over discriminatie door de plaatselijke horeca. In 1999 hebben twee verslaggevers samen met twee Senegalese jongens een steekproef gehouden onder
de discotheken. In een aantal gevallen werden de Senegalese jongens geweigerd, terwijl twee mannelijke, blanke verslaggevers na hen wel werden
toegelaten (UN 20-08-1999). De Commissie Gelijke Behandeling heeft een
discotheek op de vingers getikt we gens discriminatie van een Turkse jongen
in januari 2000 (UN 16-12-2000). Daarnaast pleiten zowel de Commissie
als de Utrechtse afdeling van Horeca Nederland voor objectieve en controleerbare toelatingscriteria, aangezien het ondoorzichtige beleid in veel
discotheken discriminatie in de hand werkt.
Hasan en Youssef fantaseren erover om zelf een tent te openen waar iedereen welkom is.
Hasan:
Youssef:
Hasan:

Ja, weet je wat we moeten doen? Zo snel mogelijk rijk worden
en een hele grote tent openen waar iedereen terecht kan en de
anderen helemaal failliet maken.
Dat hebben aile generaties gezegd. En niet eentje heeft het gedaan.
Ja, die denken aan zakken vullen.

Hasan:

Hasan:
Youssef:
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Ja, precies. Als jij rijk bent geworden? denk jij ook niet :neer
aan het uitgaansleven. Maar dan kom Je ook weer overalm als
je rijk bent.
. . .
Als je rijk bent, kom je overal bmnen Ja, dan ben Je the man
he? 'He meneer, alles goed he?'
Ja precies, dan ga je niet denken van: ik ga een discotheek openen voor iedereen.
Nee, dan denk je niet meer aan de rest.
Nee. Echt niet.
Mei 1999

Dc jongens ervaren weigerachtige discotheken als een typisch Utrechts
probleem; in andere plaatsen zoals Arnhem of Nijmegen hebben ze er veel
minder last van.
Het is vol gens mij omdat hier zoveel Marokkanen wonen, en o:ndat ze
gewoon een verkeerd beeld hebben, dat de uitsmijters dan. gewoon ledereen
word Je wei toe.gelater:,
weigeren die zwart haar heeft. In een
terwijl ze daar Marokkanen aileen van het meu.ws kennen. Het meuws IS
aileen maar negatief over Marokkanen. Maar hler omdat ze Marokkanen
kennen ook persoonlijk, en weten hoe ze zijn, weigeren ze ze omdat ze
Rachid, januari 2000
zwart ;ijn.
Rachid ziet zich geconfronteerd met een rare tegenstelling. Aan de ene
wijt hij een negatieve houding tegenover Marokkanen aan het negatleve
beeld dat de media van de Marokkanen geven. Aan de andere kant heeft
hij de ervaring dat plattelanders die in hun dagelijks leven weinig te
hcbben met Marokkanen, en dus voor hun beeldvorming afhankehJk ZlJn
van de media, juist een positievere houding hebben dan de stedelingen
die Marokkanen van dichtbij kennen. Hoe kan dit? am te beginnen hebben de media kennelijk toch geen doorslaggevend negatieve invloed op de
bceldvorming over Marokkanen. Daarnaast is het
dat
enkele negatieve ervaring met een Marokkaan al snelleldt tot een negatlef
oordeel over de hele gemeenschap, terwijl positieve ervaringen niet zo snel
gegeneraliseerd worden.
Hoe is het om vanwege je afkomst geweigerd te worden? Natuurlijk
vinden ze het onterecht. Zijzelf zijn juist 'super rustige jongens, die nooit
problemen maken', vol gens Azzadine.
trekt de een z'n
ders erover op, en is de ander hevig verontwaardlgd. Youssef kan zlch er
niet meer over opwinden:'Ja, het is al zo lang, je gaat er niet meer mee
zitten.' Omdat Azzadine meestal met Nederlandse jongens meegaat; heeft
hij minder met weigering te maken gehad: 'als je geweigerd wordt, is je
avond verpest'.
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Toen ik net begon uit te gaan, dan zat ik echt van 'Shiiit! Verscheurd man!'.
Kijk in het begin, dan wil je d'r bij horen.Je bent jong en je hoort dat mens en
van je eigen leeftijd uitgaan en overal binnenkomen. En daar wil je gewoon
bij horen. Je wil ook uitgaan, je wil ook dingen meemaken, en je wil ook
meisjes versieren en daarover praten en opscheppen bij je vrienden. Kijk,
dan word je geweigerd; Je bent dat niet gewend, weigering. Je bent jong en
je begint net uit te gaan, en je wordt geweigerd! Je weet niet wat je moet
doen. Dan ga je je onzeker voelen om naar een andere discotheek te gaan,
omdat je misschien weer wordt geweigerd. Af en toe heb ik nog steeds dat
ik ergens naar toe ga, en dat ik die tent niet ken, en dan denk: word ik nou
geweigerd of niet? Maar nu boeit het mij niet. Hoe ouder je wordt, hoe
Badir, december 1999
minder het je kan schelen.

Badir kan zelfs wel enig begrip opbrengen voor portiers die slechte ervaringen hebben met Marokkanen. Maar het blijft onrechtvaardig als de een
wordt beoordeeld op wat de ander heeft gedaan.
Wei gering bij discotheken blijkt toch wel de meest opvallende en directe
vorm van discriminatie te zijn. De jongens melden weinig andere problemen. Youssef hoort wel eens halfslachtige neerbuigende opmerkingen. 'Ze
draaien eromheen. Dan denken ze: hij had het toch niet door, maar ja... Je
hebt het meestal weI door.' Rachid wordt op zijn stageplek weI geconfronteerd met vragen als 'Waarom stelen Marokkanen zo veel?' Hij neemt het
zijn coIlega's niet kwalijk. 'Ik leg dan uit dat niet aIle Marokkanen stelen;
het is aIleen een negatieve beeldvorming.'

Vakantie
De ouders van Youssef, Badir, Azzadine en Rachid komen uit Marokko,
die van Hasan, Giiray en Mustafa uit Turkije. Naraens moeder komt"uit
Suriname, zijn vader uit Guyana. Maar dit betekent niet dat de vakantiebestemming voor iedereen bij voorbaat vastligt. Ieder jaar worden er weer
uitvoerig plannen gemaakt voor de vakantie en ieder jaar zijn er weer plannen om samen een vakantie te boeken. Soms lopen de plannen op niets
uit en blijft vrijwel iedereen in Nederland. Giiray kan daar niet zo rouwig
om zlJn:
Juist in de zomertijd zijn er weinig mens en in de wijk, en dan kom je weer
goed bij elkaar. Zo zijn we een keer met een groep van tien, vijftien man, veel
gas ten uit de buurt ook erbij, naar Scheveningen gegaan. We hebben allemaal
samen de inkopen gedaan en een picknick gehouden. Giiray, februari 2000
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Als de vakantiebestemming toch het geboorteland van de ouders van een
van de jongens is, betekent dat nog niet automatisch dat het een familiebezoek wordt. In 1998 vlogen Rachid, Badir, Hasan, Mustafa, Youssef
en Naraen met nog twee andere jongens uit de buurt naar Bodrum, een
toeristische kustplaats in Turkije. Ze bleven er een kleine week. 'Het was
gewoon om te relaxen, we wilden gewoon wat doen.' De jongens verbleven
in twee appartementen. Om en om werd er thuis of buiten de deur gegeten.
Nergens
Turks eten te vinden.
We aten Chinees, Italiaans ... Alles behalve Turks. Terwijl je juist denkt dat
toeristen wel wat willen proeven van hun cultuur... Het enige wat je daar
kon halen was zo'n broodje, maar ja, het is net of je een frikadel gaat hal en.
Naraen, december 1999

Voor Naraen, Rachid, Youssef en Badir was het de eerste keer dat zij in
Turkije waren.
Ik yond het leuk dat ik weet waar al deze mens en vandaan komen. Ik ben
altijd met Turken omgegaan en je loopt door de Kanaalstraat en allemaal
Turken ken je en dan is toch welleuk dat je naar het land gaat waar ze
vandaan komen. Ik begon te vergelijken. Ze zijn daar in Turkije veel vriendelijker dan hier, veel vriendelijker. In ieder geval de Turken die wij daar in
Turkije tegenkwamen. Ik heb toch een andere kijk gekregen op de Turken.
Ik zag Turken altijd als heel agressief. Er valt niet mee te praten. Ik vind
het een agressief yolk. Dat zeg ik ook tegen hun hoor! Ik zeg ook tegen
mijn vrienden: jullie zijn een agressief yolk. Maar toen ik in Turkije was,
kon ik zien hoe vriendelijk ze waren. Dat yond ik wel heelleuk. Maar ja,
dat vinden ook heel veel Turken leuk, als ze horen dat je naar Turkije ben
geweest, als Marokkaanse jongen. Ik ben nog heel jong en ik ben al in Turkije
geweest.
Badir, december 1999

Of ze nu in een toeristenoord op vakantie zijn of in de geboorteplaats van
hun ouders, de plaatselijke bevolking heeft doorgaans weinig tijd nodig om
te zien dat zij uit Nederland komen. Rachid en Youssef ondervinden dat
ook als ze op familiebezoek in Marokko gaan.
Rachid:
Youssef:
Louis:
Rachid:

Margreet:
Youssef:

Ja, dat zien ze weI.
Ja, daar letten ze meteen op.
En hebben ze daar dan commentaar op?
Soms wel, soms niet. Dat je te verwend bent, te verwesterd.
Dat je meer geld hebt, dat je geld over de balk smijt. Voor de
rest hebben ze niet echt commentaar.
Gedraag je je anders in Marokko dan hier?
Ja, het lijkt wei 20, maar het is niet zoo Je gedraagt je gewoon
normaai. Ja, je gedraagt je net anders als zij.
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Rachid:
Youssef:
Rachid:
Margreet:

Rachid:

Youssef:
Rachid:
Margreet:
Beiden:
Margreet:
Youssef:
Margreet:
Youssef:

Kijk, voor jezelf is het normaal, maar voor hun is het weer heel
anders.
En ga je ook zelf denken dat je je anders bent gaan gedragen.
le past je weI aan.
Wat is nou iets wat je echt moeilijk vindt om je aan aan te passen
als je in Marokko bent? Dat je denkt: 'Oh! Doe ik het weer
fout! He!'?
Misschien hoe je iemand moet begroeten of zoo Volgens mij
weten wij heel weinig daarvan als je hier vandaan komt. Het
zijn van die kleine dingetjes.
Maar dat begrijpen zij zelf ook wel hoor. De oudere mens en
begrijpen het weI.
Als je iets verkeerd doet, weten ze heus wel dat je dat niet
bewust doet.
Maar dat zijn dus dingen die je in Nederland niet meer doet?
Nee.
Dat je met het begroeten van mensen dus niet meer weet wie
je als eerste moet groeten of zoo
lawel, dat weet ik weI. Van rechts naar links ga je altijd.
Gaat niet naar leeftijd dus?
Nee, je gaat gewoon van rechts naar links.
Maart2000

Hoewel Rachid en Youssef beiden in Nederland geboren en getogen zijn,
beschouwen zij zichzelf overigens niet echt als 'vernederlandst.' Maar wat
beschouwen zij eigenlijk als vernederlandst? Om hier iets meer zicht op
te krijgen, brengen we het op dat moment dagelijks uitgezonden televisieprogramma De Bus ter sprake, een 'reality soap' waaraan ook een Turkse
en een Marokkaanse jongen meedoen.
Hester:
Youssef:
Rachid:
Youssef:

Rachid:

Margreet:
Rachid:
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Die jongens hebben het heel weinig over hun culturele achtergrond, he?
Nou, van die Marokkaan heb ik niks gehoord. Hij gedraagt
zich meer Nederlands.
la, die Turk en die Marokkaan zijn gewoon zo vernederlandst.
Nee, die Turk niet hoor, nee, die heeft het altijd wel over zijn
achtergrond. Gister ook nog heel lang. Die is heel trots op zijn
achtergrond en dat laat hij ook steeds blijken.
Die ander heeft gewoon alleen N ederlandse vrienden en
hangt rond in de kroeg. Niet echt wat je zegt een doorsnee
Marokkaan.
Maar vernederlandst zijn, wat is dat dan? Zijn jullie dan niet
vernederlandst of zo?
N ou, dat ligt eraan.

Youssef:
Rachid:
Margreet:
Youssef:
Margreet:
Rachid:

Youssef:
Margreet:
Youssef:
Rachid:
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Een beetje, maar ik weet nog wel wat mijn achtergrond is. En
waar ik vandaan kom.
la, dat je toch wel weet dat je bepaalde dingen niet mag. Dat je
toch in je achterhoofd hebt: dit kan wel en dit kan niet.
Zoals?
la, zoals dat bier drinken, dat doe je niet zo voor TV.
lullie vinden jezelf dus niet vernederlandst?
Ik ben een Nederlandse Marokkaan of een Marokkaanse
Nederlander, het is maar hoe je het bekijkt. Maar vernederlandst, nee niet echt.
Als iemand vraagt wat ik ben, zeg ik gewoon Marokkaan.
En dat vind je ook belangrijk om dat zo te houden?
la, precies, ik ga niet eh ... liegen over wat ik ben of zoo
Als ik zeg ik ben Nederlander, dan klopt er iets niet. Ik ben
gewoon Marokkaan.
Maart2oo0

Groepssamenstelling
Een reeks vragen die we in de afzonderlijke gesprekken met de jongens
telkens weer stelden, betrof de precieze samenstelling van en het verloop
binnen de groep. Wie horen er nu precies bij en wie niet? Zijn er jongens die
in de loop der jaren de groep hebben verlaten en hoe zouden de onderlinge
contacten er in de verre toekomst uitzien?
In aIle gesprekken keerden dezelfde acht namen steeds weer terug. De
vrienden vormen een hechte groep, maar dat betekent niet dat ze nooit
iets samen met anderen doen. Naar Turkije waren twee andere bekenden
uit de wijk mee, op verjaardagsfeestjes komen altijd andere vrienden en
vriendinnen, en ook als de jongens naar de film gaan, kan de samenstelling van de groep varieren. Vanzelfsprekend gaan er, aldus de jongens, dan
dikwijls ook meisjes mee.
Naast hun onderlinge vriendschap onderhouden de jongens ieder afzonderlijk bovendien hechte vriendschappen met jongens buiten de groep.
Youssef zat een tijdje op voetbal en trok toen ook weI op met de jongens
van die club. Naraen heeft veel contact met zijn overbuurjongen Najim. Ze
kennen elkaar al sinds de kleuterklas en beschouwen elkaar als een soort
broers. Naraen en Najim zien elkaar dikwijls, maar ze zitten in verschillende vriendengroepen. Azzadine heeft nog veel contact met vrienden van
de middelbare school.
Het is niet zo dat de jongens niemand meer bij de groep willen hebben,
maar om de een of andere reden blijft de samenstelling zoals hij is. Een tijd
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lang waren er wat intensievere contacten meteen andere groep in de wijk.
Die contacten zijn na een ruzie bekoeld. De jongens zeggen elkaar nog wel
gedag, maar van echt intensief contact is geen sprake meer. Naraen zegt
over de huidige samensteIling van de vriendengroep 'Wij zitten zeg maar
aIlemaal op dezelfde golflengte. We begrijpen mekaar gelijk ... en na een
tijdje gaat die ander toch weer naar zijn eigen groep.' Op de vraag wat dat
dan voor golflengte is, luidt het antwoord:
Ze noemen ons wel eens de kakkers en aan de andere kant zou je ook de
criminelen hebben. Maar ik denk dat wij er tussen in zitten. Niemand van
ons zit op het criminele pad, we houden ons daar helemaal niet mee bezig.
We zitten allemaal op school, we doen allemaal MBO of hoger, en de helft
van ons groepje doet dezelfde opleiding, dus hebben we dingen om over te
praten met elkaar. Wij zijn eigenlijk gewoon hele normale jongeren. Maar ik
denk dat ze ons ook een beetje als te vernederlandst zien, volgens mij. Wat
wij doen hier met dit boek, en camera's en dans en, en de club oprichten, dat
is niet zo gewoon onder buitenlandse jongeren. Naraen, december 1999

De vrienden aarzelen niet elkaar op dingen aan te spreken. Badir heeft de
anderen bijvoorbeeld duidelijk laten weten dat hij er niet van gediend is
als afspraken niet worden nakomen. Zelf heeft hij te horen gekregen dat
hij niet zo snel op z'n teentjes getrapt moet zijn. Hebben twee jongens
onenigheid, dan zijn er altijd wel een paar anderen binnen de groep die
zich ermee bemoeien. Vaak is Rachid de gene aan wie om advies wordt
gevraagd. Meestal stelt hij zich neutraal op. Badir vindt het moeilijker om
zich afzijdig te houden. Als hij vindt dat een van de jongens fout zit, zal hij
niet nalaten dit te zeggen. Behalve aan schijnheiligheid is er nog een vorm
van gedrag waaraan aIle leden van de groep een grote hekel aan hebben,
namelijk geroddel. Als we ze vragen een slechte eigenschap te noemen, is
dit vaak het eerste waar ze mee komen.
Als iemand je niet mag, dan moet-ie het zeggen. Niet dat-ie achter je rug
Maar niet
slechte dingen zegt. Daar hou ik niet van. Dat komt veel
hier. Op school heb ik het een keertje meegemaakt, met een gozer. Hij kwam
naar me toe, kletsen kletsen. En achter m'n rug zat-ie te kwekken van 'Het
is geen goeie jongen'. Snap je? Ik ben daar achter gekomen. Toen ging ik
naar hem toe en zei: 'Jongen, mag je mij of mag je mij niet? Ik wil aIleen ja
of nee horen'. Toen zei hij 'Waarom kom je hier ineens mee?' Toen dacht
ik, weet je wat? Ik dacht: Doei! Klaar. Meer niet.
Mustafa, januari 2001
Iemand beschuldigen van geroddel is niet iets wat ik zo snel zou doen. Als ik
vermoed dat iemand over mij heeft geroddeld, neem ik meestal eerst aIleen
wat afstand van die persoon.
Badir, december 1999
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Zijn de contacten veranderd sinds een paar jongens verhuisd zijn? Naraen
meent van niet.
Ik dacht dat het wel zou gebeuren. Rachid is als eerste verhuisd, maar die
kwam altijd naar Lombok toe. Dus dat was heel goed gegaan. En toen ging
Badir weg. Hij woonde bij mij aan de overkant. Ik zat er meer mee dan
hijzelf. Ik dacht: we zeggen wel altijd 'we blijven contact houden', maar dat
gebeurt vast niet. Maar ja, we komen nog steeds bij elkaar.
Naraen, december 1999

Wel is het contact iets anders dan to en de jongens nog aIlemaal op de middelbare school zaten. Werk en opleiding slokken nu meer tijd op. In de loop
van de twee jaar waarin wij hen volgden, hebben de meesten bovendien
een vaste relatie met een meisje gekregen. Het is niet meer dan logisch,
zo luidt de algemene opinie, dat als een van de vrienden een vaste relatie
heeft, hij daarin behoorlijk wat tijd investeert en het contact met de anderen
daardoor verandert.
En hoe zou dat over twintig jaar zijn? Badir denkt dat hij dan met sommigen nog wel contact heeft, maar niet zo sterk meer: 'Als je ouder wordt,
ben je meer gericht op je gezin dan op je vrienden.'
Ik denk dat ik nog wel contact heb met hun. Want wij zijn ook nog wel
een beetje van die nieuwe generatie. Onze ouders die hebben niet echt veel
andere soorten cultuur als vrienden. Maar wij, wij zijn gewoon gemixt. Wij
zijn met elkaar opgegroeid. Dat zijn de mensen met wie zij zijn opgegroeid,
en dit zijn de mens en met wie ik ben opgegroeid. Naraen, december 1999
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Muziek

Muziek speelt een belangrijke rol in de vriendengroep. Een aantal jongens
is als consumenten en uitvoerders sterk betrokken bij de hedendaagse muziekwereld. Op de vraag wat de groep bindt, noemen velen de islam, maar
Giirays eerste reactie is 'de muziek'.

D

e vroegere woonadressen van de jongens in de Utrechtse wijk Lombok

N
H
B
R
M
Y
G
A

Naraen
Hasan
Badir
Rachid
Mustafa
Youssef
Giiray
Azzadine

Wat muziekvoorkeuren betreft, zijn er in de groep grofweg vier stromingen: de hiphoppers (Naraen en Giiray), de liefhebbers van R&B (Hasan en
opnieuw Giiray), de liefhebbers van mellow (Badir en Rachid) en tenslotte
degenen die geen uitgesproken voorkeur hebben (Youssef, Mustafa en Azzadine). In het uitgaansleven worden deze jaren mellow (of club house) en
R&B gedraaid. Hiphop wordt in discotheken soms afwisselend met R&B
gedraaid, maar het is meer een genre dat je thuis of op de discman beluistert.
Tijdens het uitgaan hoort Hasan ook het liefste R&B, en Badir en Rachid
liever mellow, maar omwille van het publiek gaan ze graag naar discotheken
waar gevarieerd gedraaid wordt. Youssef over discotheken: 'Muziek boeit
me niet, als het maar gezellig is.' Ais het over uitgaan gaat, denkt Giiray er
ook zo over: 'Hiphop, mellow maakt niet uit. Het gaat meer om de sfeer
hoor.'
Hasan was al jong gefascineerd door de R&B cultuur, de muziek en
de Engelstalige teksten. Zijn favoriete CD: Cooleyhighharmony (1991), het
eerste, vrij soul-achtige album van Boys II Men.
Margreet:
Hasan:

Als jij luistert naar de muziek, hoe luister je dan?
Dan doe ik mijn ogen dicht en dan ben ik weg. Ik kies gericht
muziek. Ik luister meer naar hoe is die muziek gemaakt. Is het
simpel of echt een vorm van kunst? Hoe is die opgebouwd?
En hoe zingen ze, welke hoogtes? Dat bestudeer ik dan. En dat
pro beer ik weer na te doen.
Januari 2000
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rolling in my five point 0

Hiphop is een verzamelnaam voor verschillende uitingen van de zwarte jongerencultuur vanaf eind jaren zeventig:
kleding, muziek, dans en graffiti. In
muzikaal opzicht wordt hiphop gekenmerkt door rap, ritmisch voorgedragen
poetische teksten op muziek en creaties van dj's door middel van scratchen
(heen en weer bewegen van de naald in
een uitgekozen groef) en manipulaties
van het mengpaneel. De van oorsprong

Amerikaanse hiphop en rap zijn in de
Europese steden opgepakt, vooral door
jongeren uit de verschillende migranten-gemeenschappen. Voorbeelden zijn
het Parijse NTM (Nique Ta Mere)
en verschillende Turks-Duitse rappers,
waaronder het samenwerkingsverband
Cartel (1995). Nederlandse hiphop formaties ('Nederhop') zijn Osdorp Posse
en Postmen

R&B

AKfourty seven

wordt het vooral bepaald door zwarte
Amerikanen. R&B is wat gepolijster en
minder gedurfd dan de klassieke soul
en de hip hop. De teksten bestaan vooral uit liefdesliedjes. Voorbeelden die de
jongens noemen zijn Boys II Men, Toni
Braxton, Lucy Pearl en Joe. Ook de tienerpop van de Back Street Boys en Five
wordt wel tot de R&B gerekend, maar
voor de vriendengroep valt dit onder
'commercieel' of Top 40. Ook in Nederland wordt R&B gemaakt, bijvoorbeeld door de jongens van Arnhemsgewijs en de dames van Dignity.

Naraen en Giiray hebben een brede muzieksmaak, maar identificeren zich
het meest met hiphop. 'Dat is toch weI de basis', voIgens Naraen. Later zijn
zij zich meer voor andere genres gaan interesseren. Naraen: 'Een vriend
van mij heeft me kennis Iaten maken met hiphop. Ik ben er zelf mee verder
gegaan. En to en kwam ik ook Giiray tegen, en die had ook interesse daarin.'
De teksten vormen een belangrijk aspect van de rap muziek. Naraen: 'Als
je echt hip hop Iuistert, dan Iuister je niet aIleen naar de muziek, dan Iuister
je ook naar wat ze zeggen. Voor sommigen is het daarom niet aantrekkeIijk.' De jongens hebben de teksten bestudeerd, en kennen de verschillende
slang-woorden en codes die kenmerkend zijn
dit genre. Ze geven een
aantal voorbeeiden:
'politiecode voor moord'
'dat je hem neer hebt geschoten'
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'dat is een eh type auto zeg maar, die eh low
rider zeg maar'
'dat zijn machinegeweren'

Giiray en N araen maken een onderscheid tussen de oudere old skoal rap,
die verhaalt over het straatleven in de zwarte getto's en verzet tegen de
staat en het justitieapparaat, en de nieuwere rap, die gaat over genieten van
rijkdom en consumptie.
Naraen:
Giiray:
Naraen:
Giiray:

De term R&B, van het Engelse rhythm
& blues, wordt voor het eerst in 1949 in
Amerika gebruikt voor de zwarte hitlijsten, gebaseerd op de verkoopcijfers
in gebieden waar overwegend zwarte
Amerikanen woonden. In de jaren negentig is de aanduiding opnieuw in gebruik genomen voor gepolijste zwarte
dansmuziek, de opvolger van de soul
van de zestiger jaren, en de latere disco
en funk en de ruwere hiphop. R&B is een
soort warme soul met harmonierende
stemmen en een jazzy swing op elektronische beats. Evenals zijn voorgangers wortelt het in de gospel-traditie, en

one eight seven
smoked him
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Naraen:

Giiray:
Naraen:

Vroeger was het heel veel tegen de politie, tegen de overheid.
De staat.
Maar nu is dat minder, want nu is hiphop een klein beetje geaccepteerd. En nu kunnen ze ook wel wat leukere muziek maken.
Het is nu ook wat commercieIer geworden, en er gaat meer
geld in om.
Nu kunnen ze het ook hebben over dat ze lekker leven, dat
ze gouden kettingen om hebben, ja dat do en ze sowieso altijd.
Will Smith bijvoorbeeld heeft het meer over feesten en bla bla
bla. Dr. Dre en Eminen of Snoop hebben het meer over het
straatleven.
Old skool, dat blijft erin.
Daar hebben we veel herinneringen aan. Nu is er zoveel. Ais je
het hebt over NWA, Public Enemy, toen zaten we op de basisschool. Toen waren er niet veel groepen. Je had maar een paar
belangrijke groepen.
Februari 2001

De jongens spreken consequent over mellow wanneer ze het over hun
favoriete stijI van elektronische muziek hebben. Youssef geeft de volgende
uitleg van het begrip mellow:
Een beetje trance. Het lijkt ook een beetje op house, maar niet alleen bonk,
bonk, je hoort wel meer geluiden. En mellow is meestal twee nummers door
elkaar, er komt steeds een ander nummer bij. Het is echte mixmuziek. Je
hebt ook R&B nummers waar ze mellownummers van hebben gemaakt.
Youssef, januari 2000
Rachid en Badir noemen de Amerikaanse dj's Armand Van HeIden (Rachids favoriet), Junior Vasquez en Todd Terry ais voorbeeiden, naast de
Nederlandse dj's Jean, Erick E, Jiirgen, Tiesto, 100% isis en Miss Monica
(Badirs favoriet). Badir is in zijn voorliefde voor mellow belnvioed door
zijn oudere broer en zus. Die draaiden vooral house en keken naar MTV.
Zijn broer was vroeger ook dj.
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MELLOW

De muziek die Badir en Rachid en
de rest van de vriendengroep 'mellow'
noemen, wordt in platenzaken, in tijdschriften en op internet vaak aangeduid als garage, triphop, trance, club,
dance of simpelweg house. Het gaat om
gemixte muziek, waarin elektronische
house beats worden gecombineerd met
samples uit allerlei andere genres. Dit
maakt een definitieve genre-indeling
lastig. Niettemin gaat het bij de genoemde dj's om elektronische muziek
waarin melodieen en! of vocalen een belangrijk aandeel hebben. Veel nummers
hebben een hoog partygehalte en doen
sterk aan de disco uit de jaren tachtig
denken. Hierin onderscheidt het zich
van de techno en hardcore house, ook
wel underground of deep house genoemd, die vrijwel alleen bestaan uit

herhaalde beats. Mellow is toegankelijker en wat commercieler dan hardcore.
House, genoemd naar de Warehouseclub in Chicago, is een veelomvattende
stroming die zich vanaf de jaren tachtig
heeft ontwikkeld. House wordt in studio's gemixt op basis van computergestuurde beats en samples uit bestaande opnames. Basiskenmerken zijn een
zware drumbeat en een stuwende baslijn om de vaart erin te houden. Melodie
en tekst zijn tot het minimum teruggebracht. House valt in de jaren negentig
uiteen in vele sub genres met eigen subculturen, zoals de met party drugs geassocieerde acid en de Europese techno
house en de kaalhoofdige gabberhouse.
Soulvollere varianten werden eerst ambient of garage genoemd. Tegenwoordig
spreekt men vaak van club of dance.

Hiphop, R&B en de diverse house stijlen zijn concurrerende stromingen
binnen de jeugdcultuur van de jaren negentig. R&B wordt net als hip hop en
rap met zwarte Amerikanen geassocieerd, terwijl house vooral een blanke
en Europese aangelegenheid is. Er ontstaan ook allerlei overgangsvormen.
Allereerst zijn er de jungle (of drum 'n' bass) en triphop garage, vormen
van house met hiphop en R&B invloeden in de vorm van ritmepatronen.
Bij de garage house komen de R&B invloeden in de vorm van ingemixte
melodieuze vrouwelijke vocalen. Tenslotte verovert in 1999 de Londense
2step de markt, met het producersduo Artful Dodger Mark Hill en Peter
Devereux en vocalist Craig David als de grote voorbeelden. 2step is net
als garage elektronische, op de mengtafel geproduceerde muziek met een
belangrijke rol voor de zang. Net als R&B bevat 2step complete songs, in
plaats van aIleen ingemixte vocale samples. Ook het ritme breekt met de
house. Waar in de house elke beat van de vierkwartsmaat dezelfde nadruk
krijgt (BOEM BOEM BOEM BOEM), heb je in 2-step een klemtoon op de derde
beat (boem boem BOEM boem).
Ook in de vriendengroep worden de tegenstellingen tussen hip hop, R&B
en house overbrugd. Badir houdt behalve van mellow ook wel van R&B,
en Giiray en N araen luisteren onder invloed van Badir en Rachid weer
naar mellow. Andersom leent Naraen wel eens videobanden met hiphop
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clips uit aan Badir. 'Mensen die op mellow dans en,
in het dagelijks
!even naar R&B. Op R&B dans en is moeilijk; je moet feellllg, flow hebben.
Op mellow kun je gewoon je eigen ideeen volgen als je danst,' aldus Hasan.
In de loop van 2000 adopteert de groep de 2step.

Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse muziek
Naast de actuele hoofdstromen van de Amerikaans georienteerde jeugdcultuur, zoals hip hop, R&B en mellow, hebben de jongens in verschillende mate
toegang tot de klassieke en moderne muziek uit het land
hun
Turkije en Marokko hebben allebei een rijke muzikale tradltle, en ZlJn ook
vandaag de dag belangrijke producenten in een groot aantal genres.
MAROKKAANSE MUZIEKGENRES

In een Marokkaanse muziekwinkel,
vind je standaard de volgende genres:
Chaabi 'yolks': typisch Marokkaanse
volksmuziek uit de stad, vrolijke dansmuziek voor bruiloften en partijen.
Chaabi heeft in de ogen van velen
ccn lage status, vooral in vergelijking
met charki. Chaabi zangeressen worden cheikhate genoemd, wat geassociccrd wordt met prostitutie en een lage
sociale status. Prestigieuze vormen van
chaabi bevatten meer Middenoosterse
clementen. Bekende vertolkers: Asri,
Hajib, Najat Aatabou.
Charki 'oosters': Middenoosterse Arabische muziek, meestal uit Egypte en
soms Libanon. Er zijn eigenlijk twee
soorten charki. Ten eerste de neoklassieke luistermuziek zoals van de legend arische Egyptische diva Om Kalthoum
(1904-I975), en ten tweede de, vooral
onder meisjes populaire, dansbare
Egyptische popmuziek, bijvoorbeeld
Amr Diab.
Soussi: Melodieuze muziek uit Zuid
Marokko: de Sous-vallei en Hoge Atlas. Typisch voor deze muziek zijn de
sprookjesachtige melodieen en ballades

in het Sousberber (Tashelhit). De traditionele vertolkers van lange verhalende
ballades he ten rwayes en raysat 'voormannen en -vrouwen'. De bekendste
rayes (enkelvoud van rwayes) was El
Haj Demsiri (I936-I990). Meer popachtige stijlen richten zich op een jeugdig publiek (Rachid ltri, Bnat Oudaden).
Rai, betekent van oorsprong 'mening':
Het is de meest bekende vorm van Arabische muziek in Nederland. Ontstaan
in de dertiger jaren in noordwest Algerije heeft deze stijl heel Noord Afrika
en Europa veroverd. De rai-vertolkers
noemen zich chab 'jongeling' of chaba
'jonge vrouw'. De bekendste zijn nog
steeds Algerijnen, zoals Chab Khaled.
In Nederland zijn ook verschillende
rai -bands actief.
Tamazight / Rift: Met het toe genom en
etnisch zelfbewustzijn van de Berbers
is ook de belangstelling voor hun muziektraditie gegroeid. Naast de altijd al
sterke Sousberber traditie, is er nu ook
markt voor de muziek van de Rifberbers (bijvoorbeeld Walid Mimoun) en
die van de Kabylen uit Algerije (ldir).
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TURKSE MUZIEK

Wat ligt er zoal in de Turkse muziekwinkel?
Ten eerste turkse klassieke muziek (turk
klasik muzigi), zoals dat in de paleizen
van de Osmaanse Sultans uitgevoerd
werd. Deze muziek is nu vooral geliefd
als begeleiding bij religieuze programma's op de TV. Deze muziek is voor het
ongeoefende oor wat zwaar. Het uitgangspunt is totaal anders dan bij Westerse muziek. Er wordt niet van akkoorden en meerstemmige melodieen
uitgegaan, maar van subtiliteiten in een
enkele melodielijn: alle instrumenten en
de eventuele zanger volgen dezelfde melodie. De melodie kent I/8ste of zelfs
I/I2de toonsafstanden, waar de Westerse muziek slechts hele en halve toollSafstanden gebruikt. Het ritme is meestal onregelmatig (5-kwarts of 9-kwarts,
er bestaat zelfs een maatsoort van
I2I-kwarts). Een lichtere variant van de
klassieke muziek is de sanat muzigi, met
als belangrijke vertegenwoordigers de
zangeres Emel Saytn en de inmiddels
overleden zanger Zeki Miiren.
Dan is er de volksmuziek. Hier gelden
min of meer dezelfde muzikale principes: eenstemmige melodielijnen, geen
akkoorden, onregelmatige ritmes. AIleen is de toonafstand in deze muziekso orten meestal niet kleiner dan 1/4.
Binnen de Volksmuziek zijn de turkuler, traditionele volksliedjes waar in de
instrumentatie ook de saz (langhalsluit)
en de zurna (een soort hobo) prominent aanwezig zijn, zeer populair bij
een breed publiek.
Tiirkiiler worden ook vaak vertolkt
door zgn. ozans (barden) of
(minstrelen), vaak alleen begeleid door
sazspel. De teksten zijn vaak eeuwenoude volkspoemen, die al van oudsher
eerder gezongen dan gedeclameerd wer-

den. Ozans vertolken vooral geengageerde teksten (bijvoorbeeld van de
dichter Pir Sultan Abdal, die in de zeventiende eeuw leefde en betrokken
was bij verschillende opstanden tegen
wortehet Osmaanse regime). Bij
len de teksten over het algemeen in een
minder controversiele traditie. Een belangrijke ozan is Arif Sag. De traditionelere tiirkiiler worden vertolkt door
o.m. Necdet
Daarnaast bestaat er nog een breed instrumentaal genre, dat in het algemeen
dient ter begeleiding van volksdansen.
De regionale verschillen in ritme en instrumentatie zijn tamelijk groot, maar
in zeer veel gevallen neemt de davul
(Turkse trom) en de zurna er een belangrijke plaats in. De volksmuziekgenres van de diverse bevolkingsgroepen
als Armeniers, Grieken en Koerden die
Turkije rijk is of was hebben elkaar
sterk beinvloed.
Bijzonder populair is het genre arabesk,
dat, zoals de naam al suggereert, bei"nvloed is door Arabische muziek, met
name door mens en als de Egyptische
diva Om Kalthoum. Klaaglijk gezang
wordt omlijst door zoete vioolklanken,
hoewel er ook veel elementen uit de
Turkse volks- en klassieke muziek in
verwerkt zijn. De instrumentatie is vaak
een mix van Turkse en Westerse instrumenten. Arabesk is wat betreft gevoelswaarde weI te vergelijken met de vroegere blues: het is muziek voor de arme
sloeber in de grote steden en voor hen
die zich met hun identificeren. Het genre kwam dan ook tot bloei ten tijde van
de eerste migratie naar de grote steden
in de jaren vijftig en zestig. De teksten
zijn nogal droef en veelal doorspekt
met de verzuchting: Off!! Fani dunya .. .!
'Ach!! IJdele wereld ... !' Belangrijke na-

men in de Arabesk zijn van oudsher
Orhan Gencebay en ibrahim Tathses.
Ibrahim Tathses heeft op de door hem
uitgebrachte cassettes en CD'S overigens altijd een deel arabesk en een deel
ti.irkiiler.
Meer op Westerse leest geschoeid is de
Turkse popmuziek. Belangrijke namen
zijn de zangeres Sezen Aksu en
zanger Tarkan. De laatste had ook m Nederland een hit. Ook de in 1999 overleMan,<o wordt meestal tot de
den
Turkse pop gerekend. Zijn muziek bestaat uit een mix van bewerkingen van
Turkse volksliedjes, chansonachtige liederen, country en western en rock 'n
roll, deels in het Engels gezongen. Deze zanger is bijzonder populair bij veel
leden van de Turkse gemeenschap in
Lombok. Ook Hasan vindt zijn muziek
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erg goed. Zijn populariteit is mede te
danken aan een TV-programma dat hij
jarenlang voor de Turkse staatstelevisie
maakte, een 'leerzaam programma voor
jong en oud.'
.
Tenslotte is er nog het genre dat mUZ1kaal gezien sterk doet denken aan
se chansons. Bekende vertegenwoordlgers daarvan zijn Ziilfii Livaneli, Ahmet
Kaya en Edip Akbayram. Hun teksten
zijn vaak geengageerd. Livaneli heeft
ook nog intensief samen gewerkt met
de Griekse componist Mikis Theodorakis en met de Nederlandse zangeres
Liesbeth List. De inmiddels overleden
Ahmet Kaya was van
gine en had regelmatig Koerdlsche
deren op zijn repertoire, waardoor hl)
meermalen in aanvaring kwam met de
Turkse autoriteiten.

Hasan, Giiray en Mustafa luisteren zo nu en dan naar Turkse muziek.
Ik luister bijna niet naar Turkse muziek. Alleen <l;ls het. me echt aanspreekt.
Het enige wat ik ooit luister is
Man,<o. En Ibrahlm
.
Hasan, Januan 2000

De arabesk stijl van Tathses is vol gens Hasan 'echt
jaren
tig was dit het me est populaire genre
de Turkse )eugd. Guray lmstert
meer naar Turkse muziek dan Hasan. Hl) vllldt arabesk meer voor )ongeren
uit ruige buurten, die veel hebben meegemaakt. 'Maar ik
ook wei
naar Tathses hoor: daar niet van!' In het algemeen gaat Guray meer voor
niet-commerciele 'protestmuziek uit het oosten van Turkije. Hij
als
voorbeelden Edip Akbayram, Ahmet Kaya en Sezen .Aksu.
Aksu echter alweer te veel popmuziek en te commercleel. Net als bl) hlPhop vindt Giiray de liedteksten belangrijk. Zijn belangstelling voor Turkse
muziek kwam wat later:
Ik was een jaar of zestien toen ik echt mee bel?on om naar Turkse
te luisteren. Daarvoor luisterde lk helemaal met naar Turkse
Ik
hoorde wel Turkse muziek, maar ik yond het niks. Guray, februan 2001

Mustafa houdt niet van Turkse popmuziek zoals Tarkan, al kan .hij het wel
waarderen dat diens hit $lmarzk (1997, doorbraak in Nederland III 1999) zo
nu en dan in Get Down wordt gedraaid. Mustafa houdt van oudere genres:
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volksmuziek en kunstmuziek, bijvoorbeeld van Zeki Miiren. Desgevraagd
houdt ook hij weI van Man<;:o en Tathses.
Youssef, Azzadine en Badir, drie van de vier Marokkaanse jongens in
de groep, hebben weinig met Marokkaanse muziek. Ze vinden het welleuk
om een enkele keer te horen, maar niet meer dan dat. Azzadine hierover:
'Als m'n zus het draait, vind ik het niet erg om er naar te luisteren.' Badirs
ouders luisteren weI naar Marokkaanse muziek, zijn vader met name naar
Soussi muziek uit het zuiden van Marokko. Rachid is de enige van de groep
die veel naar Marokkaanse en Arabische muziek luistert: volksmuziek uit
de steden, bijvoorbeeld Mohamed Asri, en oosterse neoklassieke muziek
zoals de zangeressen Warda en Om Kalthoum. Zijn zus heeft een grote
collectie bandjes. 'lk vind het gewoon mooi om naar te luisteren.' Hij heeft
dit niet van z'n ouders, want die luisteren hooguit naar recitaties van de
Koran. Ook Youssefs ouders zijn geen actieve muziekconsumenten.
Naraen, wiens ouders van Hindoestaanse afkomst zijn, weet weinig
van Hindoestaanse muziek. Hoewel zijn moeder er wel naar luistert, is hij
er niet echt mee opgegroeid. Naraens moeder was nog heel jong toen hij
geboren werd, en daardoor heeft Naraen in zijn kindertijd vooral disco en
andere jaren tachtig muziek gehoord. Hij vertelt dat zijn moeder hem een
deel van haar oude platencollectie heeft gegeven. Sommige platen zoals van
Michael Jackson en Prince en oude rapplaten vindt hij echt goed. Andere,
zoals van Duran Duran, bewaart hij als herinnering aan de tijd dat hij bij
zijn moeder woonde. Giiray heeft Naraen ook kennis laten maken met de
Turkstalige rap van de CD Cartel (1995) van een drietal Turkse rapformaties
uit Duitsland. Naraen: 'lk was de enige die het echt een beetje goed vond.
Wij waren de enigen die hardcore hip hop luisterden.'
Nederlandstalige muziek is weinig populair in de groep. Het blijft beperkt tot een enkele keer Marco Borsato. Giiray: 'We luisteren ook soms
Nederlandstalige dingen en dan lachen we d'r om of zoo Marco Borsato, dat
is de Popie J opie in de groep.' Mustafa vindt Marco Borsato ook wel geinig,
maar heeft meer met Andre Hazes: 'Andre Hazes, da's gewoon super! lk
luister er niet veel naar, maar ik bedoel eh, het is gewoon leuk!'
De Europese klassieke muziek speelt geen enkele rol. Naraen: 'Dat is
echt het enige waar ik niet van hou.' Hoewel, Youssef zegt: 'Dat heb ik wel
eens geluisterd. Nee, ja echt! lk vind het weI mooi, ja eerlijk.' Maar Youssef
is een muzikale alleseter. Rock is een ander genre dat in de groep nauwelijks
genoemd wordt. Maar Youssef.heeft een CD van Anouk, en houdt ook van
Volumia.
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Commercieel

Voor de echte muziekliefhebber is niets erger dan commercieel. Badir zegt
over de muziek in discotheken: 'lk ben gek op mellow en R&B. lk hou niet
van echt te commercieIe discotheken. Kijk, ze mogen af en toe heus wel
commercieel draaien, maar niet te veel.' Giiray over muziek luisteren: 'lk
luister ook veel Turkse muziek, maar niet het commercieIe gedoe hoor, het
gaat meer om de tekst.' Hasan praat met een vriend over ibrahim Tathses
en andere Turkse zangers:
Hasan:
vriend:
Hasan:

Echt hoor, echt de roots weet je ibrahim Tathses.
Ja, maar d'r zitten nieuwe bij, ken je Zara?
Maar die zingt niet van binnen uit, die is meer commercieel,
weet je.
Mei 1999

Commercieel staat voor produkties die zijn toegesneden op de grote massa
van doorsnee luisteraars, de muziek die iedereen welleuk vindt. Aanhangers van een bepaald genre of een bepaalde muzikant zijn daarentegen op
zoek naar een zekere exclusiviteit. Naraen bezoekt jaarlijks de platen- en
cD-beurs in de Utrechtse Jaarbeurs, op zoek naar bijzondere releases.
Dat doe ik nu al drie, vier jaar zoo En dan kijk ik uit naar ouwe platen, of ik
zie ouwe dingen die ik nog wi! hebben. Ik zoek meestal exclusieve dingen.
Want er staan heel veel kraampjes van mens en uit het buitenland, er staan
heel veel importspullen uit Japan.
Naraen, februari 2001

De hiphopliefhebbers Naraen en Giiray houden onder meer van 'gansta'
rapper 2Pac (Tupac Amaru Shakur, 1971-1996). 2Pac is in Nederland
immens populair onder met name allochtone jongens. De gewelddadige
levensstijl die hij tegelijk met zijn muzikale carriere ontwikkelde, zijn aanvaringen met justitie en zijn dood tengevolge van een mysterieuze schietpartij hebben evenveel aan zijn faam bijgedragen als zijn artistieke prestaties. Rond 2000 is de belangstelling van Giiray en Naraen voor 2Pac geen
uitzonderlijk verschijnsel. Ze benadrukken echter dat zij al vanaf het allereerste begin de talenten van de rapper onderkenden: hun waardering
voor de rapper is dus authentiek, zij behoren niet tot de meelopers.
Giiray:

Naraen:

Net als 2Pac. Nadat-ie overleden was, to en hadden mens en
door van he, ja, hij heeft wel goeie teksten. Tien jaar daarvoor
hadden wij al door dat-ie goed was.
Wij luisterden al heel lang naar zijn muziek. Toen hij dood was,
toen hoorde je opeens iedereen 'ja, 2Pac, dat is de beste!' Toen
dacht ik: ja, weet je, als je nu vraagt 'weet je wel in welke groep
hij vroeger zat?', dan kunnen ze daar geen antwoord op geven.
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Giiray:
Naraen:

Heel weinig mens en weten dat hij vroeger bij Digital Underground zat. Dat was echt zooo ... hoe lang?
Zevenentachtig.
Zevenentachtig. En zij kennen zPac aIleen van de Westside [het
jongerencentrum in de wijkJ.
Februari 200I

Naraen, Rachid, Badir, Hasan en Giiray houden van muziek die ze delen
met anderen, maar niet met iedereen. Voor Azzadine, Mustafa en Youssef is
de muziek niet zo belangrijk om zich van de grote massa te onderscheiden.
Rachid noemt een praktische reden om commerciele platen te mijden. Wanneer Rachid en Badir platen kopen voor hun activiteiten als dj, kiezen ze
ook voor platen waarvan de verkoper verwacht dat ze geen commerciele
doorbraak zullen maken. CommercieIe successen zoals dj Jean kun je maar
korte tijd draaien, daarna zijn ze uit. Niet-commercieIe platen gaan dus
langer mee.
Een veel gebruikte aanduiding voor 'commercieIe' muziek is 'Top 40'.
De Top 40 is een overzicht van de meest verkochte platen van de afgelopen
week, in 1965 ingesteld door de toenmalige piratenzender Veronica en later beheerd door de Stichting Top 40. Tegenwoordig wordt deze hitlijst
gesponsord door de Rabobank, en figureert als Rabo Top 40 op Radio
538 en de commercieIe televisiezenders The Music Factory (TMF) en SBs6.
De concurrerende Mega Top 100 die op publiekszender Radio 3 wordt
uitgezonden is onder jongeren veel minder populair.
Hoewel allerlei soorten platen in principe tot de hitlijst kunnen doordringen, is Top 40 een genreaanduiding geworden. Voor Badir is het de
muziek die hij op zijn werk bij de HEMA hoort. Rachid noemt het als de
muziek van het cafe, de sportschool en het clubhuis.
Ais genre heeft de Top 40 ook zijn eigen aanhangers. In 1999 werd een
grote enquete afgenomen onder de leerlingen van het Dr. F.H. de Bruijne
Lyceum in Utrecht. Dit is een school voor MAVO, HAVO en vwo aan de rand
van Lombok. Bij die enquete werd onder andere gevraagd wat de leerlingen
de beste en wat ze de stomste muziek vonden. Van de 739 deelnemende
scholieren, no emden 43 Top 40 als hun favoriete muziek. Slechts twee leerlingen vermelden het als stomme muziek.

Muziek en identiteit
Hasan: 'R&B is voornamelijk voor buitenlandse mens en. Mellow voornamelijk Nederlandse. Top 40 van allemaal wat. Dan heb je toch drie verschil-
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lende groepen.' Vol gens Hasan is het bovendien voor Turken ongebruikelijk
om van R&B te houden: 'Turkse jongens luisteren meer Turkse muziek, pop
en mellow.' Toen deze uitspraak van Hasan op papier stond, leidde die tot
een discussie in de vriendengroep. Ze benadrukken het universele karakter
van muziek. Muziekvoorkeuren zijn toch niet gebonden aan je afkomst?
Inderdaad zien we in de vriendengroep zelf een paar tegenvoorbeelden:
Marokkanen die van mellow houden, en Turken die van R&B houden.
Wat heeft muziek met afkomst te maken? Popmuziek is - evenals kleding - bij uitstek een cultuuruiting die jongeren inzetten om hun identiteit
te demonstreren. Jongeren onderscheiden zich hiermee niet alleen van de
oudere genera tie, maar ook van elkaar. J ongeren zelf maken onderscheid
tussen verschillende stromingen of subcultuurtjes zoals alto's, hiphoppers,
Sjonnies & Anita's en hardrockers. Of iemand bij de ene of de andere groep
wordt ingedeeld, heeft behalve met zijn voorkeur op het gebied van kleding
en muziek te maken met zijn etnische herkomst. Zo zijn Sjonnies altijd
blank en autochtoon, en hip hoppers meestal zwart of tenminste beige.
De platenmaatschappijen promo ten popmuziek ook als een middel om
uit te drukken 'wie je bent'. Er wordt een sterk verband met mode gelegd.
Popartiesten en platenlabels bieden bijpassende petjes, tassen, T-shirts of
zelfs complete kledinglijnen aan, de zogenaamde merchandising, zodat je
ook zonder geluid te maken kunt laten zien wat je muzieksmaak is. De
videoclips die bijvoorbeeld de populaire zenders MTV en TMF uitzenden,
maken in een keer reclame voor zowel kleding als muziek. Ook de popmuziek die in kledingwinkels wordt gedraaid, onderstreept het verb and
tussen bepaalde kleding en een bepaald soort muziek.
Een terugkerend thema in de popmuziek is de vraag of iets nou 'zwarte' of
'blanke' muziek is. Door de creativiteit van de muzikanten (en de platenmaatschappijen) lopen stijlen vaak door elkaar, maar toch komt het onderscheid ook steeds weer terug. Het begint al met de rock 'n' roll. In de jaren
vijftig was er op het Amerikaanse platteland een sterke scheiding tussen
blank en zwart. De eerste rock 'n' rollsterren (bijvoorbeeld Elvis Presley)
waren blanke mannen die van jongs af aan bekend waren met de zwarte
rhythm & blues traditie. Door deze te combineren met blanke country
elementen, hadden ze succes bij de jeugd. Op deze manier kon de zwarte
muziek doorstromen naar het grote publiek en het commerciele succes. Al
snel kwamen er ook zwarte rock 'n' roll muzikanten als Chuck Berry, Little
Richard en Fats Domino die zich rechtstreeks richtten tot zowel een blank
als een zwart publiek. Voor blanke tieners was rock 'n' roll een manier
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om zich af te zetten tegen de generatie van hunouders. Veel ouders waren
geschokt door de rock 'n' roll die ze te hard, te wellustig, te seksueel of
gewoon te zwart vonden. Sommige blanke zuiderlingen wilden het zelfs
verbieden, en beweerden dat de zwarten rock 'n' roll hadden ingezet om
de blanke jeugd te bederven.
De latere vormen van zwarte Amerikaanse muziek, zoals soul, disco,
funk en de nieuwe R&B, hebben geen blanke uitvoerders meer no dig om
een groot publiek te bereiken en commercieel succes te boeken. Toch zien
we ook hier dat blanke muzikanten deze genres overnemen en hun eigen
betekenis eraan geven. Rap, in de jaren zeventig als onderdeel van de hiphop
subcultuur ontstaan in kringen van straatbendes en getto's van New York,
heeft de overname door blanke artiesten lang weerstaan. Terwijl rap in de jaren tachtig doorstootte naar de mainstream hitlijsten, werd het Afro-Amerikaanse karakter ervan juist benadrukt. Verschillende artiestennamen, platentitels en rapteksten wijzen op 'Afro-centrisme' of althans een orientatie
op de zwarte muziekmarkt. Denk aan old skool rapper Afrika Bambaata
(geboren als Kevin Donovan), of aan NWA (Niggaz With Attitude), de vroegere rapgroep van Dr. Dre, met een plaat als Niggaz4Life (199 I). Ook als
in de jaren negentig de rapteksten vooral over seks en dure auto's gaan,
duidt de rapper zichzelf, zijn publiek of zijn collega's aan met nigga. De
videoclips spelen zich af in de zwarte milieus van Amerika.

bracht. In 1999 beleefde de blanke Marshall Mather alias Eminem - 'God
sent me to piss the world off' - een spraakmakende doorbraak bij de tieners
in de VS en Europa. Ook de nieuwe R&B golf van de jaren negentig wordt
snel toegepast in produkties voor de blanke markt. Met groot succes richten jongensgroepen als 5ive en de Back Street Boys zich met commercieel
verwaterde R&B en hip hop op de tienermeisjes.
Een muziekstijl die niet geassocieerd wordt met de Afro-Amerikaanse
subcultuur is de elektronische house muziek van de jaren tachtig en negentig. Ondanks het belang van de zwarte dj Frankie Knuckles als housemixer van het eerste uur, wordt de scene vanaf het begin gedomineerd door
blanke producers en een blank publiek. Europese producenten hebben een
belangrijk aandeel gehad met de ontwikkeling van de stijlen als hardcore,
trance, rave en mellow. De ultraharde gabber house uit Nederland wordt
in het midden van de jaren negentig geassocieerd met het neofascisme en
de skinheadbeweging. Jungle en garage house zijn daarentegen aan house
verwante stijlen met veel R&B invloeden die zich meer richten op een zwart
of althans minder blank publiek.
De mellow van Badir en Rachid is niet gebonden aan een bepaalde etnische groep. Voor zover je al kunt zeggen dat mellow (of dance, of club)
een visie uitdraagt, dan is het juist dat afkomst er niet toe doet. Het idee
is dat aIle gebruikelijke maatschappelijke tegenstellingen verdwijnen wanneer de mensen opgaan in de beleving van de muziek. Popjournalist Larry
Flick van het Amerikaanse tijdschrift Billboard verwoordt het zo:

Shit I can't be duplicated
But I'm highly playa hated
And I been reinstated
And I thank god that I finally made it
Fated many niggas, just to get one back
Remember im that young nigga
That put gangsta rap on the map
Never craps, only five duices
Mix that moet, white star, with them orange juices
I hang out with real niggas
Like Silkk and C-Murder
TRU niggas, do niggas
Like you niggas
Ghetto ass, lower class
Never hesitate to blast
uit 'Ain't Nut'inPersonal', van Snoop Dogg's albumDa Game is to be Sold,

Not to be Told (1998)
Vanilla Ice was in 1990 de eerste blanke rapper die tot het grote publiek
doordrong, en hiphop van het zwarte getto in de doorsnee huiskamer
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The true beauty of dance music is that it allows for full expression and
interpretation of a common concept. Name another realm -in or out of the
music industry- where race, gender, sexuality, or political perspective are
not as relevant as the art. In fact, while you're at it, try to name another part
of the world where diversity is encouraged as much as it is embraced.
Larry Flick in Billboard, 15 maart 1997

De diversiteit van de housescene wordt mooi gei1lustreerd in het leven en
werk van de al eerder genoemde houseproducer en dj Armand Van HeIden. Zijn vader is van N ederlands-Indonesische, en zijn moeder van FransLibanese afkomst. Doordat zijn vader in dienst was bij de Amerikaanse
luchtmacht, is Van HeIden onder andere in Nederland, Turkije en Italie
opgegroeid. In zijn muziek mixt hij Amerikaanse R&B en hiphop met Europese techno house. Van Heldens logo, met ster en twee maansikkels,
herinnert aan de nationale vlaggen van Tunesie, Turkije en andere Middenoosterse landen. Van Helden ageert uitdrukkelijk tegen hokjesgeest.
'What exactly is all of this categorizing? Do we always need to label every
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track as this or that?' Dit verzet komt ook tot uitdrukking in de titel van
zijn in 2000 uitgekomen plaat Killing Puritans.

scoort hoog in de rubriek 'stomme muziek'. Het zijn vooral Surinamers
(42 pro cent) en Nederlanders (28 procent) die er een hekel aan hebben. De
term mellow, waar de jongens uit de vriendengroep het vaak over hebben,
wordt door de leerlingen van het De Bruijne Lyceum nauwelijks genoemd.
Slechts twee meisjes noemen mellow bij hun favoriete muziek. Het zijn
meisjes van Antilliaanse en Surinaamse afkomst, die 66k van R&B houden. De term dance wordt vaker genoemd, namelijk door twaalf leerlingen,
waaronder negen autochtone N ederlanders en een Marokkaan. Anders dan
hardcore blijkt een voorkeur voor dance wel goed te combineren met hiphop en R&B. De zogenaamde Latin pop met Zuidamerikaanse invloeden
(Ricky Martin, Jennifer Lopez, Lou Bega) heeft op de school bijna alleen
vrouwelijke aanhangers, en is bijzonder populair onder Marokkaanse en
Turkse meisjes.
Naast deze verschillen zijn er ook muziekgenres die door jongeren van
verschillende afkomst worden gewaardeerd. Dit geldt allereerst voor de
brede en vage categorie 'popmuziek' die door Marokkanen, Turken, Surinamers en Nederlanders veel genoemd wordt. Het is niet zeker of iedereen
met die term hetzelfde bedoelt. Maar een breed publiek trekken bijvoorbeeld Britney Spears en commerciele tienerpop bands als de Back Street
Boys, 5ive en de Spice Girls. Zij produceren de succesnummers die een
brede doelgroep aanspreken. De Back Street Boys zijn favoriet bij een op
de zeven Nederlandse, Marokkaanse en Turkse meisjes op de school. Er is
een aantal scholieren dat 'Top 40' als favoriet genre opgeeft. Dit zijn, opmerkelijk genoeg, vrijwel allemaalleerlingen met twee in Nederland geboren ouders, en drie keer zo veel meisjes als jongens. Door deze autochtoon
Nederlandse scholieren wordt Top 40 na 'popmuziek', rock en R&B het
meest genoemd. Leerlingen met in het buitenland geboren ouders spreken
niet van Top 40, maar noemen specifieke artiesten en bands die tot het Top
40 genre gerekend kunnen worden.
Verder zijn er vrij veel autochtone Nederlandse scholieren die van R&B
houden (tien procent). Er zijn ook een paar autochtone liefhebbers van
hiphop en rap (vier procent). Bij rap en R&B vinden we niet alleen opvallende verschillen tussen de etnische groepen, maar ook tussen jongens en
meisjes. R&B is bij meisjes in het algemeen veel populairder dan bij jongens.
Rap (en vooral 2Pac) is erg in trek bij Marokkaanse en in mind ere mate
Turkse jongens. Bij de autochtoon Nederlandse scholieren is het juist andersom: in deze groep zijn het voornamelijk meisjes die van rap houden.
In verschillende discotheken, bijvoorbeeld Axl en Get Down in
Utrecht, zijn twee dansvloeren. Op de ene wordt house gedraaid, of house
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In hoeverre is de Amerikaanse tegenstelling tussen blank en zwart te vertalen naar de Nederlandse situatie met autochtone Nederlanders en de immigrantengemeenschappen? Surinamers en Antillianen voelen zich duidelijk aangesproken door de zwarte hiphopcultuur. Maar hoe zit het met de
Marokkanen en Turken?
De resultaten van de enquete onder de leerlingen van het De Bruijne
Lyceum geven hierover wel enige informatie. Op deze school zitten veel
leerlingen van buitenlandse afkomst. Behalve naar de muziekvoorkeuren
werd ook gevraagd naar het geboorteland van de ouders, zodat gegevens
over muzieksmaak en afkomst naast elkaar kunnen worden gelegd. Hoe
zijn de meest genoemde muziekstijlen verdeeld over de grootste etnische
groepen op deze school, te weten de autochtone Nederlanders, de Marokkanen, de Turken en de Surinamers?
Uit de antwoorden op deze enquete blijkt dat de voorkeuren per etnische
groep tamelijk uiteen liggen. De Turkse leerlingen houden inderdaad het
meestvan Turkse muziek (36 procent). Zoals Hasan al zei, zijn er maar weinig Turkse jongeren die van R&B houden (vier procent). Wei zijn er Turkse
rapliefhebbers, met name 2Pac fans. De van oorsprong Afro-Amerikaanse
stijlen R&B, en hip hop en rap zijn meer dan gemiddeld in trek bij de scholieren van Surinaamse en Marokkaanse afkomst, waarbij de Surinaamse
jongeren weer het meest van R&B houden en de Marokkaanse het meest van
hip hop en rap. De Marokkanen noemen daarnaast ook vrij vaak Marokkaanse muziek als favoriet (21 procent). Marokkanen en Surinamers hebben vaak een hekel aan house en rock.
Rockmuziek zoals Nirvana, The Offspring, Pearl Jam en heavy metal
zijn volledig het domein van jongeren met in Nederland geboren ouders.
Dit geldt ook voor Nederlandstalige muziek, hoewel die ook bij autochtone jongeren niet heel populair is (vijf procent). De elektronische muziek,
tens lotte, wordt bijna alleen genoemd door de autochtone Nederlandse en
de Surinaamse scholieren. Trance is de stijl die veruit het meest genoemd
wordt, op afstand gevolgd door dance, techno en hard core. De populariteit van alle soorten house lijkt op zijn retour: zeven procent van de Nederlandse en dertien procent van de Surinaamse leerlingen noemen een
housestijl onder de favoriete muziek. House-liefhebbers hebben vaak een
hekel aan R&B. House, en dan met name de stijlen hard core en gabber,

55

Hoofdstuk

2

Muziek

57

afgewisseld met rock. Op de ander is het R&B en hiphop. Ook hier zien we
een samenhang met de afkomst van de bezoekers. Hoewel het niet helemaal
gescheiden is, zie je toch vooral blanke Nederlandse jongeren op de house
vloer, en Marokkaanse, Surinaamse en andere donkere jongens op de R&B
vloer. Een interessante ontwikkeling van de laatste jaren is dat op Marokkaanse dansfeesten naast verschillende Marokkaanse en Arabische muziekstijlen, R&B wordt gedraaid.

Mixen, dansen, zingen en schrijven
Degenen met de meest uitgesproken muzieksmaak zijn ook degenen die
zelf het meest met muziek bezig zijn, door te draaien, te dans en of te zingen.

Flyer met een aankondiging van een optreden van onder andere
dj Luna J (Badir Elarif)

Badir en Rachid achter de draaitafel (foto: Patricia Weijburg)

Badir mixt al jaren platen en treedt op als dj bij feesten en in discotheken.
De apparatuur die hiervoor benodigd is, zoals een magnetisch aangedreven
draaitafel en platen van vinyl, heeft hij thuis. Op zijn kamer experimenteert
hij met mixen: 'Dat je bij elke plaat weet, wanneer je 'm d'r in draait. En
wanneer je dan zeg maar die andere plaat weghaalt, en welke platen een

beetje bij elkaar horen.' Op verzoek stelt hij voor
bandjes met
mellow samen. Hij wordt al op fees ten gevraagd, 'en als dat goed gaat,
dan heb ik hopelijk iedere vrijdag een vaste plek om te draaien,' zegt hij in
december 1999. Ruim een jaar later heeft hij een baan als huis-dj bij Chablis
in Maarssenbroek. Azzadine en Mustafa werken daar als barmannen.
Halverwege 1999 is Rachid bij Badir in de leer gegaan, en is het een
activiteit geworden die ze samen doen. Zo gaan ze vaak samen de platen
kopen in gespecialiseerde platenzaken, en bereiden ze samen de dj-Iessen
voor die ze in het kader van de nieuwe club HTI willen aanbieden. Inmiddels heeft ook de HTI de benodigde geluidsapparatuur en een verzameling
platen. In de aanloopfase van de stichting worden meer vrienden ingewijd
in de kneepjes van het yak. Van tijd tot tijd zien we ook Naraen, Mustafa
of Youssef achter de draaitafels staan.
Zoals dat hoort hebben Badir en Rachid ook een dj-naam bedacht: Badir
is Luna J, een verwijzing naar de dj-naam van zijn oudere broer, Luna,
plus J voor 'junior'. Rachid is dj Laetus; 'dat is Latijn voor mellow'. Badir
en Rachid zijn voor een aantal feesten gevraagd. Desnoods draaien ze ook
andere so orten muziek dan house. Zo draaiden ze op een 'Arabisch R&B
feest' dat een medewerker van Westside organiseerde. Hier werd R&B af-
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gewisseld met rai. 'Maar dat is niet de kant die we op willen,' zegt Rachid
nadrukkelijk. Daarnaast spelen ze natuurlijk hun rol als dj bij activiteiten
van de nieuwe stichting HTI.

tend eels verantwoordelijk voor
de muziekkeuze en de ontwikkeling van de choreografie. Ze noemen hun dansstijl Power Dance.
In de muziek, die ze hiervoor zelf
mix en, zitten elementen van hiphop, folk en jazz. In de bewegingen zitten elementen van vechtsport en en atletiek. De nadruk
ligt op snelheid.
Vanaf 1995 trad Out of Control regelmatig op. De groep beleefde zijn hoogtepunt in 1998 en
de eerste helft van 1999. In die tijd
traden ze meermalen per week
op, met soms zelfs verschillende
optredens op een avond. Ze hebben onder andere opgetreden in
de discotheken Axl, Get Down
Flyer met een aankondiging van een
en het later gesloten Cartouche,
optreden van Out of Control
en ook in diverse gelegenheden
buiten Utrecht. Ook traden ze op in het voorprogramma van grote concerten, zoals die van rai-ster Chab Khaled, de Amerikaanse rapper A+ en
R&B grootheid Joe, en de Rotterdamse R&B en hip hop formaties KeShaw,
Romeo en Postmen. De andere jongens van de vriendengroep gingen dan
vaak voor de gezelligheid mee.
N a de zomer van 1999 is het aantal optredens van de dansgroep ondanks
nieuwe initiatieven sterk verminderd. Badir voegt zich een tijd lang bij de
dansgroep, en daarna wordt de samenstelling van de groep nog een aantal
keren gewijzigd. Er wordt een tijd lang twee keer per week gerepeteerd in
de sportzaal van het buurthuis, en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe
show.

Ik hoop nogwel een keertje te bereiken om echt in een discotheek te draaien
of zoo Maar het moet toch echt wel een hobby blijven, het is geen levensdoel.
Ik denk ook niet dat je daar heel lang mee door kan gaan. Ik bedoel als je
veertig jaar bent en je staat nog plaatjes te draaien in een discotheek, dan
mag je toch wel gaan denken van eh wat doe ik hier? Rachid, januari 2000

De dj is de ster van de house. Door bestaande muziekfragmenten op een
slimme manier te selecteren en te combineren, maakt hij nieuwe composities. Omdat hij hiermee bepaalt wat er op de dansvloer gebeurt, kan hij
het feest maken of breken. Succesvolle dj's zijn gevierde sterren. Dj Junior
Vasquez formuleert het in een interview als voIgt: 'Sometimes, when I look
out over the dance floor, I see people looking up at me with this rapt expression on their faces. I don't want to say it's like being a god, but it's close.'
Geen wonder dat de kunst van de dj een grote aantrekkingskracht heeft
op jongeren die zelf muziek willen maken. Dj Joost van Bellen van de
Amsterdamse discotheek RoXY zegt hierover: 'Zoals mensen vroeger een
gitaar kochten en in een bandje
gingen zitten, gaan ze nu platen
kopen en draaien.'

Flyer met een aankondiging van een
special act van Out of Control

Hasan maakt al vele jaren deel uit
van de dansgroep Out of Control,
een groep van vier avijfTurkse en
Marokkaanse jongens die dansoptredens verzorgen in disco theken en op R&B feesten. Begin jaren negentig, toen hij een jaar of
elf was, is hij begonnen met danslessen bij een Turkse jongen uit
de wijk die zo'n vijf jaar ouder
is. Badir deed daar indertijd ook
aan mee. 'Toen waren we nog heel
kleine jochies', herinnert Badir
zich. 'Toen traden we op op het
Bankaplein en op school.' Uit deze lessen is Out of Control ontstaan. Een andere jongen is gro-
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Het is een show van acht, negen minuten, maar het is supersnel. Aan het
eind van die acht minuten ben je dan ook helemaal kapot.
Badir, december 1999

De repetities leiden echter niet tot optredens. Verschillende led en verleggen hun aandacht naar hun opleiding, werk of gezin, en wet en niet meer
genoeg tijd vrij te maken voor de dansgroep. In 2001 is het de bedoeling de
dansactiviteiten binnen het kader van de nieuwe stichting HTI te ontwik-
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kelen. De jongens die eerder bij de dansgroep betrokken waren, willen nu
zelf les gaan geven en jongeren begeleiden.
BTl zoekt ook samenwerking met andere groepen die zich met dans
bezighouden. Zo zien we tot onze verbazing in februari 2001 enkele bestuurders van BTl overleggen met autochtoon N ederlandse vrouwen en
mannen van middelbare leeftijd die geruite overhemden dragen: leden van
een country line dance vereniging. Ze maken afspraken over een nieuw
plan. Twee van de line dancers zullen in het nieuwe gebouw van BTl les
geven aan de achterban van de stichting.
Hasan is met drie Marokkaanse jongens actief in een zanggroep, die ze
Hard to Imagine hebben genoemd. Dat initiatief was in 1999, ondanks
de mooie stemm en, even ingezakt. Naraen toen: 'Volgens mij daarom ook
'Hard to Imagine' .. .' In september 2000 wordt er echter weer druk geoefend. Iedere zondag richten Hasan en de drie andere jongens van de
zanggroep de keuken van jongerencentrum Westside in als oefenruimte.
Ze zing en vooral R&B nummers. In oktober 2000 zijn we er getuige van dat
ze Craig Davids 2step plaat Born to Do It (2000) zingen. In februari 2001
horen we Hasan Turkse liederen oefenen met twee andere jongens die saz
spelen. We vinden de muziek erg mooi, en vragen Hasan of hij ook in
deze groep gaat zingen. 'Dat zou ik graag do en, en dat willen zij ook wel,
maar ik heb totaal geen tijd daarvoor', antwoordt Hasan. De prioriteit ligt
vooralsnog bij de R&B.
Hasan schrijft daarnaast ook teksten in het Engels. Zijn oudere broer
vertelt hoe fanatiek Hasan hierin vroeger was.
Toen hij zestien, zeventien was, was hij er echt op gebrand, dan moest hij
doorbreken, zeg maar. Hij was ook bezig met liedjes componeren en no em
maar op. Op elk blaadje kon je dan wel een tekstje vinden. Dan had hij twee,
• drie refreintjes, dan moest hij even naar de we, en dan kwam hij er stormend
uit. Hij riep dan: 'Pen! pen! pen!' Dan had hij weer wat refreintjes ontdekt
of een zinnetje of wat. Dat moest onmiddellijk worden opgeschreven, want
anders was hij ze kwijt. Dan hadden we zoiets van: waar is hij toch
bezig, joh? Op een gegeven moment hadden we het wel door. Wanneer hI)
binnenstormde, zocht iedereen al naar een pen en blaadjes.
Hasans broer, oktober 2000

Begin 2001 beginnen de activiteiten van de nieuwe stichting BTl stilaan
vorm te krijgen.
Iedere zondag komt de vriendengroep met vijf atien anderen bij elkaar
in het buurthuis Westside om muziek te maken. Een keer per maand vergadert het bestuur. De gemeente heeft de stichting met ingang van maart
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een eigen ruimte toegewezen. Behalve als oefenruimte voor de besl<tancle
dans- en zangggroep, zal de nieuwe ruimte onder andere kunnen worden
gebruikt als oefenruimte voor een Turkse muziekgroep, voor lessen in het
mixen van muziek (dj-Iessen) en voor theater- en computerlessen.

My love ...
Darling sweet hold my hand baby please understand.

If i say that I'm yours you must know of cours
Your my love for ever we will be together
In the name of our love you must believe in me.
Can't you see you love is killing me baby
Come to me, stap by stap its your desteney
Baby! Our love is ment to be ... my love ...

Take me to heaven...
Where i can stay with you forever
There the sunn is alway's shining
And the birds are alway's flying
Don't make me loose my mind...
Through night and day I've waited you to say
Boy I'll love you till I die ...
I'm feeling my nture rise just by the way
Your looking at my eye's and that's no surprise
Girl this feeling makes me weak
I'm trying to ... to seak where my hart belong's
And that's where you come ... my love ...

Take me to heaven...
Where i can stay with you forever
There the sunn is alway's shining
And the birds are alway's flying
Don't make me loose my mind...
written and composed by:
hasan yIlmaz.

Songtekst van Hasan, geschreven op 13 jarige leeftijd.
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De groep compleet, april 2001
V.l.n.r.: Badir, Youssef, Naraen, Rachid, Hasan, Mustafa, Azzadine en Giiray
(foto: Patricia Weijburg)

Kleding

Het is mei 1999. De regen komt met bakken uit de hemel. Hasan zit in het
Volksbuurtmuseum op de hoek van de Kanaalstraat en de JP Coenstraat
met een vriend te praten. Afwisselend spreken ze in het Nederlands en
Turks aan de hand van een tiental stelling en over onderwerpen als de vernederlandsing van allochtone jongeren, de ramadan en merkkleding. Zo
nu en dan werpen ze even een blik naar buiten en geven commentaar
op de voorbijgangers. Zo trekt ook een jongen met een regenjas en een
korte broek hun aandacht. Zoiets kan toch aIleen in Lombok: 'He, he only
Lombok man', zegt de vriend. Hasan vult aan: 'Het enige wat ontbreekt
is klompen.'
Net als in andere stadswijken kom je in Lombok allerlei outfits tegen.
Wie zich niet speciaal interesseert voor mode en kleding, zal wellicht aIleen
opkijken als er iemand in heel extravagante kleding voorbijloopt. Misschien
is zelfs de man in de korte broek bij de meeste voorbijgangers onopgemerkt
gebleven. Maar bij de jongens blijft niets onopgemerkt. Zij hebben een
geoefende blik waar het mode en kleding betreft.

lets anders

'Het zijn echt koplopers van de mode. Voordat de grote massa ermee loopt,
hebben ze het', aldus een van onze informanten. De jongens geven aan dat
dit vooral iets van de laatste jaren is. Toen Badir een jaar of veertien was,
wilde hij vooral dezelfde soort kleren als leeftijdgenoten hebben. Maar nu
is het juist omgekeerd: als iedereen met Nikes loopt, zorgt hij ervoor dat hij
iets anders aan heeft. Een van de medewerkers van Westside beaamt dit:
Ze gaan voor hun kleding echt naar de raarste plekken, naar Amsterdam,
Hilversum, echt naar uithoeken waar je exclusieve kleding vandaan kan
halen die niet in Utrecht te zien is. Zo presenteren zij zich echt als edit zijn
wij'.
Medewerker van Westside, juni 2000
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Sommige jongens hebben duidelijke ideeen over wat absoluut niet kan.
Vol gens Hasan, die to en hij zeventien was nog een jaartje op de kappersopleiding heeft gezeten, zijn verwijfde kleren en felle kleuren echt fout:
'Een raze, donkerpaarse broek of zo, dat vind ik teo Maar je mag er wel
leuk uitzien hoor.'
Naraen, die een tijdje op een mode-opleiding zat, neemt een wat andere
positie in. Hij vindt niet zo snel iets gek. Vroeger zag hij er naar eigen
zeggen zelf ook behoorlijk extravagant uit. Zo had hij figuren, de laatste
keer een vraagteken, eerder zijn islamitische naam SABIR, in kalligrafie
op z'n achterhoofd laten scheren. Hij liet dit doen door een vaste kapper.
Naraen: 'Ik kreeg best wel positieve reacties, al waren er ook af en toe
mensen die zeiden tegen mij dat het aandacht trekken was.'
In dezelfde periode dat hij motieven in zijn haar liet uitscheren, droeg
hij hiphop kleren, ofwel, zo licht Naraen toe: 'wijde kleren, boots, sportkleren'. Het was in de tijd dat hij veelluisterde naar de muziek van Snoop
Doggy Dog, een hip hop ster die op de muziekzender MTV in een uitzending
over de hiphopmode ongegeneerd liet weten: 'Whatever we wear, the whole
world wants to wear.'
Het mag tegenwoordig bij Naraen dan weI allemaal wat minder opzichtig zijn, zijn voorliefde voor bijzondere kleding is niet voorbij. Op de
avond van de eerste fotosessie voor dit boek draagt hij een opvallend fel
gekleurd paars overhemd. En hij praat vol bewondering over zijn oom, die
zelf kleren ontwerpt en deze ook draagt.

Zodra er een plek vrij is, wil hij op zijn school, de Hogeschool voor de
Kunsten, het seminar over modekleding gaan volgen.

Ook Hasan en Badir houden zich bezig met het ontwerpen van kleding,
maar bij hen gaat het om kostuums voor dansoptredens. In de winter
van 1999 zijn ze druk bezig met de kostuums van de dansgroep Out of
Contral.

Hij is altijd apart. Niet apart in die zin dat mens en dachten dat ie raar was
ofzo, maar gewoon apart. Hij heeft vol gens mij hele mooie dingen tussen die
zelf ontworpen kleren zitten. Hij heeft ook wei aan modeshows meegedaan.
Hij lijkt veel op Prince. Niet dat-ie hem probeert na te doen ofzo, maar
hij lijkt er gewoon op en hij vindt het gewoon strak om er zo uit te zien.
Naraen, december 1999

De kleding do en we met z'n allen. Als iemand met een goed idee komt, dan
moet-ie dat regelen. We gebruiken nu ook maskers. Ik kwam op dat idee en
dat vonden ze allemaal goed. Maar dan moest ik er achteraan gaan. Ik heb
dat to en geregeld. Iemand anders heeft nog een ander idee met kleding. Die
moet dat ook regelen dan. Dan hebben we twee pakken.
Badir, december 1999

Behalve Naraen heeft ook Rachid veel belangstelling voor bijzondere kleding. Hij zou zelfs graag een eigen kledinglijn met heren- en dameskleding
willen ontwikkelen. Hij heeft er al een duidelijke voorstelling van: 'Kinky
zou ik het niet willen noemen, maar wel iets aparts. Ik denk dan aan uitgaanskleding die je ook dagelijks kan aantrekken. Kleding waarbij je ziet:
dat is iets van Rachid.' Een motivatie om ook daadwerkelijk iets met zijn
plannen en ideeen te doen is het recente succes van Aziz, een Nederlandse
mode-ontwerper van Marokkaanse komaf: 'Ik zag zijn werk en dacht toen:
dat kan dus.'

Voor de juiste stoffen gaan de jongens naar de lapjesmarkt. 'Ze staan dan
bij zo'n stalletje uren te kibbelen welke stof bij welke hoort. Dat is echt
prachtig om te zien', aldus een broer van een van de jongens. Vervolgens
maken ze op papier een globaal ontwerp en leveren die samen met de stof
bij een kleermaker af.
Onder breakdancers was het zelf ontwerpen en zelf maken van danskleding vooral in de beginperiode heel gebruikelijk. Een lid van een
N ederlandse breakdancegroep vertelt in een artikel over de hiphopcultuur
in Nederland dat hier in de beginperiode van de breakdance nog maar weinig van de voor optredens benodigde attributen en kledingstukken te
krijgen waren: 'Vroeger moest je zelf een muts maken om te kunnen draai-

Ik vind het leuk om bestaande kleding als uitgangspunt te nemen en er iets
origineels mee te doen. Het is tegenwoordig niet zo bijzonder meer om zelf
je kleding te bleken, of bijvoorbeeld gaten in je broek te maken, er in te
knippen of er dingen op te plakken. Dat zijn dingen die iedereen wei doet.
Ik wil iets anders doen. Laatst had ik het idee om op een shirt van mij,
een wit shirt met rode motieven, een print van Bruce Lee te strijken. Zo'n
print uit de jaren tachtig. Die prints of strijkplaatjes zouden overal te koop
moeten zijn, maar ik heb ze tot nu toe nog niet kunnen vinden. Een ander
idee is om de stropdas meer casual te maken, door bijvoorbeeld 'm op een
wit overhemd van een wat dikkere stof te dragen, en daarover gewoon een
spijkerjas ofzo.
Rachid, februari 2001

Rachid is niet van plan om in zijn kledingontwerpen heel nadrukkelijk zijn
Marokkaanse achtergrond te verwerken.
Maar ik me wei voorstellen dat ik dat ooit nog eens een keer doe. Een tijdje
gel eden zag je veel jongeren lopen in van die Marokkaanse shirtjes. Dat is
zo'n T-shirt met het model van een djellaba. Zoiets is welleuk.
Rachid, februari 2001

Kleding
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en. Ging je kijken welke stof goed was.' Sommige breakdancers reisden
zelfs naar het buitenland voor de juiste spullen. Een breakdancer vertelt:
'Vroeger had iedere groep een beetje z'n eigen soort pakken. Je probeerde combinaties te vinden die anderen nog niet gebruikt hadden. Pas later
kwam er meer hip hop gear, waaronder ook de headspinmutsen.' Het mag
dan nu zo zijn dat kleding voor breakdancers overal te koop is, de kleding
voor Out of Control wordt zelfgemaakt. Zo zijn ze er zeker van dat er geen
andere dansgroepen in dezelfde pakken op het toneel verschijnen.
MERKKLEDING EN GEDRAG: WAT IS RET VERBAND?

Voor bedrijven die geld aan jongeren
willen verdi en en, is het van groot belang om precies bij te houden wat 'in' is
en welke jongeren voor welke kleding
kiezen. Het tijdschrift Businessweek
publiceerde op 21 augustus 2000 de
volgende resultaten van een onderzoek
naar merkkleding en levensstijl onder
423 Amerikaanse jongeren:
81 procent van de tieners die Eminemmerkkleding dragen, komt keurig thuis
op het tijdstip dat hun ouders met
hen hebben afgesproken. Dit geldt voor
slechts 34 pro cent van de tieners die kleding dragen met het logo van Christina
Aguilera.

74 procent van de tieners die Calvin
Klein- kleding dragen beschouwen zichzelf als te zwaar, tegenover I7 procent
van de tieners in Tommy Hilfigerkleding.
55 procent van de tieners die Ivy
League-Iogo's dragen, zeggen dat ze
wel eens marihuana hebben gerookt, tegenover I 5 procent van de tieners met
namen van universiteiten op hun kle.
ding.
40 procent van de meisjes die Britney
Spears-kleding dragen beschouwt zichzelf populair, tegenover 2I procent
van de meisjes die Christina Aguilerakleding dragen.

Sommigen jongens hebben een duidelijke voorkeur voor bepaalde mer ken.
Anderen lijken daar minder om te geven. Badir zegt expliciet: 'Ik koop
geen merkkleding meer. Ik hou van kleren die gewoon mooi zijn.' Hasan
geeft ook niet meer zo erg om merkkleding, zo laat hij weten in een gesprek
dat hij met een vriend heeft.

Hasan:
vriend:

Echt niet, ik bepaal zelf mijn mode.
Ja, maar je hebt toch Ii ever een trui van Gucci of zoo Als je de
keuze hebt om te kiezen tussen een Gucci trui en een trui van
Zeeman dan eh ....
Ja, kijk, je moet niet overdrijven.
Goed laten we zeggen een T-shirt van Nike of een T-shirt van
Gucci.

Nike bevalt me ook niet, wordt teveel gedragen. Nee, ik
draag geen Gucci echt niet. Serieus. Sevmiyorum <;unku biraz
Sjonnie-achtig [=ik vind het niet leuk, want het is een beetje
Sjonnie-achtigJ.
Mei 1999

Hasans gesprekspartner doet een nieuwe poging: 'Als je moet kiezen tussen een T-shirt van Dept of een T-shirt van Gucci, wat zou je dan kiezen?'
Hasan kiest voor Dept. Hasans vriend probeert nog of Gucci toch niet de
voorkeur zou hebben om vervolgens met GapStar en Levi's spijkerbroeken
te komen. Hasan heeft nog een alternatief: Pepe. Hij weet ook precies welk
model hij dan moet hebben: 'De Pepe M2 Slim Fit. Die heb ik nu ook
aan <;ok rahat [=erg prettig] super ya [=hartstikke goed].' Zijn vriend kocht
een Diesel 'ja, ja het is gewoon 'in' dan.' Het gesprek gaat verder over de
goedkope kopieen van dure spijkerbroeken, waarvan mens en toch vaak zeggen dat die kopie, hoe goed het model miss chien ook is, altijd 'minder' is.
Een week eerder had Hasan dezelfde stelling aan Youssef voorgelegd.
Ook in dat gesprek liet hij weten zich niet zoveel van merken aan te trekken. Maar hier is hij de gene die zijn gesprekspartner uit de tent probeert
te lokken:
Hasan:
Youssef:
Hasan:
Youssef:

Hasan:

Merkkleding

Hasan:
vriend:

Hasan:

Youssef:
Hasan:
Youssef:
Hasan:
Youssef:
Hasan:
Youssef:
Hasan:
Youssef:
Hasan:

Merkkleding moet. Je hoort er niet bij anders.
N ou, tegenwoordig niet meer hoor. J e mag je kleden hoe je wilt
tegenwoordig.
Ja, je mag je wel kleden hoe je wilt, maar toch kijken ze hoor.
Oke, je kan je kleden hoe je wilt. Ik bedoel. .. Ik kleed me hoe
ik wil, weet je ... Ja, ik heb wel altijd merkkleding aan, maar dat
is ook maar toeval, omdat het mooi is. Ik koop het heus niet
om die naam hoor.
Soms kan merkkleding echt wellelijk zijn hoor, het hoeft niet
mooi te zijn.
Precies, ja, ik koop het echt niet om die naam hoor. Vroeger
weI. Vroeger toen moest je weI.
Ik niet.
Ik wel hoor, ik moest weI met air-Nikes gaan lopen en zoo
Ik yond het nooit leuk omdat iedereen ermee liep.
Vroeger, dan ging ik maar dure spullen kopen, dat is beter dan
gepest worden, weet je.
Ja, zeker.
Precies, dat is beter dan elke dag in elkaar te worden geslagen.
Dan kan je beter merkkleding gaan kopen.
Ik kleed me hoe ik wiI.
Ja, tegenwoordig ja, nu.
Tegenwoordig.

Kleding
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Youssef:
Hasan:
Youssef:
Hasan:

Maar vroeger echt niet, denk ik, toch?
Maar het is wel merk wat wij dragen.
Maar dat is toeval.
Nou ... ik denk het niet ... toeval...

Mei [999

Een rondgang langs de acht jongens leert ons d.at zij op z'n minst allemaal
'merkbewust' genoemd kunnen worden. Rachld en Mustafa geven des!?evraagd ook heel duidelijk hun voorkeur voor bepaalde
favorieten zijn Replay en Diesel. In kleding van Armam zul Je hem met
maar
zo snel zien lop en. Het is niet zo dat hij iets tegen. dat merk
het is gewoon niet de stijl die bij hem past. Wat chlquere kledmgme:-ken
die hem meer aanspreken zijn bijvoorbeeld Donna Karan
Nlkes,schoenen kunnen niet meer en ook de zogeheten Australtans ZlJn passe.
Begin 200 I meldt Rachid, die thuis kan kiezen uit 20
.schoenen en
zichzelf een behoorlijke schoenenfreak vindt: 'Tegenwoordlg IS Puma weer
helemaal in. Dat merk is helemaal terug van weggeweest.'
Ook Mustafa, tijdens het interview gekleed in
zandkleurig overhemd en suede jas, met aan zijn hand een aantal grote nngen en om
zijn pols een chique horloge, heeft een
voorkeur
merken. Het liefst draagt hij kleding van Dlesel of - en
verschllt
hij heel duidelijk van Rachid - Armani.
geeft naar elgen zeggen
meestal
met Youssef.
veel geld uit aan kleding. Shoppen doet
Zij bezoeken dan winkels als de Rode Wmkel of Image m Utrecht, of
Kalverstraat in .Amsterdam. Bij winkels als C&A, Zeeman of H&M zal hlJ
nooit naar binnen gaan om
te kopen..
.'
I'
'Merken zijn heel belangnJk, vooral als
kmd,
, stelt
een van de jongens vast. Is het inderdaad zo dat JUlSt
veel waarde hechten aan dure merkkleding? Volgens Badlr besteden ZlJ veel
meer geld aan kleding dan Nederlanders.
Badir:

Louis:
Badir:

Een vriend van mij heeft een week geleden gehad, dat-ie naar
een dure kledingzaak ging, en dat daar ook op hem neer werd
.
.
gekeken. Hij was Turk. En daar kiiken anders
Terwijl Turken en Marokkanen met mmder geld Ultgeven m
kledingzaken dan Nederlanders?
. .
.
Ult
Nee, vol gens mij geven Turken en Marokkanen
dan de Nederlanders aan kleding. Nederlanders ZlJn met zo
kledinggek.

December [999

Vergelijken we het gedrag van 'buitenlandse' jongeren .met dat
sommige
migrantenouders die jaar in jaar uit geld sparen om te mvesteren m het land

van herkomst, dan lijkt er sprake van een soort 'protest'; het consumeren
van de zogeheten tweede of derde generatie allochtonen staat immers lijnrecht tegenover het sparen van de eerste generatie.
Het ligt voor de hand om de relatief grote bedragen die veel 'buitenlandse' jongeren aan kleding uitgeven in verb and te brengen met een sterke
behoefte om zich als 'maatschappelijk geslaagd' te presenteren, als reactie
op de vaak negatieve beeldvorming waar zij mee worden geconfronteerd.
Vraag is dan eigenlijk alleen nog of de keuze voor de dure merken het
gewenste effect heeft. Want, zoals Badir naar aanleiding van de stelling over
merkkleding op een gegeven moment zegt:
Als je als Marokkaan met van die dure merkkleding loopt, roepen ze al
gauw: 'He, kijk eens wat die Marokkaan aanheeft, dat is een dief!' En hij
zal je extra goed in de gaten houden.
Badir, december [999

Met hun kledingkeuze geven de jongens ook aan niet tot de 'hangjongeren'
te behoren, die veelal in trainingspakken en sportschoenen lopeno Voor een
buitenstaander is het echter niet altijd even makkelijk te voorspellen welk
gedrag naar de mening van de jongens wel of niet gepast is. Toen een van
hen op de foto dreigde te komen met zijn mobieltje, riepen de anderen in
koor: 'Verboden! Illegaal!' In reactie op ons verbaasde 'waarom?' kregen
we als uitleg: 'Het staat zo ordinair, zo met je mobieltje.'

Gewoon cool
Of het nu om dagelijkse kleding gaat of om een dansoptreden, de meeste
jongens uit de vriendengroep streven naar een zekere mate van originaliteit
in hun kleding. 'Cool', zo zou je de kledingstijl van de meeste jongens
misschien het beste kunnen bestempelen. Ze zijn 'cool' gekleed, in de zin
dat ze in de manier waarop zij zich kleden op zoek zijn naar iets unieks,
maar dan wel iets unieks dat ze delen met gelijkgestemden.
Ruim een jaar na het gesprek tussen Hasan en zijn vriend in het volksbuurtmuseum noteert een van ons na een bezoek aan het jongerencentrum Westside: 'Youssef en Rachid komen ook binnen. Rachid draagt een
zwart baseballpetje, Youssef een zwart wollen mutsje. Om zijn hals draagt
Youssef een zilveren schakelketting. Hij heeft een nieuwe jas, zo blijkt uit
de schertsende reactie van een van de aanwezigen: 'He Youssef! Nieuwe
jas? Naraen heeft hem all' Youssef: 'Huh huh huh!'
Het is niet voor het eerst dat er twee in dezelfde kleding lopeno Een
jongerenwerkster vertelt over de jongens: 'Als de een een bodywarmer
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heeft gekocht, die de ander ook leuk vindt, dan koopt die hem gewoon. En
op een gegeven moment hebben ze allemaal dezelfde bodywarmer.'
De jongerenwerkster van Westside herkent in het kleedgedrag van de jongens een duidelijke groepsstijl:
Wat ik wel bij hun 'heb gemerkt, is dat ze allemaal dezelfde smaak hebben
wat betreft kleding en ook dezelfde keuzes maken wat betreft kleding.
Beetje sportief, beetje casual, gekleed. Meestal spijkerjasjes, spijkerbroeken, vlotte gympjes, vlotte schoentjes, petje op. Merkkleding, in ieder geval. Adidas-schoentjes, Diesel-broekjes, ze hebben allemaal een Levi'sspijkerjackje. Ze zijn gewoon ... casual. Veel van de andere, wat jongere
jongens die hier vaak komen gaan meer naar de Armani-kant toe. Die dragen
van die strakke zwarte broeken en meer glimmende kleding. Dat is weer
M edewerkster van Westside, juni 2000
anders.

In de winter van 2001, als we alle acht jongens tegelijk voor een fotosessie
bij Westside treffen, zien ze er inderdaad 'casual', 'sportief' gekleed uit, met
Azzadine in zijn fel oranje windjack als blikvanger. Giiray draagt een nette
broek en een overhemd. De jongens maken OilS duidelijk dat hij een wat
andere kledingstijl heeft dan de rest. Hij had dit zelf in een eerder gesprek
al gezegd:
Kijk een jaar, anderhalf jaar gel eden was ik gewoon eh, hoe zeg je dat, freestyler, gewoon relaxed. Ik deed gewoon aan wat ik zelf wou, sportschoenen,
gewoon sportief. Maar nu, vanwege de opleiding en zo, of misschien omdat
ik ook wat ouder wordt, ben ik meer netjes gekleed dus.
Guray, februari 2000

Een week na de fotosessie verschijnen Azzadine, Youssef en Badir alle drie
met een petje op bij Westside. Youssef draagt een petje van spijkerstof van
hetzelfde merk (Kipling) als zijn schoenen. Badir heeft een petje van spijkerstof met een Chinees karakter erop. Azzadine draagt een meer gekleed
petje, van grijze wollige stof. Alle drie dragen ze de klep naar voren. Vol gens
'kenners' plaatsen de jongens zich daarmee automatisch in een andere scene
dan jongens die petjes dragen met de klep naar achteren of opzij; de klep
naar voren staat voor 'trots', de klep naar achteren voor 'relaxed' en de klepopzij voor 'joker'.
Onze afspraken met de jongens zijn meestal op zondag. De kleren die ze
dan dragen, noemen ze zelf vrijetijdskleding. Wanneer ze uitgaan, kleden ze
zich van tevoren om. Wat trekken de vrienden dan aan? Van Rachid krijgen
we de volgende opsomming: mooie truitjes, glanzende kleren, zwart, wit

Guray, Azzadine, Youssef en Badir in Westside, winter

2001

(foto: Hester Dibbits)

of rood, een spijkerbroek of glansbroek, mooie schoentjes. Overhemd en
trui zijn meer iets voor in de kroeg; die draag je niet in de discotheek.
Trainingspak en sportschoenen zijn helemaal uit den boze. Niet alleen loop
je in dat soort kleren eerder de kans om bij een discotheek te worden geweigerd door de portier; trainingspak en gympen zijn, aldus de jongens, 'gewoon sowieso meer iets voor de sportschool of voor een hiphop feestje'.
Later vertelt Rachid ons dat hij het welleuk vindt om als hij uitgaat af
en toe aparts te doen met zijn kleding. Zo had hij laatst zijn spijkerbroek
binnenste buiten aangetrokken. Azzadine keerde daarop zijn spijkerjak
binnenste buiten. Samen met N araen - 'die droeg die avond geloof ik een
lichtblauwe bloes met een mooi vest erover' - en een stel andere vrienden
zijn zij toen naar discotheek Galaxy in Den Bosch gereden.
Mustafa doet meestal iets zwarts aan als hij uitgaat: een dunne broek,
zwarte schoenen, zwarte trui. 'De kleur zwart vind ik leuk snap je, dus
vandaar. Oranje zou ik niet dragen. Geel, felle kleuren, daar hou ik niet
,
van.
Badir en Youssef stell en vooral praktische eisen aan uitgaanskleding.
Badir vertelt dat hij meestalluchtige kleding aantrekt als hij uitgaat. Voor
Youssef geldt dat het vooral niet te strak moet zitten. Hij trekt elke keer
wat anders aan. Giiray zorgt alleen dat hij er 'gewoon netjes, relaxed' uit-
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ziet als hij uitgaat. Azzadine draagt 'gewoon' de kleding waar hij zich prettig in voelt en Naraen zorgt ervoor dat hij 'gewoon' frisse, schone kleren
draagt.
'Gewoon', dat is het woord dat bij de jongens vaak terugkeert als we
ze naar hun kleedgedrag op uitgaansavonden vragen. Het is interessant
om te zien welke dingen in de ogen van de jongens zo vanzelfsprekend
zijn, dat ze er eigenlijk verder geen woorden aan vuil willen maken. Zoals
netjes geschoren zijn (de jongens willen absoluut niet met een ongeschoren
gezicht op de foto) en het gebruik van gel in je haar. 'Gel, dat gebruikt iedereen, dat is gewoon verzorging', aldus Hasan. En het spreekt ook vanzelf
dat je, als je bijvoorbeeld op stap gaat met een leuk meisje, je kleding in de
gaten houdt, er voor zorgt dat je er netjes uitziet, je haren gekamd zijn, je
kleding goed gestreken is, je niet uit je mond stinkt en je nagels in orde zijn.
'Gewoon schoon erbij lopen, verzorgd zijn gewoon, klaar, finito.'
Nu zal deze opsomming veel mens en vertrouwd in de oren klinken.
Toch is het minder vanzelfsprekend dan het lijkt: de jongens maken in hun
antwoorden duidelijk dat zij een levensstijl voorstaan die heel, heel ver
afstaat van die van punkers, of - om meer in deze tijd te blijven, zogeheten
alto's, bij wie het 'onverzorgd' zijn juist deel uitmaakt van de groepscultuur.

Het is verboden. Tatoeage is sowieso verboden. Een piercing mag wei,
maar het is het beeld wat het geeft. Het geeft gewoon een negatief beeld.
Hennatatoeages is iets anders, daar maken zij zich dan weer niet zo druk
om. Ik heb er zelf ook een gehad. Dat is maar een paar weken.
Rachid, maart 2000

Taboes
Bijna altijd als we de jongens ontmoeten, zien ze er glad geschoren uit.
Alleen Giiray zien we een keer met een miniem streepje op z'n kin.
Kennelijk speelt voor de jongens geen rol dat moslimgeleerden aanbevelen
om als moslim de baard te laten staan om zo het verschil tussen mannen
en vrouwen te benadrukken en zich te onderscheiden van de ongelovigen.
Wellicht dat de jongens als zij ouder zijn voor een baard kiezen. In de
praktijk zie je nu ook vaak dat naarmate islamitische mannen wat ouder
worden en zij meer religieus gaan leven, zij ook hun baard laten staan.
Sommige dingen laten de jongens weI heel bewust na uit respect voor
het geloof of voor hun ouders. Zo zou Rachid weI een tatoeage of een piercing willen hebben. Hij weet echter dat zijn ouders en andere mensen in zijn
omgeving het - net als veel niet-islamitische ouders overigens - niet zouden
waarderen als hij met een staafje door zijn wenkbrauw thuiskwam.
In onze cultuur is dat gewoon taboe. Er zijn wei oudere mens en die een
tatoeage hebben, maar in die tijd wisten ze nog niet dat dat niet mocht.
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En sieraden? Rond 2000 dragen veel jongens van rond de twintig korte
kralenkettinkjes. Ook Youssef heeft vrijwel altijd zo'n kettinkje om. Badir
vertelt dat hij meestal een zilveren schakelketting en zilveren schakelarmband draagt. Alleen bij mellow-feesten verandert zijn outfit en draagt hij
in plaats van de ketting doorgaans een zwarte veter met daaraan een zilverkleurig embleem van bijvoorbeeld een zon of in elkaar gevlochten seksesymbolen. Binnen de islam is het voor mannen verboden gouden sieraden te dragen. Sommige moslims wijzen ook het dragen van niet-gouden
sieraden af, aangezien travestie verboden is. N araen is zich hiervan bewust.
Hij zou ook niet zo snel gouden sieraden dragen: 'Een gewone ring of een
ketting mag weI, maar gouden sieraden zijn taboe voor mannen.'
ISLAMITISCHE KLEDINGVOORSCHRIFTEN

De islam is voor moslims een belangrijke bron van opvattingen over kleding.
Net als op andere gebieden van het dagelijks handelen, maakt de islam ook bij
het kleedgedrag van haar gelovigen onderscheid tussen verplichte handelingen, aanbevolen handelingen, verboden
handelingen, afkeurenswaardige handelingen en toegestane (neutrale) handelingen.
I) Verplicht voor aIle moslims is het bedekken van het schaamtegebied ('awra).
Voor mannen betekent dit dat zij hun
lichaam in elk geval moeten bedekken
vanaf de navel tot aan, of tot en met de
knie. Vrouwen moeten alles bedekken,
behalve hun hand en, voeten en gezicht.
Voorts is men verplicht zich indien nodig door middel van kleding te beschermen tegen hitte en kou, en tegen de gevolgen van gevechtshandelingen.
2) Aanbevolen wordt het dragen van
een ridaa' (een soort jurk, een jellaba)
tijdens het gebed ofwei de salaat. Voorts

wordt aanbevolen om op vrijdag en bij
islamitische fees ten mooie kleren te dragen.
3) Verboden (haraam) zijn zijde en
goud voor mannen. Meningen verschillen over de vraag of mannen kleding
mogen dragen die gedeeltelijk van zijde
gemaakt is. Verboden is voorts onzedelijke kleding, hetgeen wil zeggen: kleding die het schaamtegebied zichtbaar
laat. Tenslotte zijn ook verboden extravagantie, travestie, en het dragen van
kleding of accessoires die op verwaandheid duiden.
4) Afkeurenswaardig is het dragen van
de gezichtssluier en het bedekken van
de neus tijdens het gebed, het dragen
van een tulband zonder hoofdsluier en
het dragen van zogeheten 'gereputeerde kleding', ofwei kleding die precies
overeenkomt met de kleding van heiligen (salihien). Ook is het afkeurenswaardig (maar dus niet verboden) om
kleding te dragen zoals die van de on-
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gelovigen (eigenlijk: 'adjm d.w.z. nietArabieren).
5) Al het overige is toegestaan (halaal).
Naast deze voorschriften vindt men in
de islamitische gedragsleer nog een aantal andere, meer specifieke opmerkingen die betrekking hebben op het kleedgedrag van mens en. Zo kan men lezen

dat men een zegelring bij voorkeur
links moet dragen en dat men niet
op een schoen moet lop en of staan,
tenzij men bezig is de andere te reparereno Aanbevolen wordt om de rechter
schoen als eerste aan te trekken, en de
linkerschoen als eerste uit te doen.

Bronnen: Ibn Juzayy 1977; Qardawi 1993·
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Een van de belangrijkste dingen die de vrienden bindt, is hun geloof, de
islam. De jongens praten veel met elkaar over de islam, over tradities, over
de verschillende manieren waarop je met je geloof kunt omgaan en over wat
wel en niet mag vol gens de islam. Een van de jongerenwerkers merkt op:
'Ze zijn echt aan het uitzoeken hoe belangrijk de islam voor hun eigenlijk
is en ze zijn heel erg aan het zoeken naar een goede manier om invulling
aan hun geloof te geven.'
In hun middelbare schooltijd gaan veel jongeren zich bewuster met hun
achtergrond en met hun geloof in het bijzonder bezighouden. Als gevolg
hiervan vallen juist in deze peri ode veel etnisch gemengde vriendengroepen
uiteen. Zo niet deze vriendengroep.
Rachid begon als mid del bare
scholier boeken te lezen over het geloof. Een van de boeken waar hij veel
kennis uitgehaald heeft is Halal en

Haram. Wat toegestaan en verboden
is in de Islam, een Nederlandse vertaling van het boek van Yoesoef
Qardawi uit 1960. Dit boek is speciaal gericht op moslims die in het westen leven. Rachid kocht de vertaling
in de moskee. Sinds hij zich meer
is gaan verdiepen in het geloof, probeert hij zoveel mogelijk vol gens de
regels van de islam te leven.
Ook Naraen koos op de middelbare school bewust voor de islam.
Omdat hij de zoon is van een islamitische moeder en een hindoe vader Yoesoef Qardawi, Halal en Haram.
('maar die is niet zo godsdienstig, die dl. 1. (Delft, Uitgeverij Noer, 1993)
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gelooft meer in de wetenschap') is zijn moslim-identiteit voor hem minder
vanzelfsprekend dan voor de anderen. Op de lagere school beschouwde
hij zichzelf wel al als moslim, ook omdat hij voornamelijk Marokkaanse
en Turkse vriendjes had.

Alle jongens benadrukken wel dat ze geen stel heilige boontjes zijn. De
islam is belangrijk, maar ze zijn niet strikt in hun opvattingen. De een is wat
gedrevener in het naleven van de islamitische gedragsregels dan de ander.
Die verschillen accepteren ze van elkaar.

Maar op de middelbare school ga je er meer over praten, en mens en vragen
je erover. En dan zei ik: 'Ik ben islamitisch', maar ik yond het wel storend
dat ik er eigenlijk niets van wist. Toen ben ik me er meer in gaan verdiepen.
lVaraen,jebruari2001

N araen leert veel over de islam van een broer van zijn moeder in Den Haag,
die wekelijks bijeenkomsten organiseert 'om de familie bij het geloof te
houden'.
De islam is dan weI een belangrijke bindende factor voor de jongens,
toch zeggen ze dat ze elkaar niet op het geloof hebben uitgekozen. Badir:
'We kijken niet naar het geloof, of iemand nou islamiet is of niet. Ais het
om gesprekken gaat, zou ik het zelfs leuker vinden als juist iemand die niet
islamiet is bij ons in de groep zat.' Volgens Naraen kun je heel goed omgaan
met iemand die niet gelovig is, als diegene maar respect heeft voor je geloof.
Soms zegt hij niet dat hij moslim is omdat mens en hem dan anders gaan
benaderen, en hij vindt dat je iedereen hetzelfde moet behandelen, ongeacht
zijn geloof.
Er was bijvoorbeeld een Marokkaans meisje, dat opeens heel aardig ging
doen to en ze er achterkwam dat ik moslim was. Maar dat vind ik dus raar.
Als ik geen moslim was geweest, zou ze niet zo aardig tegen me hebben
lVaraen,jebruari2001
gedaan.

Dus een Nederlandse jongen die geen islamitische opvoeding heeft gehad
zou zonder problemen bij de groep kunnen komen? Zeker, maar Rachid
vindt het dan weI belangrijk dat zo'n jongen de islamitische gewoontes en
gebruiken begrijpt. En dat is vol gens hem niet zo gemakkelijk: er zijn nu
eenmaal handelingen volgens de islam verboden die voor Nederlanders alledaags zijn. Ook is het geloof niet iets wat je gauw met Hollandse jongens
bespreekt:
Giiray:

Rachid:
Hester:
Rachid:

Ja, op school hebben de meeste Hollandse jongeren zoiets van:
ik heb niets met het geloof te maken, dus dan kun je niet met
hen over het christendom praten. Die weten alleen maar dat
Jezus be staat.
Die weten alleen maar de basisdingen.
Jullie komen niet veel Hollandse jongeren tegen die ...
Nee, als ze al niet geinteresseerd zijn in hun eigen geloof kun
je ze moeilijk interesseren voor een ander geloof.
Februari 2001
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Vol gens de islam is er een God. Deze God heeft zich in de loop van de
menselijke geschiedenis verscheidene malen door middel van profeten aan
de mens geopenbaard. Verschillende van deze profeten, zoals Adam, Mozes
en Jezus komen ook voor in de joodse en christelijke traditie. De profeet
Mohammed, die leefde in het Arabie van de zevende eeuw, bracht de mensheid Gods definitieve boodschap. De teksten die aan Mohammed geopenbaard zijn, zijn na diens dood verzameld in het heilige boek van de moslims,
de Koran. Moslims beschouwen de Koran als het letterlijke woord van
God, en derhalve als de absolute en onveranderlijke waarheid.
Ja,

moslim moet je daarin geloven. Dus het kan bijvoorbeeld niet zo zijn,
Je de Koran leest dat je bepaalde dingen interessant vindt, dat je bepaalde
gelooft en bepaalde dingen niet. Als je er in gelooft moet je gewoon
In alles gel oven. In de Koran dan.
Rachid, januari 2000

Daarnaast hebben vroege moslims de mondelinge overleveringen verzameld van de handelingen en uitspraken van de profeet Mohammed en zijn
metgezellen. Deze overleveringen worden de hadieth (of de traditie) genoemd en vormen een tweede bron van islamitische opvattingen.
In de eerste eeuwen na de opkomst van de islam hebben islamitische
geleerden regels opgesteld voor alle facetten van het leven. Deze regels zijn
deels gebaseerd op de Koran, maar ook op de hadieth, en op redeneringen
en meningen van toenmalige rechtsgeleerden.
Vanwege de nadruk op de gedragsleer wordt de islam (net als het jodendom) door westerlingen vaak een wettische godsdienst genoemd. Er
bestaan echter ook mystieke stromingen binnen de islam, waarin men
streeft naar een direct persoonlijk contact met God door gebed en meditatie
(dhikr). De islamitische mystiek staat bekend als het soefisme.
Voor de meeste moslims is het navolgen van de gedragsregels de ben:anier om invulling te geven aan hun godsdienst. Die regels
als leldraad voor het leven, en het leven dient als voorbereiding op
het hlernamaals. Voor de jongens is het hiernamaals een belangrijk gegeven
dat je gedrag op aarde in grote mate bepaalt: je moet 'goed' leven.
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Rachid:
Margreet:
Rachid:

Margreet:
Rachid:

Margreet:
Rachid:

Het is een leidraad in mijn leven.
Op wat voor manier dan?
Het is gewoon zo, dat als ik me er niet mee bezighou, dat ik dan
echt goed fout zit. Dat er ook problemen zijn. Dat ik verkeerd
bezig ben.
Zou je je dan slecht voelen of zo?
Ja, sowieso, en weten dat je ervoor bestraft kan worden. Wij
als moslims leven eigenlijk met het idee van het hiernamaals.
Een moslim moet het leven eigenlijk zien als een voorbereiding
op het hiernamaals. En met dat doel moet je eigenlijk gewoon
goed leven, bepaalde dingen niet doen.
En als je het toch doet?
Dan kan je ervoor bestraft worden in het hiernamaals. (... ) Ik
drink bijvoorbeeld niet, uit angst voor het hiernamaals. Je weet
dat je dan gewoon bestraft kan worden.
Februari,2001

Op de Dag des Oordeels staat de goddelijke weegschaal klaar, met aan de
ene kant j e goede daden en aan de andere kant je slechte dad en. Giiray denkt
er anders over dan Rachid. Wat hem betreft is het zaak die weegschaal naar
de goede kant te laten doorslaan. 'J e kan nooit honderd procent goed bezig
zijn, maar je moet toch wel een beetje die kant op gaan,' vindt hij.
Leven als een goede moslim houdt in, dat je de vijf belangrijkste plichten van de islam, de zuilen (arkaan) vervult. Dat zijn: de geloofsbelijdenis
(sjahada), het rituele gebed (salaat), het geven van aalmoezen (zakaat),
het vasten tijdens de maand ramadan (sawm) en de bedevaart naar Mekka
(hadj). Van belang voor het dagelijks leven zijn daarnaast de kledingvoorschriften en de voedselvoorschriften, met name het verbod op varkensvlees
en alcohol.
Voor Rachid, Badir, Hasan, Naraen, Mustafa, Giiray, Youssef en
Azzadine zijn deze verboden en geboden overbekend. Maar hoe brengen
zij deze in het dagelijks leven in de praktijk? Hoe staan zij tegenover het
bidden, het moskeebezoek en de jaarlijkse vastenmaand, de ramadan? Hoe
gaan zij om met het verbod op het eten van niet-ritueel geslacht vlees en
het drinken van alcohol? En tot slot: hoe is hun houding tegenover magie
en andere bovennatuurlijke verschijnselen?

Het rituele gebed (salaat)
Naast de geloofsbelijdenis worden in de islamitische wet het gebed en de
vasten als de belangrijkste van de vijf zuilen genoemd. Een goede moslim
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houdt zich minimaal aan deze geboden. Bij het gebed staat men op, knielt,
en brengt het voorhoofd naar de grond in een reeks van in totaal I7 houdingen, elk met de bijbehorende Arabische formules. Het is een vaardigheid die aangeleerd moet worden. De salaat moet vijf maal per dag op
vastgestelde tijdstippen verricht worden. Kan men daaraan om de een of
andere red en niet voldoen, bijvoorbeeld omdat men' onrein' is, omdat men
geen rituele wassing heeft kunnen uitvoeren, dan kan men het gebed of de
gebeden die men gemist heeft later inhalen.
De jongens denken verschillend over het bidden en vooral over de frequentie waarmee dat moet gebeuren. Rachid hecht er groot belang aan. Hij
was het ook die na Ie zing van een eerdere versie van dit boek aandrong
op met name uitbreiding van het gedeelte over bidden. Hij heeft het bidden deels van thuis meegekregen, maar vooral ook zelf geleerd uit boeken
(bijvoorbeeld Kom tot het Gebed van Abdulwahid van Bommel), die hij
sinds zijn I4e jaar is gaan lezen.
Rachid:

Margreet:
Rachid:

Ik ben nooit gestopt met bidden sinds mijn veertiende. 't Wordt
routine, je kan niet zonder. Je gaat je op een gegeven moment
ook schuldig voelen als je het niet doet.
Bid je vijf keer per dag?
Nee, ik spaar het op zoals ze dat noemen. Je hebt er niet altijd
tijd voor als je veel weg bent. Soms doe ik het ook wel eens
twee dagen achter elkaar niet. Soms kan het niet anders.
Februari 2001

Ook andere jongens vinden het belangrijk om regelmatig te bidden. Maar
ze vinden het niet altijd makkelijk:
Het is best wel moeilijk om het weer op te pikken als je gestopt bent. Ik
weet niet waarom ik opeens stop. Ze zeggen ook dat het heel slecht is als
je steeds begint en stopt. Ik voel me wel schuldig eerlijk gezegd, want ik
weet dat ik tijd heb en dat ik het kan en dan doe ik het niet. Ais je alles gaat
inhalen ben je misschien net twintig minuten kwijt, terwijl je gemakkelijk
twintig minuten op de bank gewoon niets zit te doen.
Naraen, december 1999

Giiray bidt vooral tijdens bijzondere dagen, onder andere tijdens de ramadan.
Ik bid tijdens de ramadan, en de laatste keer echt bidden was toen Hasans
vader overleden was [in 1998]. We zijn toen met zijn allen naar de moskee gegaan. Dat was echt een belangrijke dag op zich hoor, we waren to en met zijn
allen bij elkaar, en na de moskee zijn we naar de shoarmazaak gegaan. Toen
begonnen we allemaal te huilen. We kenden zijn vader allemaal. Iedereen
kende hem in de buurt. Elk jaar herdenken we hem, op 28 november, in de
Giiray, februari 2001
moskee of bij hem thuis.
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Ais Rachid zegt het $Oms moeilijk te vinden om toch te gaan bidden als hij
net TV zit te kijken, relativeert Giiray:
la, maar je moet je er niet te veel in gaan verdiepen he? Van sjee, had ik dat
nou maar gedaan, want dan wordt je op zich een psycho.
Guray, februari 200I

De moskee is van's ochtends vroeg tot's avonds laat open en desgewenst
kun je er zo naar binnenlopen. Het is niet verplicht om vijf keer per dag
in de moskee te bidden. AIleen het gebed op vrijdagmiddag, de salaat aldjoemca, behoort vol gens de islamitische leer in de moskee plaats te vinden.
AIle jongens komen weI eens in de moskee, maar zeker niet elke vrijdag.
Op de belangrijke feestdagen gaan ze weI. Vol gens Youssef onderscheiden ze zich daarmee, net als veel andere islamitische jongeren, van hun
N ederlandse leeftijdgenoten.
Weinig Nederlandse jongeren gaan 's zondags of met Kerst naar de kerk.
Maar op de ramadan of met belangrijke feestdagen zie je toch wel veel islamitische jongeren naar de moskee gaan.
Youssef, januari 2000
Voor Azzadine is de ramadan de enige periode in het jaar dat hij naar de
moskee gaat. Maar ook dan gaat hij niet elke dag. Meestal gaat hij met
Youssef mee en dan komt hij zijn eigen familie tegen. Rachid, die als hij
tijd heeft wel elke vrijdag naar de moskee gaat, gaat tijdens de ramadan zo
vaak mogelijk. Tijdens een van de laatste on even nachten in de ramadan (de
nacht dat de eerste openbaring aan de Profeet Mohammed gedaan werd)
bidden sommige mensen de hele nacht door. Rachid legt uit dat vooral de
'goede gelovigen' dit doen. De 'gewone gelovigen' - waartoe hij ook zichzelf rekent - doen ook tijdens die bijzondere nacht aIleen de gebruikelijke
gebeden. Rachid gaat meestal met zijn vader en zijn broers naar de moskee in Overvecht. Deze moskee staat in principe open voor moslims van
elke herkomst, vertelt hij. Toen hij nog in Lombok woonde, ging hij
net als Azzadine en Youssef naar de Marokkaanse Sunna-moskee bij het
MajeIlapark.
Behalve de salaat, het rituele gebed, waarvan de teksten en de uitvoering
vastliggen, is er ook nog de doecaa', het smeekgebed. Moslims zijn niet
verplicht tot deze gebeden, het is een strikt persoonlijke aangelegenheid.
Badir is ervan overtuigd dat bidden helpt. Hij bidt dan bijvoorbeeld ook
voor de goede afloop van een examen. Met zijn moeder heeft hij hier wel
eens discussie over. Zij vindt dat je niet aIleen moet bidden als je het nodig hebt, maar ook op andere momenten. Rachid is het daar mee eens.
Bovendien is het niet de bedoeling dat je anderen vertelt waarvoor je bidt,
vol gens hem.
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Eigenlijk mag Badir niet zeggen waarvoor je bidt, misschie.n dat hij
niet
weet. Het is iets persoonlijks tussen jou en God.
Rachtd, februan 200I
De doecaa' mag in elke taal gebeden worden, de rituele salaat gaat in het
Arabisch. Je leert de formules uit je hoofd. Arabisch lezen kunnen aIleen
Rachid en Naraen die het leert tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten
van zijn Haagse ;om. Sommige van de andere jongens hebben als k!nd
wel Koranlessen in de moskee bijgewoond. Youssef volgde zelfs acht par
lang Koranles en kent stukjes van de Koran uit zijn hoofd. Ook Rachid en
Badir hebben Arabische lessen gehad in de moskee, maar ze hebben toch
het meeste van hun ouders geleerd. Youssef zoekt wel eens wat op in de
N ederlandse vertaling. Maar de vertaling heeft toch niet dezelfde status als
het Arabisch.
Heel veel dingen zijn gewoon niet te vertalen, en dus is het .heel goed als je
de originele tekst leest. De vertaling
je wellezen
Jezelf,
het
is het beste als je de Koran in het Arab1sch leest. Ais Je het kan
dan is dat mooi meegenomen, maar het hoeft niet per se. Daarvoor 1S het
gewoon veel te moeilijk.
Naraen, december I999
Via zijn oom in Den Haag komt Naraen in
de mystieke
kant van de islam het soefisme. Sinds een aantal JareD gaat hI) om de week
naar Den Haag, ;aar zijn oom bijeenkomsten organiseert
de
Iedereen komt dan bij elkaar om, na Koranstudie en een maaltl)d,
dhlkr
te houden. Dhikr betekent letterlijk 'herinnering'. Tijdens een dhlkr denk
je op een intense manier aan God. De aanwe:.-igen herhalen
eenzelfde
formule waarin ze God en Zijn profeet pn)zen. Naraen: WI) zeggen dan
steeds: 'La ilaha ilIa Ilah' -'Er is geen God dan God'. Daarbij kan men dan
eventueel het hoofd of bovenlichaam ritmisch heen en weer bewegen. De
toestand van trance die op die manier bereikt wordt, stelt de aanwezigen
in staat zich voIledig te concentreren op God, en zich bewust te worden
van hun eenheid met God.

Vasten (ramadan)
Tijdens de ramadan, de jaarlijkse vastenmaand, wordt er 'met aIle zintuigen'
gevast. Moslims onthouden zich in die maand van zonsop.gang tot. z?nsondergang van eten, drink en, roken en seksuele omgang. Zleken, relzlgers
en menstruerende, zwangere of zogende vrouwen zijn vrijgesteld van de
vastenplicht; zij dienen de vasten op een later
in te halen. Het
islamitische jaar rekent volgens de maankalender en IS elf dagen korter dan
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het zonnejaar. Daarom valt de vastenmaand steeds elf dagen eerder in het
zonnejaar dan het jaar daarvoor. In 1999 en 2000 viel de ramadan in december. De Koran geeft als richtlijn voor het moment waarop de vastenmaand
begint: na de nieuwe maan. De meeste moslims zeggen dat de sikkel van
de nieuwe maan daadwerkelijk waargenomen moet worden, zoals dat gebeurde tijdens het leven van de profeet. Ais bijvoorbeeld door een bewolkte
hemel de maan niet te zien is, beginnen ze een dag later met vasten.
Over de betekenis en functie van de ramadan is de vriendengroep het
weI eens: het heeft alles te maken met zelfbeheersing, controle. Hasan:
'Je mag ook geen onreine gedachten hebben.' Dat is niet altijd makkelijk,
vooral 's zomers, zoals een vriend van Hasan zegt: 'dan zie je ze allemaal
lopen in hun minirokken en dan rollen je ogen gewoon vanzelf die kant
op.' Giiray vertelt dat hij eigenlijk pas op latere leeftijd precies de bedoeling
en de betekenis van de ramadan begon te begrijpen. Maar nu weet hij heel
goed waarom hij meedoet. Het gaat erom dat je meevoelt met armen en
zwakken en het reinigt je lichaam. Vol gens Giiray was het vasten vroeger
veel gebruikelijker: 'Het was een manier van leven, je deed het iedere dag.'
Naraen vindt het belangrijk dat mensen het er voor over hebben om een
maand in het jaar stil te staan bij armere mens en, die niet genoeg te eten
hebben:

Bij een enquete op het Utrechtse De Bruijne Lyceum zeiden in 1999
nagenoeg alle Turkse en Marokkaanse leerlingen dat zij hadden meegedaan
aan de ramadan. Badir heeft echter het idee dat in zijn omgeving steeds
minder Marokkanen aan de ramadan meedoen. Hij voorziet dat over vijftig
jaar tachtig procent niet meer meedoet. Bij Turken is er vol gens hem minder
sprake van een afname. Vol gens Youssef hebben de meeste islamitische
jongeren in elk geval respect voor hun geloof, zelfs als ze niet met de ramadan meedoen. Ze zullen tijdens de vastenmaand bijvoorbeeld overdag
niet voor je neus een broodje gaan zitten eten.
Het wel of niet meedoen met de ramadan heeft volgens Badir niet alleen
met de opvoeding te maken, maar vooral ook met de omgeving, met het
gezelschap waarin iemand terecht komt. Er zijn nogal wat gezinnen waar
maar een deel van de kinderen meedoet aan de ramadan. Badir vindt het
leuk als andere mensen zien dat in een familie waar niet iedereen vast er
toch een paar zijn die weI meedoen. Maar uiteindelijk, voegt Naraen toe,
doe je het voor jezelf, niet voor de reacties. Badir vraagt zich weI eens af,
of mensen die niet meedoen, niet bang zijn voor bestraffing in het hiernamaals.

Ik vind het best wel belangrijk dat ze dat tenminste kunnen opbrengen,
weet je. Want dan kan je tenminste zien hoe iemand is. Als je dat nog kan
opbrengen, dan weet je dat je nog wel gevoel hebt voor je geloof. Dat vind
Naraen, december 1999
ik wel belangrijk.
Heel veel Nederlanders denken dat die ramadan een marteling voor ons
is. Maar als je gaat uitleggen waarom die vastenmaand er is, en dat dat de
gezelligste maand is, en dat je jezelf gereinigd voelt en dat je denkt aan de
medemens die het niet zo goed heeft, dan hebben ze er veel bewondering
voor. Sommigen zeggen dan zelfs dat ze het ook wel eens een dag willen
Badir, december 1999
proberen.

Overigens hoeft het niet zo te zijn dat al diegenen die vasten, zich ook voor
de rest onberispelijk gedragen. Badir heeft vaak meegemaakt dat mens en
die overdag netjes aan de ramadan meedoen, na zonsondergang £link de
beest gaan uithangen. En dat is vol gens hem ook weer niet de bedoeling.
Vol gens een Turkse jongerenwerker vormt de ramadan voor veel islamitische jongeren een compensatie voor hun gedrag de rest van het jaar. 'Het
is een moment van bezinning op hun islamitische identiteit.' Tijdens de
ramadan zorgen ze ervoor dat ze zich zoveel mogelijk vol gens de regels
gedragen.

De ram ad an is een echte feestmaand. Het is bij uitstek het moment om
elkaar meer op te zoeken. Familie- en vriendschapsbanden worden aangehaald, en je voelt verbondenheid met alle anderen die vasten. Maar hoe
feestelijk en gezellig ook, de ramadan is vooral een heilige maand. De jongens hebben soms het gevoel dat uitgaan in discotheken daar niet bij past.
Daarom gaan ze tijdens de ramadan minder uit, zeker in het begin.
Ik weet niet precies waarom het niet mag. Ik heb ook pas gehoord dat het
niet mag, dus zeg ik er maar niet teveel over. Zometeen ga ik iets verkeerds
zeggen, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. Ik vind op zich wel dat het
gewoon moet kunnen. Als je je maar gewoon d'r aan houdt.
Rachid, december 1999

Tijdens de ramadan zitten de jongens vaak tot diep in de nacht bij Badir
of Hasan op de kamer te risken of monopoly te spelen. Er wordt op zulke
avonden ook veel over het geloof gepraat: 'Dat komt dan gewoon meer
boven.'
Het tijdstip waarQP de vasten wordt gebroken en men aan de iftaar kan
beginnen, de eerste maaltijd na de vasten, is te zien in een schema dat je bij
elke moskee kunt krijgen. Naraen kreeg het schema van een Turkse vriend.
Op zo'n schema staan alle gebedstijden voor een bepaalde periode en dus
ook die direct na zonsondergang, het moment voor de iftaar. Rachid heeft
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in 1998 de ramadan in Marokko meegemaakt. Daar kijken de mens en even
naar de TV en gaan dan naar buiten. Dan begint het leven eigenlijk pas. In
veel islamitische landen worden juist in de maand van de ramadan allerlei
feestelijkheden na zonsondergang georganiseerd. Hier in Nederland gaat
het leven gewoon door.
Wel komt tijdens de ramadan de familie vaker bij elkaar. Op gewone
dagen komt Rachid vaak thuis als iedereen al heeft gegeten, maar tijdens
de ramadan wordt er gezamenlijk gegeten. Een enkele keer eet hij elders,
bijvoorbeeld in het buurthuis of bij Badir thuis.
De dadel waarmee de eerste maaltijd na een dag vasten begonnen wordt,
is een standaard onderdeel en voor iedereen een bekend ritueel. Maar wat
er daarna op tafel komt, verschilt al naar gelang het land waar de ouders zijn
opgegroeid. Bij Rachid, Youssef en Azzadine wordt er naar Marokkaans
gebruik eerst narira gegeten, een tomatensoep met vlees en kikkererwten.
Bij Badir thuis gaat het iets anders:
Heel veel Marokkanen beginnen met soep. Dus als er een Marokkaanse
vriend bij mij is bijvoorbeeld, en die redt het niet meer om naar huis te gaan
om te eten, dan blijft-ie bij mij eten. En zij beginnen altijd met dadels en
daarna direct soep. Bij ons thuis doen we soep altijd als laatste. Terwijl heel
veel Marokkanen dat niet doen. Ais er dan iemand bij mij komt eten, begint
hij altijd met soep. Dat weet mijn moeder ook. Dan zegt ze: 'Moet je een
kommetje soep?' Wij beginnen altijd met wat anders, en eindigen met soep.
Badir, december 1999

Bij Naraens moeder thuis vervolgt men de maaltijd met roti of een ander
Surinaams gerecht. Bij Mustafa, Guray en Hasan worden er vanzelfsprekend Turkse gerechten opgediend. Badir eet wel eens bij Guray en wordt
af en toe ook uitgenodigd door een andere Turkse vriend.
Badir:

Louis:
Badir:
Louis:

Turken hebben een heel andere manier van eten. Vorige keer
kreeg ik iets met yoghurt of zoo Oh ja, zij begonnen ook met
soep. En daarna kwamen er allemaal verschillende dingen op
tafel die je kon eten. Maar zij hebben gewoon een heel ander
soort manier van eten, met een heel ander soort eten. Ik vind
het ook heerlijk. Ze hebben een soort soep, waar iedereen gek
op is. Die had ik vorige keer dus ook gekregen. Die was wel
lekker. Ik weet niet of dat typisch ramadan-eten is. Ik denk dat
de moeders zich in de ramadan wei iets meer uitsloven.
.
En zij beginnen ook met een dadel?
Ja, dat doet vol gens mij iedere islamiet.
En een glas melk? Dat do en ze vaak in Marokko toch? Of
niet?

Badir:

Eh ... ja, dat klopt, maar dat doen wij niet. Ik begin zelf ook nooit
met dadels hoor. Ik eet helemaal geen dadels. Ik lust dat niet.
Dat was in het begin al meteen. Ik ben de enige hoor. Iedereen
begint met dadels, al mijn vrienden beginnen met dadels. Ik ben
de enige die niet met dadels begint.
December 1999

Eten en drinken
N aast het bidden en vasten spelen ook de voedselvoorschriften een grote
rol in het dagelijks leven van de jongens. De islam verbiedt het eten van
varkensvlees, en in principe van al het vlees dat niet volgens de islamitische
rite geslacht is. Alle plantaardige produkten zijn toegestaan, mits ze niet
gegist zijn (zoals wijn en andere alcoholische dranken).
Kijk, je mag eigenlijk niet bij iemand anders eten die geen moslim is. Dus wij
kunnen overal terecht bij elkaar, want we weten dat we geen varkensvlees
hebben, dat het vlees dat we hebben [ritueel] is geslacht.
Naraen, december 1999

Geen van de jongens eet varkensvlees, maar er zijn er wel die af en toe
een hamburger eten bij McDonald's. Strikt genomen mag dat niet vol gens
de islam, omdat dit vlees afkomstig is van runderen die niet volgens de
islamitische rite zijn geslacht. Niet zo lang geleden aten ze bijna allemaal
wel eens een hamburger bij de McDonald's. Rachid had echter gelezen dat
het eten van vis volgens de islam onder alle omstandigheden is toegestaan,
en toen is iedereen geleidelijk overgegaan op het broodje visfilet. Badir
eet al zes jaar geen vlees meer dat niet ritueel is geslacht en dat komt ook
merendeels door het voorbeeld van vrienden: 'Ik dacht: als hij dat kan, dan
kan ik het ook!'
Ook het drinken van alcohol is onderwerp van discussie. De jongens
denken hier verschillend over. Guray drinkt als hij uitgaat soms weI
Bacardi-Cola.
Je zal me nooit echt dronken zien. Maar gewoon wel zodat ik me relaxed
voel, omdat ik dan de hele week gewerkt heb of op school heb gezeten.
Gewoon even relaxed.
Giiray, februari 2000

De meeste jongens uit de vriendengroep drinken echter geen alcohol.
Vroeger waren er wel een paar die dronken, maar die werden daarop aangesproken door hun vrienden. 'Dat heeft me zeker weI beinvloed.' zegt
een van hen. Opvallend is dat de jongens die vroeger dronken in vraaggesprekken dat over zichzelf wel willen toegeven, maar niet de namen wil-
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len prijsgeven van anderen die dronken. Sowieso zien ze, met uitzondering
van Giiray, hun naam liever niet op papier in verband gebracht met alcohol.
Het is duidelijk een gevoelig punt. De drinkers kunnen rekenen op stevig
commentaar van de anderen.

is de Satan ofweI Iblis, die tot slechtheid gekomen is omdat hij weigerde
te buigen voor de mens, dat andere schepsel van God. Maar er zijn ook
goede djinn.
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Uiteindelijk mag iedereen doen wat-ie wil, maar we praten wel zo dat je je
heellaag gaat voelen. Het is wel eens een keer gebeurd dat iemand stopte, en
dan begon die weer. Dan is-ie het zwarte schaap. Dan beginnen we hem ook
bang te maken met het geloof, met wat er allemaal in de Koran staat, met
wat zo iemand te wachten staat. We kunnen dan ook behoorlijk schelden.
Maar we menen het niet kwaad hoor!
Badir, december 1999
Mustafa vindt daarentegen dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken of hij
drinkt of niet:
Als iemand drinkt, drinkt-ie voor zichzelf, gewoon voor de 101. Over anMustafa, december 2000
dermans leven kan ik niet oordelen.
De jongens zijn het er allemaal wel over eens dat je niet over anderen moet
oordelen.
Je moet niet op anderen letten of ze wel goed bezig zijn. Je kan iemand
wel op dingen aanspreken, met de gedachte van: wij zijn moslims, en hij is
zeg maar verkeerd bezig. Of ik ben verkeerd bezig. Maar hij mag mij niet
buitensluiten van: je bent een slechte moslim.
Guray, februari 2001

Rachid:
Margreet:
Rachid:
Margreet:
Rachid:
Giiray:
Rachid:
Giiray:

Van de djinn bespeurt men in het algemeen niet veel, ze verblijven bij voorkeur op verlaten plekken. Soms echter verschijnt er wel eens een djinn voor
een mens, en dit vormt een bron voor prachtige, geheimzinnige verhalen.
De moeder van Badir heeft ook wel eens een djinn ontmoet. Die djinn
verscheen in de gedaante van een man met een witte baard.
Badir:

Maar, vindt Rachid:
Ik moet je er wel op wijzen, om duidelijk te maken wat wel en niet kan. Wat
ik weet moet ik overbrengen zeg maar, maar wat hij ermee doet is zijn keus.
C••• ) Je hebt niet het recht iemand te beoordelen.
Rachid, februari 2001

Djinn en magie
Naast aIle concrete richtlijnen voor het leven, hebben ook metafysische
krachten zoals de djinn (een soort geesten), magie en het Boze Oog een
duidelijke plaats in de islam, zowel binnen de officiele leer als in het volksgeloof. Ze worden in de Koran en de traditie genoemd, en bij moslims
bestaat er dus geen twijfel over het bestaan van deze krachten.

De djinn
De djinn zijn net als mens en ook schepsels van God. God heeft de mens
uit 'stinkende potklei' geschapen, maar de djinn uit vuur. Ze vormen een
categorie tussen de mens en en de engelen in, een soort geesten. Hun leider

Djinn, die bestaan.
Oh, dus daar geloven jullie ook in.
Die zijn door Allah geschapen. De mens is uit aarde geschapen,
de djinn is uit rook geschapen.
Wat is de functie van de djinn?
Die leven gewoon, net als de mens en.
Die moet je gewoon met rust laten. Dan laten ze jou ook met
rust.
Die hebben ook hun eigen wereld, die hebben ook hun eigen
winkels enne dat soort dingen. Daar geloven wij in.
Maar we gel oven niet in UFO's, haha!
Februari,2001

Louis:
Badir:

Wij hebben een huis in de buurt van Rabat. Het wordt daar allemaal net opgebouwd en veel is dus nog braakliggend terrein.
We hebben het huis pas en het staat nog leeg. Meestal zeggen
ze van huizen die lang leeg staan, dat zich daar dan de djinn
vestigen. Nou is er in dat huis zo'n hele grote deur. Die kijkt
precies uit op de grote gang. Mijn moeder lag een keer te slapen,
precies met d'r hoofd tegenover de deur en kon de hele gang
zien. En to en ze haar ogen open deed, zag ze een man met een
witte baard bij de deur zitten. Je weet wel, hij zat daar zoals ze
in een moskee zitten, zo met zijn benen over elkaar heen. En
hij keek haar aan, en zij deed haar ogen weer dicht, en ze zei 'bi
smi JJah r-rahman r-rahim', een regel uit de Koran. En ze deed
haar ogen open en ze keek weer. En die man zat er nog steeds!
Hij keek haar gewoon aan. En ze deed haar ogen weer dicht,
zei een regel uit de Koran, en ze deed ze niet meer open, totdat
ze in slaap vie1. Ze had geen zin om wat te do en of zo, naar hem
toe te gaan. Ze ging gewoon doorslapen.
Was jouw moeder bang toen ze die man met de witte baard
zag?
Nee, het is niet de eerste keer, want zij zijn daar geboren en
zij maken dat wel vaker mee. Ik denk dat aIle ouders dat wel
hebben meegemaakt. En mijn broers hebben dat soort dingen
ook wel meegemaakt. Als iemand in het wit gekleed is, is het
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een goeie djinn. Daar hoef je je sowieso niet druk om te maken.
Als-ie zich laat zien, dan is het wel om een reden. Dus dan hoef
je niet bang te zijn. Of hij wil jou waarschuwen, of hij wi! je
ergens voor behoeden.
Februari 2001

Vit de gebeurtenissen die op het eerste bezoek volgden, werd duidelijk
dat de man met de witte baard vermoedelijk inderdaad de familie kwam
waarschuwen. Badir vertelt:
Ais wij in Nederland waren en het huis lang leegstond, ging mijn tante vaak
even bij het huis langs. Toen zij een keer in diezelfde kamer lag te
als waar mijn moeder had gelegen, kreeg ze een droom. Ze hoorde lawaal
en ze liep de gang op, naar de binnenplaats. Normaal is die binnenplaats
helemaal betegeld, maar toen ze de deur open deed, bleek de binnenplaats te
zijn veranderd in een tuin. In de kamer ernaast hoorde ze gepraat. Ze liep er
heen en zag daar een jongen en een meisje. Ze waren druk bezig hun koffers
te pakken. Ze zeiden tegen haar: 'Wees maar niet bang, we doen je niks. Maar
als ik jou was, zou ik ook maar gaan inpakken. Je moet hier weg.' Daarna
zeiden die jongen en dat meisje iets tegen elkaar in een hele rare, onbegrijpelijke taal. Vervolgens zeiden ze tegen mijn tante: 'Neem geen sleutel aan,
van niemand! Je moet gewoon weggaan. Inpakken en wegwezen!'
Toen hoorde mijn tante de deur opengaan. Ze zag iemand de kamer in lop en.
Het was weer die man met die witte baard, dezelfde als die mijn moeder had
gezien. Hij begon iets te schreeuwen, ook weer in een onbegrijpelijke taal.
En toen zei hij tegen mijn tante: 'Wij gaan hier weg. Om tien over acht zijn
wij hier weg en als ik jou was zou ik ook maar weggaan. Ga weg, kijk
om en laat de sleutels hier zitten.' Mijn tante vroeg: 'Waarom?' En to en zel
die man: 'Dat moet je niet vragen. Je moet gewoon weggaan!' Toen zei mijn
tante: 'Ja, maar ik wi! weten waarom.' En op dat moment schreeuwde die man
heel hard. En toen pakten zij de koffers en gingen weg. Mijn tante hoorde ze
de deur uitgaan. Ze hoorde ook dat de buitendeur werd afgesloten.
Op het moment dat deur met een klap dichtging, werd zij wakker. Bi smi
llah r-rahman r-rahim. Het was net of het echt was, maar het leek ook weer
droom. Ze keek naar de klok. Het was tien over acht, precies zoals
de man had gezegd: tien over acht. De deur van haar kamer was gewoon
dicht. Maar in de kamer waar ze die kinderen had gezien, was het licht aan
en stond de deur open. Terwijl zij altijd de lichten uitdoet en aile deuren
afsluit met de sleutel, omdat ze bang is. Mijn tante durfde niet meer in dat
huis te blijven en is weggegaan. Toen mijn vader later vroeg of zij op het
huis wilde passen en hij de sleutels aan haar kon geven, zei ze: 'Nee, ik neem
geen sleutels van je aan. Betaal maar iemand of zo, die dan op jouw huis let,
maar ik wil het niet zijn.' Precies twee weken later is het huis leeggeroofd.
Mijn tante zei toen: 'Zie je nou, als ik nou de sleutels had aangenomen, dan
was die inbraak mijn fout geweest.'
Badir, februari 2001
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Magie
Bij magie is sprake van onpersoonlijke krachten, die een door de mens
gesteld doel bewerkstelligen als de daarvoor vereiste handelingen goed zijn
uitgevoerd. Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen witte magie en
zwarte magie. Onder witte magie verstaat men praktijken die tot verbetering van situaties leiden. Onder zwarte magie verstaat men handelingen die
gericht zijn op het toebrengen van kwaad. Binnen de islam wordt de term
magie gebruikt als een verzamelnaam voor allerlei begrippen en technieken,
varierend van bepaalde spreuken en vloeken tot de werking van bepaalde
medicinale planten. Men spreekt vaak van magie als er betovering in het
spellijkt te zijn, of als er iets gebeurt dat moet worden toegeschreven aan
een boze geest.
Youssef vraagt Hasan of er bij hem thuis aan magie wordt gedaan. 'Ik
bedoel in jullie land, hebben jullie dat ook?' Hasan vertelt dat er in Turkije
mens en zijn die magie bedrijven met behulp van bepaalde passages uit de
Koran.
Eh, bijvoorbeeld: ik wil met een meisje trouwen en zij wil mij niet zeg maar,
dan kan ik haar krijgen door middel van een spreuk. Maar dan moet ik wel
ergens iets in haar kleding, of in haar huis verbergen.
Hasan, mei 1999
In Marokko kent men een dergelijk gebruik ook. Youssef herinnert zich
een of ander ritueel waarbij 'iemand ergens een haartje vandaan trekt en
daar iets mee doet.' Hoe het precies in zijn werk gaat weet hij niet, maar hij
heeft er wel verhalen over gehoord. Een verhaal, over iemand uit hun naaste
omgeving, weten de jongens zich beiden nog goed te herinneren: 'Dat was
best weI erg, toen.' Over de inhoud van het verhaal1aten de jongens echter
niets los. Integendeel, ze schakelen snel over op een ander onderwerp. Ook
Badir en Rachid praten tijdens een tweegesprek over magie:
Badir:

Rachid:
Badir:

Ik had eens een vriend in Marokko, en die had een vriendin.
En zij vroeg aan hem: Is het goed als ik jou betover? Zodat
hij bij haar zou blijven. Hij zei tegen haar: Oke. Toen gingen
we kamperen. We gingen kamperen en echt, door haar had hij
overal een afkeer van. Ja, echt, serieus! Iedere dag dacht hij aileen maar aan z'n vriendin. Iedere dag! Hij zei tegen mij 'Ik
weet niet wat ze met me gedaan heeft! Ze vroeg hem iets van
eh ...
Had ze hem betoverd?
Ze had hem betoverd. Ik weet niet wat ze gedaan had. Ze vroeg
hem iets van hemzelf, een foto. Ik weet niet wat ze met hem
deed. Dat zeggen ze niet. Dat kunnen ze doen, dat je iemand
treft met het Boze Oog.
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Rachid:

A.l.1ah yester! [Moge God ons beschermen. Deze spreuk dient
om na het horen van een verhaal over magie onheil af te weren.]
Mei 1999

In principe willen de jongens niet veel met magie te maken hebben. Volgens
Rachid en Giiray maak je misbruik van het geloof als je positieve dingen
voor jezelf wilt bewerkstelligen, en zwarte magie is natuurlijk helemaal uit
den boze.
Witte magie ook. .. Het wordt je meestal afgeraden zulke dingen te doen.
Iemand die witte magie kan, kan ook wel zwarte magie do en, dus.
Rachid, februari 2001
Het geloof in het Boze Oog (in het Turks nazar, in het Arabisch IJayn)
is gebaseerd op het idee dat mensen de kracht hebben om schade te berokkenen aan een ander door naar iemand of naar iemands bezit te kijken.
Iedereen kan het Boze Oog hebben. Het heeft te maken met een bepaalde
constellatie van de sterren op het moment van geboorte. Mensen kunnen
er niets aan doen als ze met het Boze Oog behept zijn, en hebben geen
invloed op de werking ervan. Ze zijn zich er sowieso niet van bewust dat
ze het Boze Oog hebben.
Het Boze Oog dat bestaat. Veel mens en weten niet eens dat ze het Boze
Oog hebben.
Rachid, februari 2001
Vooral in situaties waarin afgunst, jaloezie op andermans bezittingen of
talenten een rol zouden kunnen spelen, is men bang voor de werking van
het Boze Oog.
Stel dat iemand je iets niet gunt, bijvoorbeeld je hebt een nieuwe auto gekocht of zo, en hij is daar jaloers op, dan kan er wat gebeuren. En dat noemen
ze het Boze Oog.
Rachid, februari 2001
Dit is met name een reeel gevaar wanneer anderen complimenten maken.
Vol gens Hasan maakt zelfs de bedoeling van de complimenteerder niet uit.
Ook doet het er niet toe of de complimenteerder zelf in het Boze Oog
gelooft.
Hasan heeft meegemaakt dat hij gedurende een bepaalde periode veel
complimenten kreeg over zijn zangtalent, waarna hij ziek werd. Hij heeft er
met een vriend over gepraat en een oplossing gevonden door complimenten
af te slaan met opmerkingen als 'Ja maar Pavarotti zingt toch veel mooier?'
Giiray kent een dergelijk voorval uit zijn eigen familie:
Het kan zelfs als je een klein kind hebt, pasgeboren, en er komen familie of
kennissen ... Zelfs je eigen zoon of dochter kan het zijn. En die zeggen: oh,
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wat een mooi kind, dit en dat. Dat overkwam ook mijn zus, toen die pas
geboren was. Ze heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, daardoor.
De dokters hadden geen verklaring, maar mijn ouders wisten wat het was.
Giiray, februari 2001
Je kunt je tegen het Boze Oog op verschillende manieren beschermen. De
beste bescherming is nog altijd om een goede moslim te zijn:
Rachid:
Badir:
Rachid:

Er is niets beters [tegen het Boze Oog] dan de islam.
Als je een goede moslim bent, kunnen ze je niks maken.
Zo is het.
Mei 1999

Maar er bestaan ook andere middelen die het Boze Oog afweren. Ais heel
effectieve bescherming tegen het Boze Oog geldt het getal vijf en het symbool van vijf gespreide vingers van een hand (het zogeheten handje van
Fatima). Ter bescherming tegen magie en het Boze Oog wordt ook weI
gebruik gemaakt van (andere) amuletten.
Amuletten zijn er in soorten en maten, waaronder wat grotere blauw
geglazuurde aardewerken objecten en vrij grote messing modellen. Vooral
in Turkije zijn amuletten populair; iedereen kan ze daar kant en klaar in
de winkel kopen. Vaak echter worden ze door een op dat gebied begaafde
religieuze functionaris gemaakt en speciaal op de persoon voor wie hij
bestemd is afgestemd. De Turkse term voor amulet is muska, of
(malienkolder), de Marokkaans Arabische term is hjab en de SurinaamsHindoestaanse (Urdu) term is taweez.
Amuletten die veel in de islamitische wereld voorkomen, zijn papiertjes
met een door een fqih of hoca met de hand geschreven tekst. De tekst bestaat
uit passages uit de Koran of uit een handboek waarin allerlei recepten en
spreuken staan. Teksten op amuletten kunnen heel persoonlijk geselecteerd
zijn, met het oog op een speciaal doel. Een van de jongens heeft er een die
zijn ouders speciaal voor hem hebben laten maken toen hij achter elkaar
een paar auto-ongelukken had gehad. 'Mijn ouders waren erbij toen die
gemaakt werd. De maker concentreert zich dan tijdens het schrijven op
die speciale persoon.' Hij praat er Ii ever niet over, omdat anders het effect
teniet gedaan kan worden. Ook ziet hij zijn naam Ii ever niet vermeld in
dit verb and.
Amuletten dienen ter bescherming tegen het Boze Oog en andere kwade krachten, maar kunnen ook genezend werken. Vaak staat op amuletten
het zogenaamde Troonvers (Ayat al-Koersie) en de laatste twee soera's uit
de Koran (al-moecawwidataan). Uit deze so era's blijkt ook de waarachtigheid van het gevaar van toverij en het Boze Oog. Sommige amuletten com-
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bineren deze drie teksten. Vaak bevatten ze ook getallenreeksen of andere
symbolen. De papiertjes worden vervolgens in een leren of plastic zakje, in
een plat blikken doosje of in een klein kokertje gedaan. Dat hangen mensen
om hun hals of, zoals wel bij kleine kinderen gebeurt, ze bevestigen het
met een veiligheidsspeld aan de kleding.
Het dragen van amuletten is niet algemeen geaccepteerd onder moslims.
Sommigen vinden het een vorm van bijgeloof, strijdig met de islam. Het
bezwaar tegen amuletten berust op het verbod op afgoderij (sjirk). Daarom
is het gebruik van objecten, zoals het glazen oogje (tegen het Boze Oog)
verboden. De jongens zijn het er ook over eens dat dit bijgeloof is. Strengere
moslims laten dit ook geld en voor teksten op papier.
Ais we bij Hasan informeren naar het gebruik van amuletten, is ook
zijn eerste reactie dat een amulet haraam (verboden) is. Maar dan bedoelt
hij met name de in Turkije gebruikelijke nazarlzks, de glazen kraaltjes in
de vorm van een oog. 'Echte, islamitische amuletten met Koran-teksten
mogen wel', aldus Hasan. Hij heeft erzelf ook een. De cev?en-i kebir(Turks
voor 'grote malienkolder'), zoals Hasan zijn amulet noemt, beschermt tegen het Boze Oog. Deze amulet bestaat uit een papiertje met daarop het
Troonvers (Koran II, 255-256). Dit vers luidt in vertaling aldus:

Ook Badir, Rachid, Youssef en Naraen hebben een amulet. De taweez
van Naraen bestaat uit een papiertje met een door zijn oom gezegende
tekst. Die tekst draagt hij aan een zwarte veter om zijn hals, in een doosje
gevouwen van zilverpapier. Badir en Naraen doen hun amulet meestal af als
ze uitgaan. Bij het uitgaan kun je in on-islamitische situaties terechtkomen
en dan is het ongepast, miss chien zelfs gevaarlijk om een amulet te dragen.
Met name in de discotheek, waar alcohol geschonken wordt en versierd
wordt, zouden ze zich ongemakkelijk voelen als ze een amulet zouden
dragen. Ook Youssef laat weten dat je in de disco beter geen amulet kan
dragen. Zelf draagt hij zijn amulet eigenlijk nooit. Net als Hasan, die daarover zegt: 'lk ga er eigenlijk niet zo goed mee om.' Anders dan Badir,
Youssef en Naraen heeft hij geen bezwaar tegen het drag en van een ;mulet
in een discotheek, zolang je zelf maar geen overtreding begaat. Een keer
(Hasan: 'Dat was in de tijd dat ik nog dronk') heeft hij hem gedragen terwijl hij alcohol dronk. Toen hij thuiskwam bleek dat de
kebir
een onuitwisbare afdruk had nagelaten op het witte T-shirt dat hij toen
droeg. En dat terwijl de amulet eerder, onder vergelijkbare klimatologische
omstandigheden, nooit een afdruk had achtergelaten. Deze ervaring was,
aldus Hasan, een waarschuwing en een les.
Mustafa heeft zelf geen amulet, maar kan weI vertellen waar het voor
dient.

God, er is geen God dan hij, de levende, de standvastige. Sluimer noch slaap
overmant Hem. Hem behoort wat in de heme!en en wat op aarde is. Wie
is het die zonder Zijn toestemming bij Hem zou kunnen bemiddelen? Hij
weet wat voor hen is en wat achter hen is en zij bevatten niets van Zijn
kennis, behalve dan wat Hij wi!. Zijn troon strekt zich uit over de heme!en
en de aarde en het valt hem niet zwaar beide in stand te houden. Hij is de
verhevene, de gewe!dige.
Surat al-Baqara, vers 255 in de vertaling van Leemhuis, 1989

Dit Koranvers, zo vertelt Hasan, werd door God door middel van engelen
aan Mohammed geopenbaard toen de laatste onder invloed was van de
joden. Door dit vers zou God de invloed van de joden hebben verbroken.
Het papiertje zit in een leren hoesje aan een veter. Het papiertje is zeven
keer gewikkeld in een stukje papier of plastic. Daardoor kun je hem in
principe dag en nacht omhouden en hoef je hem ook niet af te doen als je
bijvoorbeeld naar de we of onder de douche gaat, want de omwikkeling
beschermt de eigenlijke amulet. Daar moet je op lett en, zo legt Hasan uit,
want er zijn ook exemplaren die niet omwikkeld, en dus niet beschermd
zijn. Zo'n amulet zou dan nat kunnen worden. Volgens Giiray mag je niet
met een amulet slapen, douchen en seks hebben, 'maar naar de we kan geen
kwaad geloof ik.'

Het is tegen voodoo, black magic. Het he!pt zeker. Of er vee! mens en zijn
die zo'n amulet hebben, weet ik niet. Het wordt speciaal voor je gemaakt.
Voor zover ik weet niet door de imam hier, maar door de imam in Turkije.
Die schrijft op wat jij nodig hebt, snap je. Het moet ook niet nat zijn. Het
moet droog blijven. Je hebt daar speciale soorten inkt voor, waar je mee
moet schrijven, zodat het niet weggaat. De imam schrijft het dan voor je op.
Mustafa, december 2000

Amuletten zijn meer dan alleen een versiering of een souvenir. In tegenstelling tot het kruisje dat veel katholieken drag en, is een amulet niet zozeer
een getuigenis van religieuze identiteit, maar veeleer een voorwerp waaraan
een bovennatuurlijke macht wordt toegeschreven en waar niet ongestraft
lichtzinnig mee kan worden omgegaan.
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Nou op de begin was het wel zo.
Nee, in het begin deden we dat.

Bad,ir, d.ecember r99g
Naraen, december r999

Een taal wordt vaak gezien als een éénvormig, vastsraand geheel met vaste
regels. Dat is de opvatting die in het taalonderwijs op school het meesr
naar voren komt. Het gaat dan over taal als een kunstmatig vastgestelde
norm. Op dit niveau speelt ook het onderscheid tussen taal en dialect. Dit
onderscheid is van politieke aard. De regering of een andere invloedrijke
instantie verheft een bepaalde variant tot norm, met uitsluiting van de anHedendaagse amulettenuitTurkije. Een miniatuur koran (links boven) en drie houders voor amuletteksten. De teksten liggen er onder. Deze bevatten het Troonvers
(Ayat al-Koersie) en diverse smeekbedes, formules en getallenreeksen' Kleine tekeningen van een slang, een pistool en dergelijke symboliseren het afgewende onheil

dere.

\üetenschappers beschouw entaal als werkelijk gedrag. In die zin is taal,
net als cultuur, een complex geheel aan gedragingen mer alle variatie die
daarbij hoort. Net als bij andere vormen van ged rag, zoals bij het kleden, het
omgaan met muziek en het verrichren van religieuze handelingen gedragen
mensen zich op het gebied van taal ook allemaal verschillend; ook eenzelfde
persoon gedraagt zich niet overal en altijd op dezelfde manier.

(foto: Patricia \fleijburg)
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Het communiceren in een taal is een
ingewikkeld samenspel van allerlei verstandelijke vermogens. Als je luistert
moet je duizenden woorden herkennen
en onthouden, de samenhang in een verhaal moet je kunnenvolgen. Iemand die
zelf praat moet structuur in zi)n relaas
kunnen aanbrengen. Honderden spieren moeten aangestuurd worden om de
juiste klanken op het juiste moment re
produceren, grammaticale regels moeten toegepâst worden, enzovoorts.
Een aantal van die ontelbare elementen
is kenmerkend voor de taal ol de taal-

variant van een bepaalde groep sprekers. Dit geldt voor bijvoorbeeld de
uitspraak, de woordenschat en veel
grammaticale regels (maar niet voor bijvoorbeeld het vermogen om een verhaal
op te bouwen). Sprekers van bepaalde

talen (bijvoorbeeld Turks of Engels)
behoren daardoor automatisch ror bepaaÌde groepen (taalgemeenschappen).

Maar ook binnen wat gewoonlijk één
taal wordt genoemd zijn er verschillen
tussen sprekers. Deze hebben bijvoor-

beeld te maken met de regio waar ze
vandaan komen, hun leeftijd en hun ge-

Taal
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slacht.

Zo zljn er

kleine verschillen

tussen Surinaamse sprekers van het
Nederlands en sprekers van Marokkaanse afkomst, en ook tussen families
tussen leden van verschillende studentenverenigingen. Als je alle details
bekijkt, wijkt de taalvan één individuele
spreker ook af van die van alle anderen,

of

en die taal van die ene spreker is vandaag

v/eer net iets anders dan gisteren.
Een spreker kan in een bepaalde situatie
bewust kiezen voor een bepaalde taal
of taalvariant. Niemand zal tegen zijn
oma zeggeil Wat een þ.loteztteer is het
ttandaag zeg! en tot een kleu ter zal geen

mens zich richten met de woorden:

Iþ heb

de neigingztraagtehens te Pla'at-

bij joørø gedrag. Door hun taalgebruik laten mensen zientot een bepaalde groep te horen of zij passen zich met
hun taalgebruik aan hun gesprekspart-

sen

ner aan. Op een meer gedetailleerd niveau echter is de spreker zich vaak niet
bewust van de variatie in taal. Naraen en
Badir zijn zich er mogelijk niet van bewust dat de een op d'e begin zegt, en de
ander in het begin, terwijl ze hetzelfde
bedoelen.
Terwijl dezelfde spreker een repertoire
heeft aan verschillende talen en manie-

ren van sprekenj zijn al die talen en taalvormen oo zichzelf ook weer veranderlijk. El zijn verschillende oorzaken
voor de variatie in taal en de verandêring van een taal in de loop van de tijd.

Juist het feit dat verschillende talen en
taalvormen samenkomen en naast elkaar bestaan in het hoofd van de sprekers, speelt hierbij een grote rol. De bestaande taalvariatie maakt het mogelijk
dat steeds nieuwe combinaties ontstaan
van elementen die aanvankelijk tot verschillende systemen behoorden. Zoals

je house muziek hebt met herkenbare
n8¿¡ invloeden, zo zijn er bijvoorbeeld
ook vormen van het Nederlands met
een Marokkaans aandoende uitspraak.

De variatie bevindt zich op alle niveaus:

bij individuele

sprekers en bij

groepen sprekers. Nieuwe vormen kunnen bij verschillende sprekers onafhankelijk van elkaar ontstaan, en ze worden
soms door anderen overgenomen. Dan
kan er een nieuwe norm ontstaan, eerst
in een kleine kring, daarna in een steeds
grotere taalgemeenschap. Als dat ge'

ten de Arabisch- en Berbertalige jongens meestal Nederlands (vooral met
de jongere broers en zussen) en de Turkse jongens meestal Turks en Nederlands door elkaar. Met vrienden spreken de Marokkaanse jongens ook
meestal Nederlands, en de Turkstaligen een mix van Turks en Nederlands
door elkaar. Als de vriendengroep bij elkaar is, is Nederlands in het algemeen de voertaal.
Je ziet Turkse jongeren meestal ook alleen in het Turks praten. Dat zie je
wel. Bij Marokkaanse jongeren is dat niet zo. Marokkaanse jongeren praten
ge.woon echt meer Nederlands.
Yowssef, januari zooo

In hun taalkeuze met de diverse gesprekspartners volgt de vriendengroep
een algemene tendens. Ook grootschalige enquêtes onder scholieren in Den
Bosch, Den Haag en lJtrecht laten zien dat Turkse jongeren meer Turks
spreken dan Marokkaanse jongeren de Marokkaanse talen.

Er zijn wel vrienden met wie ik Arabisch prâat. Ik praat met hun bijvoorbeeld Arabisch zodat de leraar of anderen ons niet verstaan. Of iets wat ze
niet mogen horen, bijvoorbeeld schelden of zo. Of we praten over iets wat
niet iedereen mag weten.
Badir, nzei r9g9

Badirs woorden laten zien
dat behalve de gesprekspartner ook de situatie van belang
is bij de keuze voor de ene of
de andere taal. Kinderen kun-

beurt, is de cirkel rond: wat begon als
een afwijking van het gebruikelijke, is
de nieuwe norm geworden.

nen bijvoorbeeld thuis Nederlands met elkaar praten als
ze niet willen dat hun ouders
het verstaan. Dan krijgt het

Nederlands dus de functie
van een soort geheimtaal, Op
school kunnen twee Marokkaanse kinderen juist weer besluiten Arabisch of Berbers te

Met wie praat je wat en waarom?
De meeste ouderen kennen geen Nederlands, en dan praten we Turks, w4nt
anders is het niet sociaal. \le geven daarmee aan van: we lopen niet over ie
Hasans broer, oÞ,tober zooo
heen, we laten je niet links liggen.

De gesprekspartner bepaalt natuurlijk voor een groot deel de keuze voor
..r, bep""ldà taal. Voor de Turkse en Marokkaanse jongens geldt dat ze
met hun ouders, en mer Turkse respectievelijk Marokkaanse ouderen in
het algemeen, Turks of een van de Marokkaanse talen spreken. soms kan
het niet anders, maar de jongens vinden het ook van meer respect getuigen
om in aanwezigheid van een oudere diens taal te sPreken, zelfs al neemt
die oudere niet echt deel aan het gesprek. Met hun broers en zussen pra-
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praten om hun Nederlandse
klasgenoten buiten te sluiten.
Of twee Turkse collega's pra-

ten op hun werk Nederlands
met elkaar, omdat ze hun NeEen straatbord in de Utrechtse

wiik Lombok

(foto: Theo Meder)

derlandse collega's juist niét
willen buitensluiten.
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Anderzijds valt het een Nederlands jongerenwefker op dat deze vriendenkring minder gebruik maakt van de Marokkaanse of Turkse 'geheimtalen' dan andere groePen uit de buurt:

Het valt op dat de jongens wanneer ze met elkaar praten, elkaars Nederlands soms verbeteren, of opmerkingen maken over elkaars taalgebruik.

98

Als ze als groep bij elkaar zljn, is het wel altijd Nederlands. Dat is iets wat
ook wel oivallend-is, wanr dar gebeurt dus niet altiid in groepen. Bij andere
gro.p.n... Op het moment dat je iets niet mag horen, dan gaat het in een
ãrrdeì" t"rl. ti;; h"" is dat niet zozeer, althans niet waar ik bij ben'
M

e

deztt erþ.

er We stsid,e, j øli z ooo

De talen die de jongens spreken hebben een bepaalde waarde voor hen. De
waarde die ze hechten aan het Nederlands of het Engels is vanzelfsprekend
anders dan die ze aanhet Turks, Arabisch of Berbers hechten'

oo

Naraen:

FIet maakte niet uit of het drie maanden v¡as of een jaar, want
daar dacht je niet bij stil. Maar nu ja, (...)
Azzadíne: Nee, je dachr daar zeker niet bii stil! hahaha hah ahl
Februari zoot

Is Nederlands belangrijk om vooruit te komen in het leven, kennis van her
Turks, Marokkaans en Berbers vormen een belangrijk deel van de etnische

identiteit voor de meeste van de jongens.

Je bent pas een echte

Turk

als je

Turks spreekt:

Hasan:
vriend:
Hasan:

Duitsland. Pfff. Dat kun je bijna geen Turken meer noemen.
Ze kennen geen Turks daar.
Dat zegt al genoeg,

man.

Nederlands is voor de jongens de aal die je moet kennen om vooruit te
komen in de samenleving. Als je niet goed Nederlands spreekt, worden je
capaciteiten lager ingeschat. Een Turkse vriend van Hasan vertelt hierover

Azzadine vindt het behoud van Berbers belangrijk voor zijn Marokkaanse

de volgende anekdote:

identiteit:

vriend:

Ja,in

deze maatschappij is het

v¡el belangrijk dat je goed Ne-

derlands beheerst.
FIasan:

vriend:

vooral voor Turken. Vooroordelen ten eerste' Als ie fantastisch Nederlands spreekt dan heb je het gemakkelijker'
Zoishet,jongen. Àlt j..tg.ttt heen gaat moet je Nederlands
kennen o- ieit te kunnen begrijpen. Als je slecht Nederlands
spreekt, begrijp ie er niets van. Iemand luistert naar ie en denkt:
di. p"rtooi heeft geen capaciteiten. Nederlands kennen geeft
d. frootrt. garantìe op *.."t. Dat heb ik ook meegemaakt
to.tr ik naar die school in Heerlen ging' Ik kreeg een 1 voor
mijn Nederlands. Maar ja, het Nederlands dat zij spraken was
voãr mij veels te hoog gegrepen toen. Kreeg ik een opdracht ("')
Ik begråep er niks vãn, ik las de vraag over en over' Tenslotte
u.o.g ik het de leraar. Ja, het is een hele klus, zei-die toen'
moet een blok tekenen, bovenkant, onderkant enzovoorts'
Je
-Toen
dacht ik: oh, is dat alles? Toen was ik in een half uur klaar'
En zii dachten dat ik er wel twee uur oP zou z:rten zweten'
Mei r999

Azzadine: Ik vind het sowieso belangrijk dat je Berbers kan spreken. Ik

Ja,

Het ergert de jongens als ze behandeld worden alsof ze niet goed Nederlands kennen.
Hoog opgeleiden, geen 'sjonnies' dus, dus de snobs, praten tegen^je alsof je
g..ttÑËd.tl"ttds ,rãrstart, zo vaÍri wil - jij - :en - Pen -1e - nen???.Dan zeg
i"k, ja, ik versta jou, ik versta Nederlands, ik ben hier- geboren' En dan is het
fr"áÍi¡f. als je een fout van hun pakt. Zeggen zij: 'ik ben de enigste'' Zegik:
'r,.. j"rigj. Of: 'beter d"n -ij'' Zegik: 'nee, beter dan ik' Jij hebt blond
Hasan, januari zooo
haar, ik niit.' Beter dan, ja,

1a.

A4ei 1999

Louis:

vind het verder niet zo belangrijk dat je dat nu nog steeds gebruikt op straat of waar dan ook, maar ik vind het wel belangrijk dat je het kunt spreken. Dat is nog eigenlijk je enige relatie
met je Marokkaans zijn (...).
Kun je Marokkaans ztjn als je geen Berbers of Marokkaans
kent?

Azzadine:

Ja,

danhoudt het op een gegeven momenr op.

Frbrrori rooo
Badir is hierin liberaler. Volgens hem kun je ook een 'echre Marokkaan' zijn
wanneer je alleen maar Nederlands spreekr. Bij navraag onder een twintigtal Marokkaanse tieners in Lombok blijkt dat ook zij die weinig Berbers
of Arabisch spreken, zich wel degelijk als Marokkanen beschouwen. Op
de stelling: 'Een echte Marokkaan praat Arabisch of Berbers' geven ze antwoorden als: 'Nee, Marokkaan ben je door je afkomst, door wie je ouders
zijn' of 'Zolangje in Allah gelooft ben je een Marokkaan.'

Het Arabisch heeft een belangrijke godsdienstige functie. Alle vaste, rituele
gebeden worden door alle moslims in Klassiek Arabisch verricht. Alleen
als de gelovige zich in een persoonlijk gebed tot God richt, mag dat wèl in
zijn eigen spreektaal. Rachid: 'Smeekbedes mogen in elke taal.'
Zoals dat in veel moslimgemeenschappen in de wereld gebruikelijk is,
leert men hoofdzakelijk Arabisch om hoofdstukken uit de Koran uit het
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hoofd te kunnen leren, en Koranteksten te kunnen voordragen. Het zelfstandig kunnen lezen,laat staan schrijven, van andere Arabische teksten is
van minder belang.
Naraen leert Arabisch op de d.bihr-bijeenkomsten die door zijn familie
in Den Haag worden georganiseerd. In het kader van die dhikr-bijeenkomsten is Naraen begin zoor ook begonnen om Urdu te leren. Deze nauw
aan het Hindi verwafúe taal, die met Arabisch schrift wordt geschreven,
is de cultuurtaal van de moslims van het Indiase subcontinent. 'Voor Hindoestaanse islamieten is dat de taal die gesproken wordt,' aldus Naraen.
Dn tarBN vax SunrN¿uB
is de taal van de afstamme-

woorden, en wordt met Arabische let-

lingen van de Indiase contractarbeiders
die zich eind r9e, begin zoe eeuw'in Suri-

ters geschreven.
Het Sranan (Sranantongo, Surinaams)
fungeert tegenwoordig als gemeenschappelijke taal voor alle Surinamers.
Het is aan het eind van de zeventiende
eeuw ontstaan onder de Afrikaanse sla-

Het Sarnami

name vestigden. Verreweg de meeste van
deze immigranten kwamen uit het noorden van India en spraken aan elkaar ver-

wante Noord-Iniische talen of dialecten: Hindi-Urdu, Awadhi of Bhojpuri.

In Suriname is hieruit een nieuwe vorm
ontstaan, met invloeden van het Engels,

voor mensen met verschillende moedertalen. Allerlei

in deze tijd cool en relaxed. (naast het Nederlandse strah).
Ja, maar het ís relaxed,

ik bedoel,

een goede sfeer hangt daar.
Youssef,

ingewikkeld. Voor de gra:mmatica zijn

het twee aoarte talen. Hindi is de nationale taal vãn het overwegend hindoeistische India, en wordt geschreven in een
schrift dat Devanâgara heet. Urdu is de
officiële taal van het islamitische Pakistan. Urdu bevat meer Arabische leen-

denschat van het Sranan heeft een
Engelse oorsprong.
Naast het Srana¡ en het Sarnami worden in Suriname nog verschillende andere talen gesproken, zoals Surinaams
Nederlands, Javaans, Chinees en verschillende bosneger- en indianentalen.

goed in Engels geweest, heel goed zelfs.

Ik heb altijd achten en
Naraen, februari zoot

Engels is een belangrijke taal omdat het de moderne jongerencultuur symboliseert, de wereld van MTV en TMF. Die cultuur is aan de ene kant sterk op
het Amerikaanse voorbeeld georiënteerd, zoals in de mode en in de R&B en
hiphop muziek. Aan de andere kant is er een meer internationaal westers
aspect aan de jongerencultuur, zoals in de Japanse manga-cartoons en de

januari zooo

Toen was ik gewoon, eh, hoe zeg je dat, freestyler, gewoon relaxed.
Güray, febrwari zooo

Maar toen ze in ons groepje zaten,w^ren we dus een tijdje heelrelaxed.
Naraen, december r999

weest; het grootste deel van de woor-

Engels

gehaald.

als de voertaal

.worden aangeboden,
diensten en produkten die met name aan jongeren
v¡orden in de reclames met Engelse termen aangeprezen. Flyers die reclame
maken voor parties, staan bol van termen als mega dance event, dress code
(dress to impress, ol dress for swccess) en dance nigbt.Yaak worden ook
de tijd en plaats van het evenement in het Engels weergegeven. Dit geldt
eyenzeer voor Marokkaanse en Turkse feesten als voor'algemene' jongerenevenementen. Het Engels staatvoor: modern, jong en flitsend. In zekere
zin ven¡ult het Engels voor de jeugdcultuur dezelfde functie als het Klassiek Arabisch (en Urdu) voor de islam. Naraens en Gürays kennis van
hiphopcodes en Hasans Engelstalige songteksten illustreren de symbolische waarde van het Engels voor de vriendengroep. Ook doorspekken de
jongens hun uitspraken met Engelse termen, iets wat ínziin algemeenheid
een kenmerk van Nederlandse jongerentaal is. Veel gebruikte woorden zijn

staansgeschiedenis van het Sranan is

Afrikaanse talen en de Portugese handelstaal van tWest-Afrika van belang ge-

negens

bruikt

venbevolking van Suriname. De ont-

Nederlands en Sranan.
Hindi en Urdu zrjnbrjnahetzelfde maar
om politieke en religieuze redenen zijn

Ik ben altijd

housemuziek,waarbij producers uit Japan en allerlei Europese landen een
rol spelen. Ook in die internationale jongerencultuur wordt het Engels ge-

Jij hebt nooit problemen, jij bent gewoon relaxed.
Az

Dat het heel relaxed werk is en zo.

z

ad,ine, fe

braari

z

ooo

Rachid, januari zooo

De symbolische functie van het Engels in de jongerencultuur blijkt ook
de Engelstalige namen van verschillende locaties en activiteiten. Het
buurthuis dat de jongens frequenteren heet-Westside, de dansgroep waar
een aantal van hen actief in zijn heet Oøt of Control, de culturele stichting die ze hebben opgericht heet Hard to Imagine. Toch lijkt het voor
de Turken, althans in Lombok, uitzonderlijk te zljn om zich zo voor de
Amerikaanse cultuur te interesseren.

uit

Ze zeggen wel eens tegen mij: jij bent de raarste Turk die ik ken. 'Want ten
eerste: je kent goed Engels, je schrijft en leest het ook goed, en ten fweede:
je luistert n8rn.
Hasan, januari zooo
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dan... silence. En dan is er altijd één in de groep die de aandacht naar een
andere kant trekt, dat is afgesproken werk. Bijvoorbeeld, een jongen van de

groep vindt de zus van een andere jongen leuk. Dan praten we erover en
dan komt die jongen eraan. Als onze vriend dan gewoon door praat, omdat
hij het niet door heeft, dan gooit iemand gewoon een code erin, en dan
pakt gelijk de volgende een ander onderwerp, alsof we daar al een jaar over

praten.

Hasan, janaari zooo

Geheime onderwerpen hebben vaak betrekking op meisjes, zoals ook
Youssef vertelt:

Youssef:

Als je met andere mensen zitfe praten, dan merk je aan elkaar
van 'dat moet je niet zeggen' en zo. Dar sooft dingen moer je
binnen de groep houden en zo.
Margreet: \Øat voor soort dingen moer je binnen de groep houden?
Youssef: Nou, gewoon,zegmaariemand heeft een relatie met een meisje
of zo, en daar weet jij dan ook weer van, dat laat je dan gewoon
binnen de groep en daar ga je niet met andere mensen over
De vriendengroep bijna
compleet op de verjaardag
van Badir. december zooo

Praten.
dat geheim blijven of zo?
Niet geheim, maar her moet v¡el binnen de groep blijven.
het is toch wel iets persoonliiks.

Margreet: Moet

Youssef:

\fanr

Maart

De jongens hebben in de loop van hun jarenlange vriendschap ook een
soort groepstaal ontwikkeld, waarin naast gesproken codes ook gebaren
een rol spelen. Een belangrijke functie van die groepscodes is om er voor
zorgen dat bepaalde onderwerpen van gesprek niet aân buitenstaanders
rer ore Komen.
Het duideliikste voorbeeld van woorden die alleen binnen de vriendengroep v/orden gebruikt, is het gebruik van bijnamen. De jongens hebben
ieder een bijnaam die slechts in een beperkte kring van vrienden bekend is.
Om elkaar aan te spreken gebruiken ze die bijnamen meestal niet, behalve
soms om elkaar te jennen. Achter iedere bijnaam steekt een verhaal over
het ontstaan van die naam. De kennis van dit verhaal is gedeelde cultuur.
De jongens wilden hun bijnamen liever niet in dit boek vermeld hebben.
De bijnamen behoren tot de groepscultuur, en dat moet zo blijven.
Tijdens onze groepsgesprekken gebeurde het regelmatigdat éénvan de
jongens zijn mond open deed om iets te zeggenwaarop een ander hem met
een snel handgebaar of een voor de onderzoekers onbegrijpelijk woord het
zwijgen oplegde.
Te

Ik weet niet of ik dat magvertellen. \üe
hebben een soort eigen code, niet een hele eigen taal of zo, maar... als er
iets geheim is, dan zeggen we bijvoorbeeld 'rood-r 3' of zo. Een codetje. En

Ja, dat is onze eigen communicatie.

2ooo

AIs de jongens onder elkaar zijn hebben ze deze codes niet nodig; dan is

Dit neemt niet weg dat ze ook binnen de groep bepaalde gebaren
gebruiken, zoals een jongerenwerker observeerde:
alles open.

Dan geven ze een hand en dan beginnen ze re wriemelen met die vingertjes
en dan denk ik: oh shit, daar heb je ze weer, hoor. Dan gaaî ze grappen
maken. En soms gaaî ze dissen, zegmaa\ iemand helemaal onderuit halen,
en dan doen ze hun twee fwijs]vingers zo tegen elkaar, van jal \fle hebben
hem te pakken, we krijgen hem op stang.
Jongerenwerh.er van Westside, juni zooo

Een prachtig voorbeeld van geheimtaal, díe alleen maar in een cultureel
diverse groep kan ontstaan, is het door elkaar mengen van talen.
lVe gooien soms Nederlands en Marokkaans en Turks door
elkaar heen. Ik
praat bijvoorbeeld met Youssef Nederlands. Als er dan ook nog een Turkse
jongen bijkomt, dan pakken we Nederlands, Marokkaans en Turks, daar
snapt die jongen dan helemaal niets van. Of bijvoorbeeld een Nederlandse
jongen, zijn zus zit erbij... mooie dame, dan zegt Youssef tegen mij:
benhabik, 'ik hou van haar'. Benhabikalzeyna. 'Ik hou van die vrouw'
Of ik zeg hee, lan,ikke, anatitar gidiyom.'Ikganaar huis.' En dan versraan
we dat met elkaar.
Hasan, januari zooo
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Ook Lzzadine kent een paar Turkse woorden, 'maaÍ', zo zegt hij, 'die
gebruiken we niet meer.' Voor hem heeft kennis van het Turks misschien
re maken met de jongerentaal die in Utrecht onder middelbare scholieren
in zwang is. Daarin wordt het Nederlands doorspekt met woorden uit
het Turks, Marokkaans en Surinaams. Deze taal is leeftijdgebonden. De
jongens ztlndemiddelbare schoolleeftijd te boven, vandaar misschien ook
Azzadines opmerking dat ze die v¡oorden niet meer gebruiken. Onze indruk is, dat het wat taal betreft vooral Marokkaanse elementen zijn die
zich onder de groep verspreiden. Met name de Surinaamse Naraen en de
Turkse Hasan kennen veel woorden en uitdrukkingen in het Marokkaans
Arabisch. Hasan en Naraen gaan ook buiten de vriendengroep veel met
Marokkaanse vrienden en kennissen om'Ze hebben een goed gevoel voor
de situaties waarin Marokkanen deze woorden gebruiken. Naraen gebruikt
biivoorbeeld het Marokkaanse woord voor 'sigaret':
Heb je een gayya voor haar?

Dan komt Hasan even langs [bij \üestside], er werken daar ook Marokkaans
sprekende collega's, en dan gaat-ie in her Marokkaans spreken. Dus die collega's dachten: is-ie nou een Marokkaan of zoiets? Ik zei: dat is m'n broertje.
Zegt-ie: nee, jongen, zit me nou niet in de zeik te nemen.Ik zeg: nee, dat is
echt m'n broertje.
Hasans broer oþtober zooo

Dat Hasan en Naraen af en toe Marokkaanse s/oorden door hun Nederlands gooien als ze met de jongens samen zijn, heeft zeker de functie om
verbondenheid met de groep aan te geven. Turkse of Surinaamse woorden
hebben deze functie in deze vriendengroep niet, of veel minder.
De mensen die een minderheidstaal spreken, zoals Arabisch, Berbers
en Turks in Nederland, reageren meestal blij verrast wanneer anderen iets
van hun taal blijken te kennen, ook al is het maar een paar woorden. Badir
merkte dit nadat hij tijdens de vakantie aan de Turkse wesrkust een aanral
Turkse uitdrukkingen had geleerd. De kennis van de Turkse uitdrukkingen
komt hem ook in Utrecht van pas.

Naraen, oþtober zooo

Ik was verleden keer in zo'n shoarmatent en toen stond er een hele oude
Turkse man naast mij. En die keek heel erg chagrijnig. Ik was met iemand
anders aan het praten, en toen zei ik tegen hem: 'Hadi görüçürüz hè!' [tot
ziens]. Toen zei die man tegen mij: 'Hoe weet je dat?'En roen zei ik tegen
hem 'Ja jongen, ik ben ook naar Turkije geweesr. Ik weet precies hoe het
eruit ziet.'En toen begon ik een geintje te maken over Bodrum, en over die
mensen daar en opeens die man die begon te lachen en alles. En hij keek me
een hele tijd aan en vroeg toen: Jij naar Turkije geweesr?' Ik zei Ja, mooi
land hoor!'}{ij zei 'Goed kardeç, goed!'.
Bad.ir, decernber 1999

Hasan horen we in interactie met de anderen verschillende Marokkaanse

uitdrukkingen gebruiken:

bas?
la!
tfu!
ma flaí!
íhal?
flai;?
tart!
la

la, lø,

alles goed? fbegroeting]
nee, nee, nee!

verdorie!
het geeft niet!
hoeveel?

waarom?
genoeg, klaar!

Soms gebruiken Naraen en Hasan ook onderling Marokkaanse woorden,
zoals wah'ia'.

Naraen:

Flasan:

rot

Taalverschuiving

Heb je Adem gebeld?

\lhb,

Ohtober zooo

I
i

Hun kennis gaat overigens niet zover dat ze hele zinnen in het Arabisch
kunnen bouwen.
en zo' maar ik bedoel als eh Badir of zo
met Rachid of met Youssef gaat praten, dan versta ik het niet. Ik haal v¡el
woorden d'r uit, maar dan kan ik toch niet weten waar het hele gesprek over
Narøen, febrwari zoot
gaat.

Ik ken wel een paar woordjes

Toch weet althans Hasan v¡el zoveel Marokkaanse uitdrukkingen op de
juiste manier te gebruiken, dat hij de indruk kan wekken een Marokkaan
te zijn. Zijn br o er vertelt hierover:

li

Wereldwijd spreken immigranten na een paar geîeraÍies in hun nieuwe
land hun moedertaal niet meer. In Nederland zaI dat waarschijnlijk ook
gebeuren. Dat is een logisch gevolg van het feit dat zonen en dochters
van eerste generatie immigranten de hele dagnaar een Nederlandse school
gaan, Nederlands spreken met vrienden van andere etnische herkomst en
Nederlands spreken op het werk. De tweede generarie gebruikt de moedertaal alleen nog in familiekring, in de huiselijke sfeer, op vakantie in het
land van herkomst en vooral met ouderen, de mensen van de eerste generatie. Dat geldt ook voor de jongens van onze groep. Toch zijn er een paar
factoren die er voor kunnen zotgen dat een immigrantentaal langer blijft
bestaan. Bijvoorbeeld als er op grote schaal gehuwd v¡ordt mer parrners
uit het land van herkomst, of als de familie regelmatig naar het,land van

HoofdstuÞ

t06

Taøl

5

herkomst op vakantie gaat. Heel belangrijk is uiteraard het belang dat de
sprekers zelf hechten aan het blijven spreken van een taal.

Louis:
Azzadine:
Louis:
A.zzadine:

Maar kun je dat tegenhouden, dat Berbers verdwijnt in Nederland?
je kinderen gewoon BerJa, dat kun je zeker tegenhouden door
bers te leren.
En dat ben je wel van plan zelf?
Ja, dat ben ik zeker zelL van plan. Sowieso in de leeftijd van
nul tot en met vier. Voordat die kinderen dan naar school gaan.
Dan kneed je ze alles gewoon in. Als je dat gewoon doet met
het Berbers, dan moet dat goed lukken. Ik zie heel veel jonge
gezinnen om me heen die dat gewoon doen. bruari zooo

Ãzzadine ziet het als een belangrijk onderdeel van zijn Marokkaanse identiteit om Berbers te spreken. Flasan en ziinvriend zien het wat nuchterder.
\Øeliswaar moet je Turks kennen, want het is een belangriik onderdeel van
je

ro7

verstaanbaar zijn, zodatiedereen met iedereen kan praten. Verder verschilt
het geschreven Turks nauwelijks van het gesproken Turks, dus je kunt het
ook makkelijk lezen. Het zijn allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen
dat het Turks in Nederland (langer) een levende taal blijft.
Voor het Marokkaans in Nederland ligt de situatie anders. Het Berbers
heeft verschillende vormen die onderling niet of nauwelijks versraanbaar
zijn. Voor Marokkaans Arabisch geldt weer dat de gesproken taal heel erg
verschilt van de taal in de media. De Aiabische kabelzender u¡c zendt
vrijwel alleen uit in het Standaard Arabisch en het Egyptisch Arabisch, en
ook op de Marokkaanse zenders die je met een satellietschotel kunr onrvangen, komen maar weinig programma's in de Marokkaanse spreektaal.
Er zijnnauwelijks geschreven media in het Berbers en al helemaal niet in het
Marokkaans Arabisch. Daarbij zijn de in het Standaard Arabisch gestelde
boeken en tijdschriften nog eens extra moeilijk omdat het Arabisch immers
een ander schrift gebruikt.

identiteit, 'maar' zegtHasan,'datzieietoch gebeuren. Met elke generatie

vervaagt het een beetje.' \Øel denken Hasan en zrjnvriend dat het in Utrecht
niet zo'nvaaft zal lopen:
vriend:
Hasan:

vriend:
Hasan:

vriend:
F{asan:

vriend:
Hasan:

vriend:

Maar hier in Utrecht...
Valt heel erg mee ja.
Vergeleken met andere steden.
\le hebben hier een strikte gemeenschap weet je. 'lfle letten hier
een beetje op elkaar. (...)
Moet je eens naar Duitsland kijken.
Duitsland, pfff. Dat kun je bijna geen Turken meer noemen.
(...)
Ze kennen geen Turks.
Datzegt al genoeg man.
Maar dat vind ik wel erg. Je eigen

moedertaal!

Mei

r999

Hasan en zijn gesprekspartner zeggen hier wat ook in uitgebreider onderzoek aan het licht is gekomen: Turken in Lombok vormen een tamelijk
hechte gemeenschap waarin Turks erg belangrijk is. Ook in de rest van
Nederland lijkt het erop dat Turks langer zal blijven bestaan als immigrantentaal dan Marokkaans. De Turkse gemeenschap is hecht, veel mensen

onderhouden een band met Turkije. Ze gaan er op vakantie' Ook kun je
met een schotelantenne tientallen Turkse rv-kanalen ontvangen; de Turkse
staatszender rnr is in de grote steden ook via de kabel te zien. Overal ziin
Turkse kranten te koop.
Heel belangrijk is voorts dat alle dialecten van het Turks onderling goed

D¡ rar¡x
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In de multiculturele samenleving die
Turkije is, speelt de Turkse taal de hoofdrol als officiële taal bii de overheid en
in het onderwijs. Verschillende Turkse
talen, die van elkaar verschillen zoals
Duits, Nederlands en Engels,worden gesproken in een gebied datzichuitstrekt
van \flest-Chiîa.fot aan de Balkan.
De structuur van de Turkse talen is anders dan die van de Europese talen.
Het zijn zogenaamde'plaktalen'. In het
Turks kun ie aan een woord een ein-

deloze reeks achtervoegsels'plakken'
waar het Nederlands of het Engels allemaal losse woorden gebruikt. Bijvoorbeeld: sws-mah - zwi)gen. sus-tur-maþ.
- tot zwijgen brengen. sus-tur-ul-rnaþ tot zwijgen gebracht worden.
Een andere opvallende eigenschap van

hetTurks is de klinkerharmonie, datwil
zeggen dat de klinkers van de achtervoegsels veranderlijk zijn, afhankelijk
van de klinker in de voorafgaande lettergreep. Dit is duidelijk te zien als je
de bovenstaande achtervoegsels -mah'

-tar- en -ul- achter een ander werk-

- weten. bil-dir- latenweten. bil-d.ir-il-rneþ. - be-

woord zet: bil-meh
rneþ,

kend gemaakt worden.
De voorloper van het moderne Turks
zoals dat nu in Turkije gesproken wordt,
is het Osmaans, de officiële taal van het
Osmaanse imperium, voorganger van
het huidige Turkije. Het Osmaans was
echter doorspekt met Arabische en Perzische woorden en grammaticale structuren. Het werd geschreven in Arabisch
schrift. Atatürk, die in r9z3 de huidige
Turkse republiek sdchtte, besloot dar
daar iets aan gedaan moest worden. Ten
eerste verving hij het Arabische alfabet
door het Latijnse, om meer aansluiting
te krijgen bij de \üesterse wereld. Verder
moest de offi ciële Turkse taal vereenvoudigd worden en zoveel mogelijk ontdaan

van Arabische en Perzische elementen,
zodat het dichter bii het Turks zou komen staan van de 'gewone mensen'.

Naast het Turks worden er in Turkiie

ook andere talen gesproken, zoals Ara-
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bisch, Armeens, Assyrisch, Circassisch,

Lazisch, Romani, Zaza

e¡ Koerdisch.

De meeste van deze talen leiden echter
sinds de oprichting van de republiek
een verborgen bestaan, aangezien men
streefde naar nationale eenheid waarin
voor andere etnische identiteiten geen
plaats was. Iedereen werd geacht zich in

ãe eerste plaats Turk te voelen.

De grootite van die minderheidstalen
is hei Koerdisch. Het Koerdisch wordt
thans door ca. zo milioen mensen gesproken, vooral in het zuidoosten van
Turkije. Het is een Indo-Europese taal,

en daardoor meer verwant met het Nederlands dan met het Turks' Dât de nogal rigide politiek van 'één taal één

-
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volk' niet onverkort succesvol is

ge-

weest, blijkt wel uit het feit dat Turkije
al decennia lang worstelt met een hardnekkige Koerdische opstand. De Koerdische kinderen leren meestal pas Turks
op school, hetgeen betekent datzij een
fikse taalachterstand hebben, met alle
gevolgen van dien voor het gemiddeláe opleidingsniveau van de Koerdische
b.nolking.groep. De laatste tien jaar
wordt er een iets mildere, zij het enigszins zwenkende, politiek gevoerd, waardoor het soms mogelijk is boeken in het

Koerdisch te publiceren of Koerdische
culturele manifestaties te organiseren.
Onderwiis in de Koerdische taal is echde orde.
ter nog rri.t

""tt

TALEN

Sinds mensenheugenis worden in
Noord-Afrika Berbertalen gesproken.
Met de komst van de islam is daar het
Arabisch bijgekomen. In de Arabiserins van de Maghreb worden rwee fa,.rr'orrders.heiden. In de zevende eeuw
na Christus leidde de opkomst van de
islam tot grote Arabische veroveringen'
Tegelijk met de verovering van Spanje
,r"rtigd. een relatief klein aantal Arabieren zich toen in het noordwesten
van Marokko. De plaatseliike bevolking nam het Arabisch geleidelijk over,
en zo zijî daar de oudste Marokkaanse
dialecten van het Arabisch ontstaan' Later, in de roe tot en met r2e eeuv/' versoreidden Bedoeïenenstammen van het

Árabisch schiereiland zich over grote
delen van Noord-Afrika, waaronder de
vlakten van Marokko. Dit heeft geleid
tot een veel grootschaliger verdringing
van het Berbers door het Arabisch. In de

Arabische dialecten van Marokko zijn
deze twee fasen nog steeds te herkennen als het verschil tussen bedoeïenendialecten enerzijds en berg- en stads-

dialecten anderzijds. Toch spreekt in
Marokko nog een groot deel van de be-

volking een Berbertaal. Schattingen variërenvan veertig totvijftig procent, veel
meer dan in de omringende landen.

De Berbertalen van Marokko worden
vooral in bergachtige gebieden gesPro-

ken. Erworden drie onderling niet
verstaanbare Marokkaanse Berbertalen
onderscheiden: het Rifijns of Tarifit in
het oostelijke Rifgebergte, het Atlasberber of Tamazight in de Midden-Atlas en
de centrale en oostelijke Hoge Atlas, en
het Sousberber of Tashelhit' in de westelijke Hoge Atlas, de Sous-vallei en de

Anti-Atlas.
In tegenstelling tot de Berbertalen zijn
de Arabische dialecten van Marokko
onderling goed te verstaan. \üel is er
een belangrijk verschil tussen het hedendaagse gesproken Arabisch en de

lijkt
sterk op het Klassiek Arabisch, de

Arabische stan àaardtaal. De laatste

taal van de Koran. Standaard Arabisch

wordt in
bruikt

alle schriftelijke media

en is de gesproken taal in

ge-

officiële

situaties zoals toespraken en nieuv¡suitzendingen. Deze standaardtaal is in al-

le Arabische landen hezelfde, maar in
de spreektaal zijn belangrijke verschil-

to9

tisch (waaronder Somalisch), het Tsjadisch (o.a. Hausa), het Egyptisch (de
taal van de oude Egyptenaren en later

len. Hierdoor kunnen Arabieren uit
Noord-Afrika en het Midden-Oosren

het Koptisch) en tenslotte het Semitisch, waartoe ook het Arabisch behoort. Het Berbers en het Arabisch

elkaars spreektaal niet zonder meer verstâan.

zijn daarmee in de verte aan elkaar verwant. Overigens zijn bijvoorbeeld Ne-

De Berbertalen vormen een van de viif
takken van de Afro-Aziatische taalfamilie. De andere vier zrjn het Koesji-

de Indo-Europese talen, nauwer

derlands en Russisch, beide zogenaamaan

elkaar verwant.

In Marokko zelf leren bijna alle Berbertaligen het Marokkaans Arabisch
dit de voertaal is in contacten tussen Berber- en Arabischtaligen. In Nederlan d zijn de meesre kinderen niet in de gelegenheid
om naast hun moedertaal een tweede Marokkaanse taal te leren. Dit betekent dat het Nederlands al gauw de voertaal wordr als Marokkanen met
elkaar spreken.
als tweede taal, zodat

In de vriendengroep is het voornamelijk Nederlands, want de Marokkaanse
vrienden spreken voornamelijk Arabisch, en daar kan ik niet mee communiceren. Dus nee, dat is alleen Nederlands. Azzadine, febrøari zooo

Ook als een immigrantengemeenschap de moederraal blijft spreken, gaat
er wel het een en ander verloren in die taal. De taal u¡ordt dikwijls alleen in
informele situaties (thuis, bij familie envrienden) gesproken, mer als gevolg
dat een aantal spreekstijlen niet worden aangeleerd. Met deze informele
spreekstijl is het moeilijk om bijvoorbeeld een formeel gesprek te voeren
met een Marokkaanse of Turkse hoogwaardigheidsbekleder. Iemand die in
Nederland opgroeit zal bovendien over een minder grote v/oordenschat
van zijn moedertaal beschikken dan iemand die deze taal dagelijks in uiteenlopende situaties gebruikt. Hier wordt een aantal woorden uitsluitend

in het Nederlands aangeleerd, en alleen in een Nederlandse contexr

ge-

bruikt.
De verschuiving van een minderheidstaal naar een meerderheidstaal kan
zich in de loop van verschillende generaties steeds opnieuw voordoen. De
vriendengroep biedt een aantal mooie voorbeelden hiervan. Badirs ouders
spreken Sousberber, maar zijnmoeder spreekt beter Arabisch dan Bèrbers,
omdat zlj al jong naar Casablanca is verhuisd. Badir zelf heeft al helemaal
geen Berbers meer geleerd, maaÍ nog wel Arabisch, en natuurlijk Neder-

lands. Als hij later kinderen krijgt, wordt in die generatie de verschuiving
naar het Nederlands misschien volledig. Voor Youssef en het Rifberber
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geldt ongeveer hetzelfde. ook Güray heeft van zijn ouders nog wel Turks,
de meerderheidstaal van Turkije, geleerd, maar geen Koerdisch meer' Hij
weet bovendien te vertellen dat hij deels Circassische voorouders heeft,
'maar dat is van eeuwen geleden.'Naraens vader is net als zijn moeder
van Hindoestaanse afkomst, maar kent geen Hindi. Hij kent wel Sranan,
de voertaal in Suriname. Naraen zelf spreekt geen Hindi of Sranan. 'Mijn
moeder heeft nog wel geprobeerd om mij Hindi te leren.' Naraen is er trots
op dat hij goed in Engels is. De dominantie van het Engels, zowel in de
pãp".,.rltuu. als in allerlei opleidingen, is alweer het begin van een volgende
iaalverschuiving. voor bepaalde gelegenheden gebruikt men in Nederland

nu Engels waar men vroeger Nederlands gebruikte.

Invloed van de ene taal op de andere
Taal is een complex van allerlei soorten kennis en vaardigheden. Bij tweetalige sprekers komt het vaak voor dat stukj es van hun kennis van de ene taal
opduiken a\s ze de andere taal spreken. Omdat de Turkse en Marokkaanse
jóngens in het openbare leven veel meer Nederlands dan Turks, Berbers of

Arabisch praten, is de invloed van het Nederlands op deze minderheidstalen groot. Maar ook omgekeerd is er invloed van de minderheidstalen op
het Nederlands van deze sprekers. Het Nederlands dat zij spreken verschilt
(soms meer, soms minder) van het Nederlands van autochtone Nederlanders. Dit kan komen door de directe invloed van hun moedertaal, of doordat er andere vormen van Nederlands gesproken worden in de Surinaamse,
Marokkaanse en Turkse gemeenschappen waarin zij verkeren (dus een indirecte invloed van andere talen).
Keaþ,enbloþ. filan vardr içinde hani?
'Zat er eenkeukenblok en zo in?'

Turþs/Nederlands
Vriend oan Hasan, januari zooo

nemËi nËuf 5i nas yeltiw l-i informatie lla s-semsar. Arabisch/Ned,erlands
'Ik ga praten met mensen die mij informatie geven over de makelaar [maBadir, mei 1999

kelaãrái;1.'

Het opvallendste zijn de Nederlandse woorden die in de minderheidstalen gebruikt worden, en omgekeerd, vreemde woorden in het Nederlands.
In het Turks en Arabisch van de vriendengroep komen veel Nederlandse
woorden voor. Meestal gaat het dan om v/oorden waarvoor op zich wel
een tegenhanger bestaat in hun moedertaal. Dat in de bovenstaande gevallen toch het Nederlandse woord wordt gebruikt, kan komen doordat de
spreker het Turkse of Arabische woord niet geleerd heeft. Vaker kent de

in zijn moedertaal wel degelijk, maar kan hij het Nederlandse woord sneller uit zijn geheugen ophalen.
In een aantal gevallen moeten Nederlandse woorden worden gebruikt
voor begrippen waar geen Turks of Marokkaans woord voor bestaat:
spreker het woord

Tarþs/Ned.erlands
Sevmiyorum çünkü biraz Sj onnie-acbtig.
'Ik vind het niet mooi, want het is een beetje Sjonnie-achtig.'
Hasan, janaari zooo
Fuqab lrefti Sinterklaas ma kayen 3?
'\Wanneer wist ie dat Sinterklaas niet bestaat?'

Arabisch/Nederlands
Rachid, mei r999

Een andere groep Nederlandse woorden die in Turkse en Berber- of Arabischtalige gesprekken voorkomen, verwrjzen niet naar bepaalde dingen
of gebeurtenissen. Deze woorden hebben een grammatícale functie. Ze
brengen structuur aan in het gesprek. Voorbeelden zijn ja en alleen in de
onderstaande dialogen. Met jø in het eerste voorbeeld laat Badir aan Rachid
weten dat hij nog steeds oplet en luistert.

Rachid:

Badir:

Rachid:

dak 5-Ëher ka-nehder gir l-Îe¡biya.
'In die maand [op vakantie] praat ik alleen Arabisch.'

ja

ga-tensahadikl-huJandiya.
'Dan vergeet je dat Nederlands.'
Arabis

ch

/ N e derlan ds, rnei

r99
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Het woord alleen

aan het einde van het volgende stukje dialoog geeft aan
dat er een tegenstelling is tussen het voorafgaande (alleen Nederlands praten) en het volgende (soms Arabisch praten).

Badir:
Louis:
Badir:

ta-nehder mla-hom gir l-hulan{iya.
'Ik praat met hun alleen Nederlands.
gir l-hulanÇiya?

'Alleen Nederlands?'
gir l-hulan{iya, alleen 3i xetrat ta-nehdel mla-hom eh...
'Alleen Nederlands, alleen soms praat ik met hun... [Ara-

bischl'

Arabisch/Ned.erland.s, rnei 1999

Het lenen van woorden gaat volgens bepaalde regelmatigheden. Je kunt niet
zomaar een woord ergens inzetten. Heel duidelijk is dat bij werkwoorden
te zien. rVe weten allemaal hoe Engelse werkwoorden in het Nederlands
worden geintegreerd, bijvoorbeeld de Engelse werkwoorde n to crash en to
dounload: Mijn compwter is gecrøshd of Iþ. ga dat eaen downloaden.De
Nederlandse oplossing is dat de Nededandse voor- en achtervoegsels zoals
-t, -en, ge- en-ed gewoon aan het Engelse werkwoord worden geplakt.

HoofdstuÞ.

Sprekers van het Turks, Arabisch en Berbers in Nederland hebben een
oplossing. Lij gebrulken een exrra werkwoord dat 'doen' of 'maken'

".rd.-r.

..r, soort hulpwerkwoord. In dit werkwoord 'doen/maken'
betekeni
"ls
drukken ze uit wie wanneer de handeling verricht en wat et verder zoal
in een werkwoord wordt uitgedrukt. De inhoudelijke betekenis van de gebeurtenis wordt dan weergegeven door middel van het Nederlandse werkwoord. ook in de gesprekken van de vriendengroep zijn legio voorbeelden
te vinden:

Turks/Nederlands
Engelstalig mi zingen yaPnlar?
'Engelstalig zingen deden ze?'> 'Hebben ze Engelstalig gezongen?'

Hasan, mei r999

Ben daha çok trainen yaprYordum.
'Ik meer trainen doen zou ik' > 'dan zou ik meer trainen'
Vriend oan Hasan, rnei r999

Arabisch/Nederlands
haduk sett ðhur lli $adi tdir stage lopen"'
'Die zes maanden ái. ;. g""t doen stage lopen'' > 'De zes maanden die je
Bad'ir, mei r 999
stage gaat lopen.'
xegg-ni ndir Ëi eh details teþenen, dyal eh".
.Ik moet doen bepaalde details tekenen, van eh...' > 'Ik moet bepaalde details
Badir, mei 1999
tekenen rran eh...l

In het Tarifit Berbers in Nederland gaat het net zo. \(¡e hebben geen Berbertalige opnames met Azzadine gemaakt; het voorbeeld hieronder komt
daarom van een andere jongen uit Lombok.

Tarifit Berbers
aqzinigga blaffen

'De hond deed blaffen' > 'De hond blafte'

ll]

Tøøl

5

Een jongen

uit Lomboh

Door de dominante positie van het Nederlands gebruiken de jongens mrnder Marokkaanse en Turkse woorden in het Nederlands dan andersom. Het
gaat meestal ook om een ander soort v¡oorden. Nederlandse woorden in
her Turks en Marokkaans Arabisch en Berbers zijn vooral inhoudswoorden, dat wil zeggen woorden voor dingen (kewÞenblok), gebeurtenissen
(zingen, bløffei¡ ofeigenschapp en (Sjonnie-acbtig).Dit ziinvaak ook heel
alledaagse woorden.
Bii ãe Turkse en Marokkaanse woorden in het Nederlands van de jongeren besraan er rwee belangrijke groePen. In de eerste plaats de woorden
ioor r"k.r, die te maken hebben met de Turkse of Marokkaanse cultuur, of
met dingen inTurkije of Marokko. Voorbeelden zijn namenvoor gerechten

of voorwerpen, of islamitische terminologie.
Badir gebruikt bijvoorbeeld het woord l-xlø als hij vertelt over het huis
van zijn familie in Marokko. Dit woord verwijst naar een bepaald soort
Marokkaans braakliggend terrein. Hij zou het waarschijnlijk niet gebruiken voor bouwpercelen in Nederland.
En het wordt net opgebouwd daar. De mensen die daar hun huizen bouwen,
die komen allemaal uit Frankrijk, of Nederland, of België. En eh de rest is
Badir, februari zoot
dus alleen maar eh l-xklbraakliggend terreinl.

Een voorbeeld van een specifiek islamitisch begrip waarvoor het Nederlands geen woord heeft, is het Turkse bølaøl (Arabisch hløl), dat betekent
'toegestaan volgens de islamitische wetten'. Halaal heeft uitsluitend deze
betekenis en wordt nooit gebruikt in plaats van de Nederlandse begrippen
toegesta.ø,n, u)ettig of legøøL, die refereren aan door mensen gemaakte wetten en afspraken.
Het moet gewoon balaal zljn, dus wel al van dat het op islamitische manier
Gäray, februari zooo
eh...

De tweede categorie Marokkaanse en Turkse woorden die in het NederIands worden gebruikt, heeft een heel andere functie. Dit zijn woorden die
een structuur aanbrengen in een gesprek, of die uitdrukken wat de spreker
vindt van zijn gesprekspartner, of van wat er gezegd wordt. Deze categorie

komt ook voor bij Nederlandse woorden in gesprekken die in het Turks
of in een Marokkaanse taal plaatsvinden.
Voorbeelden zijn begroetingen, die het begin en einde van een ontmoeting aangeven, of aanspreekvormen als het Turkse hardeS in het voorbeeld
hieronder.
En hij keek me een hele tijd aan en vroeg toen: 'Jij naar Turkije geweest?'Ik

zei'Ja'mooi land hoor''

."ij zeí'?::t,iç!;:;¿:lf,''

uooo, d.ecember reee

Ook de Marokkaanse uitdrukkingen die Hasan gebruikt, zoals la! 'neel'
eî lna. 1løí! 'geeft niet!', horen tot deze tweede categorie. Hieronder volgen nog wat voôrbeelden van dit soort Marokkaans Arabische en Turkse
woorden uit de opnames met de vriendengroep.
W

llab lik zweer hetl je bent echt

zielig!

Arabisch, Badir, december r99g

Ciddi vallah! [serieus, ik zweer het] Door heel Nederland!
Turks, Hasan, rnei r999

Het Arabische wlJah en Turkse r¡øllab'bij God, ik zweer het!' zijn uitdrukkingen die vooral jongeren veel gebruiken om een uitspraak kracht

Hoofd.stwk
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Een voorbeeld uit het Marokkaans Arabisch van de vriendengroep is het
gebruik van srniya 'naam' in de betekenis van 'reputatie" In het MarokËaans Arabisch gebruik je hiervoor het woord sernîa dat met'horen'te

bij te zetten. Ook autochtone Nederlandse jongeren uit
gaan gebruiken.

Het Arabische in ía lLab

Btot" steden
{
(in Turkse spelling

"í"*nøveel
Turken' Marokkanen
¿íç,m)ttl 'als G"od hlt wil,' wordt regelmatig door
over toekomstige
onzekerheid
de
druk
moslims gebruilt' Het
."
""¿.t.
gebeurtenissen uit.
Ik hoop het wel,

maar

Á
ia in ía !ah, 'le kan noort

maken heeft.

!;,t;:!;;,ii;'*;î :::;

ben gewoon veels te lui om dat te leren'
nog wel'
Ja, ach komt misschien

Badir:
Louis:

Ik

ã;ñ;

i"'tr.rrlijt,i"*i¡t'' o"t wi"t

ik wel zeker in ía Jþh' honderd

Procent'

Met het Turk

Arabßch, decernber 1999

van Hasan
bence de 'en volgens mij' hierna zwakt de vriend
süper yø
iets af' Dat is eeni'orm van beleefdheid' Hasans çoÞ
populaire uiting van waardering, in dit geval voor

se

,i"
-.t
"irrp.""k
goed, is een

.

in

kind.

*"'f:rtrt."Å:',1Í,'-ri

woordalshetwareeennieuwwerkwoordvormt'Eenvoorbeeld
top,o.Lopenbetekenthiernatuurlijknietletterlijk.lopen,maarvormt
jongeren in Nederland
samen met risico een eenheid: 'riskéren'. Turkse
g.b;ik." dit als: risiÞ.o yüri)meÞ,,.letterlljþi: risiho lopen - eenvancombinatie
de vrienhet Turks
die in het Turks van t,,tti¡t niet bestaat' Ook in
dengroep ztin ditsoort voorbeelden te vinden:
Nederturks

H"sãnt

,ru,

oP_.een zodanige
Een woord uit een andere taal kan worden overgenomen
die andere taal'
uit
woord
manier dat het nog steeds herkenbaar blijft als een
verhald
worden
letterlijk
Daarnaast kan een woord, of een groep woorden'
in
combinaties
l\r"n d" ene in de andere taal' Di-t l""t'tt komt vaak voor
waar het werkwoord
,r"r, ."r, zelfstandig naamwoord en een werkwoord'
zelfstandig naamhet
met
samen
maar
eigenlijk zelf niet zouer:lbetekent
risico

Turkije Turks

suç vermek
de schuld geven

suçlamak
beschuldigen

srnav almak
examen halen

srnav kazanmak
examen winnen

de vriendengroeP:

je nog zussen, broers?
Twee broers, Lwee zussen' ik ben de jongste thuis '

Margreet: Heb

t'tiend van Hasan' nt'ei

De Pepe Mz Slim fit, zo die, die heb ik nu ook

de reputatie hebben

Ik heb drie broers, twee zussen, twee zusjes en een broertje, negen kinderen
Youssef' januari zooo
totaal.

Benced'eisehisdatookgoedvoordeontwikkeling,voordeontplooiing
"
1999

van een

de naam hebben

omgekeerd vinden we in het Nederlands van de jongens uitdrukkingen
die ieinspire erð. zíjndoor het Turks of de Marokkaanse talen. Een bekend
g.rri'l i, het onderscheid tussen broer en broertje en evenzo zøs en zusje'
irrrkr. en Marokkaanse jongeren maken dit onderscheid vaak om aan te
geven of de broer of zus ouder of jonger is dan zijzelf. Dit zien we ook

"rrrriËf"
de genoemde sPijkerbroek'

TurÞs'

lend-u s-smiya

Marokkaans Arabisch
lend-u s-semla

Nederarabisch

Januari zooo

Tenminsre, daar gaik het dan altijd mee vergelijken, dat is dan de generatie
.,roo, onr, jr* onãe broers d"n, want we hebben allemaal broers van dezelfde
Azzadine, febrøari zooo
leeftijd.

voor de generaties na ons, natuurlijk. voor onze broertjes en zusjes en voor
Azzadine, febraari zooo
d.g.rr..räi. erna komen, dus.

cultuur is het verschil tussen oudere en jongere broers heel belangrijk. HetTurks heeft aparte woorden voor de oudere
Éroer (øbi) enzus (øblø). In het onderstaande voorbeeld gebruikt Margreet

In

de Marokkaanse en Turkse

de Turkse rerm om re controleren of ze broers correct begrepen heeft in de

betekenis van'oudere broers'.
Margreet:
Mustafa:

Margreet:
Mustafa:

Hoeveel broers, zussen.'.'
Alleen vier broers heb ik'
Abi? Senden bayahlert foudere broers, ouder dan jij
Benden bayah,,ja. [ouder dan ik, ja]

?]

Tørþ,s/ N e derlands, de cemb er z ooo

Het bovenstaande dialoo gje laatmeteen zien datautochtone Nederlanders
broer en broertj e niet automatisch begrijpen als'oudere broer' en'jongere
broer'. Dat bliikt ook uit het onderstaande, want Louis bedoelt met broer-
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zussen te vragen'

tegellik naat oudere èn jongere broers''en
voor autochtone Nederlanders geBadir begrijpt dit, en antwoordt op de
zt'ts te zeggen'
U-il.li;Ë.äanier' door expliciet ot'dere broer en oud'ere
tjes en zwsjes

Louis:
ã;il'

Hoeveel broertjes en zusjes heb ie?
Ik heb eh ttt' o"dt" zus' en een oudere

bij Badir en sommige andere sprekers van her Marokkaans Arabisch in
Lombok een vorm zonder hulpwerkwoord, die je letterlijk kan vertalen
als 'niet nog' of 'niet meer'.

Marokkaans Arabisch

b'o"t'Drrr*ber

ma bqit

r99g

in de taalvan deTurkse jongens
Een gevalvan gr"**"titale verandering
delrT"derlandse lidwoorden de en
is dat ze in het Turks t ", f"U*if. van
aan. Bepaaldheid wil
het overnemen. Deze úã*3"r¿." geven bepaaldheid
*akå""k of persoon precies bedoeld wordt'
zeggendat de luister"*
ainp gesptekspartner weten dat
Als je bijvoorbeeld een Lind' zegt,laatie
is' zeg¡é ttát n;"a dat geef ie aan dat
niet precies

*ttt

die
-..t ;;ik ii"íái' *tl *ät welk kind je precies bedoelt'
je verwacht ar, ¡" g.'f"k'f""""'
g..,, L;"ä¿t U¿*oorden' maar heeft een achtervoegsel
Het Turks t
dat iets
"n,
-;i-^ rmee"je 1"tttå" bij lijdend voorwerPen)tuntaangeven
-;
"f
gebeu't met' de en bet' Bijvoorbeeld
bepaald is, net als i" h"; Ñ;i*ía"ds
ea is'eenhuis' en ezi 'het huis"

andere
geen d'e of bet gebruikt als op een
en
gebruikelijk'
ts
*äo'd bepaald ís'-On' bøis
Als
juistwel.
dat
d.e jij.InhetTurks gebeurt

In het Nederlands ;;;J'
manier al duidelijk i, á"it"'
nietons hethwis.ori;;";;;rr:

dusz bizirn eli'ons
z:ich zelfal bepa"ld is, moet er nog -i achtet'
*¡kttt vaak af van deze regel' en
huis'. De Turkse ¡""s.";i" Ñtdtrl"t'd
je
over dat' als iets al bepaald is'
nemen dan eigenlijk ãt Ntá"¡""dse regel
voorbeelden zienwe ea en
;;;;;'d.' oí'h.i meer bij zet' In de volgende
iìi"pt^utvan het verwachte eai'huis' en seni'jii"

;;;"

Sen

istiyorum, dedi (i'P'v'
r' ' seni)

'Jou wil ik, zei

hii''

'Ik koop geen merkkleding

meer.'

Nederarabisch
ma ta-ne5ri

"s

ma zal l-marka.

ik koop niet nog merkkleding
'Ik koop geen merkkleding meer.'

Bad.ir, mei r999

Dit waren voorbeelden van grammaricale regels die

de jongens in hun Arabisch en Turks anders toepassen dan hun ouders doen. Ook in het Nederlands zijn er grammaticale regels die zij iets anders gebruiken dan sprekers
met in Nederland geboren ouders.

Taalmix als een zelfstandige taalvorm
Een prachtig verschijnsel in immigranrengemeenschappen is de manier
waarop mensen hun moedertaal en de dominante taal door elkaar vlechten. FIet wordt dan eigenlijk een nieuwe taal díe je alleen maar mer een
bepaalde groep mensen spreekr, namelijk generariegenoren mer dezelfde
taalachtergrond.

'

Ja, thuis is het gewoon Marokkaans Nederlands, meer een mix. Dus het is
echt niet dat je kunt zeggen van alleen Marokkaans, het is gewoon meer

een mix, want vloeiend Marokkaans spreken we niet dus. Tenminste de
kinderen dan niet.
Azzadine, februari z ooo

Hoe die twee talen worden gemengd heeft te maken met allerlei, meestal
onbewuste, mentale processen. Dit leidt tor wetmatigheden die uiteindelijk
zijn terug te voeren op de ingewikkelde machinerie in ons hoofd die onze

Turks' Hasan' mei 1999

taal regek.

betekenis

inhetArabischopeen_anderemanierdaninhetNederlands.InhetArabetekent'
ili*ft g.U*ikt -år, hit*oo' een hulpwerkwoord dat'blijven'
we
vinden
Nu
roken"
'Ik b; niet blijven
letterliik vermald

'oi"t' "l'

ta-nebri l-marka

Tørks, Hasan, mei 1999

EenvoorbeelduithetMarokkaansArabischbetreftdemanierwaaropde
uitgedrukt.Dat gaat
.nier
meer, (zoars in Ik rooþ niet meer) wordt

dus

Ë

ik ben niet gebleven ik koop merkkleding

taal
een *tnttl
Het gebruik van woorden uit de ene taal in
Ï^*,andere
gramvan
vermengrng
een
vaak
er
,r"t, ti", meeste op. Maar tegelijkertijd is
kennen. De voorbeelden
d"'*".rraligen
ii.
i"Lå
¿.
å"
;;;il ,"g"t
hiervan vergen wat meer uitleg'

Bizim ev kaPatnk (i'P'v' evi)
'Ons huis hãbben we overdekt''

rt7
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Margreet:
Hasan:

\ilat praat je met je moeder, zussen en broers?
Met mijn moeder Turks, met anderen gemengd. Soms heb ik
iets van eh.. ik ga gewoon Turks gebruiken. Maar als je dan een
woordje niet kan bedenken, dan pak je het in het Nederlands
en dan ga je over naar het

Nederlandt.

,onaari zooo

rr8
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Met de bovenstaande uitspraak toont Hasan zijn inzicht in êén van die
wetmatigheden. Het ene Nederlandse woord lokt het volgende uit. Het is
alsof woorden die vaak samen voorkomen in het hoofd van de spreker door
dunne draadjes met elkaar verbonden zijn. Taalkundigen en psychologen
gebruiken hiervoor ook de beeldspraak 'mentaal netwerk'. Een voorbeeld
van de regelmatigheid die Hasan hierboven noemt is het volgende fragment
uit een gesprek tussen Hasan en een vriend van hem:
geçen fy er asm ya gittik. Bizim onderdeel, eh- schoolonderd'eel is in
de Pagelaan.
'\Øe gingen Iaatst flyers ophangen. Ons onderdeel, eh... schoolonderdeel is

$e¡

in de

Pagelaan'

Tørþs/Ned.erland,s, Hasan,

rnei

1999

Als je iets herhaalt dat je zelf eerder gezegd of gehoord of gelezen hebt, doe
je dat vaak in dezelfde taalals de eerdere versie. Ook hier geldt dat de vorige
tekst met de nieuwe tekst verbonden is in een netwerk in de hersenen.
Dedi ya conciërge dedi bize 'ja jullie Tnoeten deze stichers gebruiþen en niet
d.ie, and.ers gaat d.e verf oan de maren.'

'''íj

zei' de conciërge zei tegen ons'

Þiúliermori,ï^or,

Hasan, mei 1999

De mentale processen die een rol spelen bij het mengen van talen zorgen
voor een bepaalde wetmadgheid in taalkundig opzicht. Hoewel er in principe talloze manieren zíjnwaarop twee talen afgewisseld kunnen worden,
is het wel zo datbepaalde patronen veel vaker voorkomen dan andere: het
gemengde taalgebruik heeft een eigen grammatica.

Een voorbeeld werd hiervoor al genoemd bij het integreren van Nederlandse werkwoorden in Turkse, Berberse of Arabische zinnen. NederIandse werkwoorden worden ingebed met behulp van een Turks, Berbers
of Arabisch v¡erkwoord dat 'doen' betekent. Een ander voorbeeld is dat in
deze combinaties van Nederlands met een van de drie andere talen vrijwel
geen gemengde combinaties voorkomen van een zelfstandig naamwoord in
de ene, en een bijvoeglijk naamwoord in de andere taal. Dus in combinaties
als moeilijÞ onderwerp of geztøørlijÞe nzeiden heb je zelden het eerste woord
in een anderetaal dan het tv¡eede.

Bijzonderheden van het Nederlands

de taal op hun eigen manier. \Øat zijn nu de kenmerken van her Nederlands

dat door de vriendengroep wordt gesproken? Een aantal bijzonderheden
is al besproken in relatie tot tweetaligheid. Er zijn ook andere kenmerken
van her Nederlands van de groep die niet makkelijk in verband kunnen
worden gebracht met een invloed van één van de andere talen.
Neem biivoorbeeld lidwoorden. Er zrin twee kanten aan het gebruik van
lidwoorden die in het Nederlands van de jongens regelmatig verschillen
van het Nederlands van autochtone, ééntalige Nederlanders. Ten eerste
is er het verschil tussen'de-woorden' en 'het-woorden'. In het algemeen
Nederlands is slechts één op de vier zelfstandig naamwoorden een 'hetwoord'. Bij sommige woorden varieert het(de deþsel enbet deþsel) en er is
ook war regionale variatie. Typisch Utrechts is bijvoorbeeld bet utiiÞ, zoals
Hasan het trouwens ook zegt. Alle jongens maken onderscheid tussen'dewoorden' en 'het-woorden' maar veel woorden die in Standaardnederlands
in de tv¡eede categorie vallen, zitten bij hen in de eerste categorie. Het aantal
'her-woorden' neemt dus verder af. Voorbeelden zijn de feest, de nøcbtleoen, d.ie optreden. Het grammaticaal geslacht is niet alleen te zien aanhet
bepaald lidwoord, maar onder andere ook aan het bijvoeglijk naamwoord
(als het zelfstandig naamwoord onbepaald is). Dus ook: een Maroþ,þaanse
feest, iedere weeþend en bet wa's rne een wa're genoegen'
De jongens verschillen wel in de mate waarin ze 'het-woorden' in de
categorie 'de-woorden' plaatsen, maar het is een kenmerk van zowel Naraerrals de Marokkaanse en Turkse jongens. Daarnaastkomt het vaak voor
dat dezelfde persoon afwisselend bijvoorbeeld de geboww en bet gebouut
zegf..

Deze gedeeke hoeft dus eigenlijk niet in het boek.
Naraen, december r999
Ik denk dat dat het voornaamste gedeelte is.

Iets anders dan het grammafic al geslacht is het gebruik van lidwoorden
om bepaaldheid aan re geven. Het Turks heeft geen bepaald lidwoord maar
in plaats daawan (althans bij het lijdend voorwerp) een achtervoeg¡el, nl.
-1. bok het Turkse onbepaald lidwoord birwordtminder gebruikt dan het
Nederlandse een.Eenkenmerk van het Nederlands van Turkse sprekers is
dan ook dat er minder lidwoorden worden gebruikt. Lidwoorden ontbreken dan op plaatsen waar autochtone sprekers ze verwachten.
Toen ben ik jaartje kappersopleiding gaan doen.

\íant korte opleiding stond onder zijn bewind'
Zoals we al eerder schreven, is het Nederlands niet één onveranderlijk geheel, maar spreken verschillende mensen, en verschillende groepen mensen
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Ik begon

eerst met

assistentopleiding.

Hasan, ianwari zooo

Hoofdstwb 5

Taal

de uitdrukkingen die de jongens gebruiken, komt het verder vaak voor
dat de vorm van de uitdrukking anders is dan in het algemeen, autochtoon

afkomst, en dat is zwart høar. Hiermee duiden ze soms zichzelf aan als
etnische cate gorie. M e n s e n rn e t z w a.rt b a.ar b etekent, al naar gelan g de situatie, 'Marokkanen'of 'Turken'of 'Marokkanen en Turken'. \Øe komen de
uitdrukking onder andere tegen wanneerwe vragen naar het toelatingsbeleid van de discotheken.

In

Nederlands.
Vriendengroep
toen ben ik op de laagste trap
begonnen
zo recht in haar gezicht kunnen

aankijken

voor mijn eh domme oog

ik dwaal

steeds weg

Algemeen Nederlands
op de onderste tree beginnen

En dat ze gewoon een verkeerd beeld hebben, dat ze dan gewoon iedereen
weigeren die zwart haar heeft.
Rachid., januari zooo

recht in het gezicht kijken/recht
aankijken

lui oog
ik dv¡aal steeds af

Als je zwart haar hebt, kun je het vergeren.

i:
.i.

De uitdrukkingen in het Nederlands van de vrienden verschillen op diverse
manieren van die in het standaard Nederlands. De spreker kan een ander
voorzetsel gebruiken, zoals zøegvoor af(dwalen), of een voorzetsel invoegen zoals aan(kijken) of een ander bijvoeglijk naamwoord gebruiken zoals
dom voor lui, oI net andere woorden gebruiken, die ongeveer hetzelfde
betekenen, zoals laagste trap in plaats van ond,erste tree. Overigens zijn er
ook veel uitdrukkingen w aarbij er geen verschil is tussen de standaardvorm
en de vorm die de jongens gebruiken. De volgende voorbeelden laten dit

zien.
Vriendengroep
nee, het is wel dat we de pik op

Algemeen Nederlands

hem hebben
dat eh iemand de touwtjes in
handen neemt bedoel ie?
i
wU zrtten zegm ar op dezelfde

idem

golflengte

wilde haren

januari zooo

Over het werk als vrijwilliger bij buurthuis lVestside weer Hasan re vertellen:
Als je geen zwarthaar hebt, heb je geen gezag.

Hasan, mei r999

Zwartharige autochtone Nederlanders of bijvoorbeeld Surinamers vallen
niet onder de categorie 'mensen met zwarthaar' . Op basis van de samenstellende delen zn)a.rt enhøarkunje niet begrijpen s¡ar er precies mee bedoeld
wordt. Kortom, het gaat hier om een uitdrukking die je aparr moer leren. De
tegenhanger, blond. baør, komt trouwens ook voor, zoals in een uitspraak
van Hasan die al eerder werd geciteerd:
Hoog opgeleiden, geen 'Sjonnies' dus, dus de snobs, praten tegen je alsof je
geen Nederlands verstaat. (...) En dan is het heerlijk als je een fout van hun
pakt.Zeggenzij: 'ik ben de enigste.' Zeglk:'nee - enige'. Of: 'beter dan mij.'
Zeg ik: 'nee, beter dan ik. Jij hebt blond haar, ik niet.' Beter dan, ja, ja.
Hasan, januari zooo

idem
idem
idem

het is echt van nee potie gesloten

houden

Yowssef,

idem/potje gedekt houden

Soms gebruikt één spreker twee vormen van een bepaalde uitdrukking
naast elkaar:
En toen noemden ze hem zegmaar een soort iemand die op het slechte pad
gaat.In die tijd werd je wel wat sneller op het slechte pad.

Naraen, decenzber t999

Met uitzondering van de bijnamen gebruikt de groep geen woorden of
uitdrukkingen die nergens anders gebruikt worden. Er is echter wel een
uitdrukking die misschien specifiek is voor jongeren van niet-Europese
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Nawoord

Hasan, Azzadine,Youssef, Rachid, Mustafa, Badir, Güray en Naraen: acht
jongens die van huis uit elk een verschillend cultureel pakket hebben meegekregen, alnaar gelang de streek en het milieu waaruit hun ouders afkomstig zijn. Ieder heeft zijn eigen persoonlijkheid. De één is meer op het
leven van alledaggericht, de ander op toekomstplannen en carrière maken.
De één legt meer nadruk op normen en verantwoordelijkheid, terwijl de
ander goed is in het creëren van een gezellige sfeer. Belangstelling voor
de islamitische gedragsregels, westerse jeugdcultuur en maatschappelijke
vraagstukken is weliswaar bij allen aan-wezig,maar ieder legt daarbij andere
accenten. Met hun onderlinge verschillen vullen ze elkaar aan.
de jarenlange intensieve omgang van de jongens met elkaar heeft zich
binnen de groep een cultuur gevormd met een aantal gedeelde uitgangspunten en een gemeenschappelijke ontwikkeling. De jongens zijn allemaal
zonen van migranten van buiten Europa. Bij de Turkse en Marokkaanse
jongens heeft de islam van jongs af aan een centrale plaats in hun opvoeding
ingenomen; in het geval van Naraen is deze oriëntatie later ontstaan.
De jongens hebben voor een groot deel dezelfde invloeden ondergaan
uit de omringende samenleving: de woonomgeving, het onderwijs en de
media. De groepscultuur heeft zich verder kunnen ontwikkelen doordat
de jongens actief culturele elementen met elkaar zijn gaan uitwisselen. Dit
geldt zowel voor elementen uit de verschillende etnische groepsculturen
als voor verschillende aspecten van de internationale jongerencultuur zoals
muziek en kleding. Ook kennis van elkaars persoonlijke omstandigheden
en gezamenlijke activiteiten dragen bij aan het gemeenschappelijke referen-

Door

tiekader.

De groepscultuur laat zich illustreren

aan de hand van een gezamenlijke

activiteit als het rítgaan. Hun opvoeding staat het de jongens toe om uit te
gaan mits bepaalde kleding- en voedselvoorschriften in acht worden geno-

Nawoord

Nar.uoord

men. Door samen uit te gaan delen ze ervaringen en kennis over bijvoorbeeld discotheken, de mensen die daar komen, de muziek die er gedraaid
wordt, de kleding die men er draagt. Het aanbod aan discotheken, muziek
en kleding is weliswaar voor iedereen hetzelfde, maar doordat de jongens
hieruit verschillende keuzen maken, vindt er ook op dit gebied onderling
uitwisseling plaats. Bij het uitgaan komen zij in situaties waarbij ze moeten
bepalen of zij zich als moslims aan de islamitische voorschriften houden.
Alle jongens zijnhet er over eens dat je gedragje eigen verantwoordelijkheid is. Sommigen beschouwen het echter wel als hun plicht als moslim om
de ander te wijzen op verkeerd gedrag. Zo ig vrijwel de hele groep overgegaan op het eten van broodjes visfilet, omdat Rachid hen heeft verteld
dat vis onder alle omstandigheden balaal (toegestaan) is, wat je niet van
gewone hamburgers kunt zeggen, die immers van niet-ritueel geslacht vlees
gemaakt zijn. Ook zijn een paar jongens mede door de vermaningen van
hun vrienden opgehouden met alcohol te drinken.
Bij zo'n herhaalde gezamenlijke activiteit worden ook nieuwe conventies in de groep gevormd en bevestigd. Een uitgaansavond verloopt volgens
een bepaald patroon. Dit geldt bijvoorbeeld voor de manier waarop de
vrienden zichverzamelen om uit te gaan)hoe ze bepalen waa r zeheen gaan,
en hoe ze weer terug naar huis gaan en onderweg nog wat eten.

Deze vriendengroep is geen staalkaart van de Nederlandse samenleving.
(lVelkevriendengroep is datwel?) Maar zestaanniet alleen in hun multiculturele ideologie: dezelfde geluiden zijn op meer plaatsen in de Nederlandse
samenleving te horen. In een vooruitstrevende jongerencultuur, zoals in
dit boek beschreven, blijkt steeds opnieuw het belang van de directe omgeving, in dit geval de vrienden, de wijk Lombok met zijn grote straatfeesten en multiculturele folklore, en niet te vergeten de scholen, de speeltuin
Bankaplein en het jongerenwerk in \üestside en de vroegere buurthuizen.
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De etnische en culturele variatie in de groep stimuleert een kritische houding ten aanzienvanhet etnocentrische gedachtengoed dat in iedere bevolkingsgroep voorkomt. De multiculturele ideologie vormt een van de peilers
van hun jongerencultuur. Dat blijkt bijvoorbeeld als ze zich lovend uitlaten
over de wijk Lombok als ontmoetingsplaats voor mensen met verschillende
culturele achtergronden. Naraen benadrukt regelmatig dat hij met allerlei
soorten mensen wil omgaan. Güray en Badir zeggen met zoveel woorden
dat ze willen laten zien dat Turken en Marokkanen in tegenstelling tot het
heersende vooroordeel wel degelijk goede vrienden kunnen zijn. Azzadine
wil niet op zijn Marokkaanse afkomst beoordeeld worden, en ook niet op
het feit dat híj met Nederlanders omgaat. Volgens de jongens zouden in
principe ook Nederlanders en niet-moslims deel kunnen uitmaken van de
vriendengroep. Kortom, als ideaal zien de vrienden een samenleving waarin
de etnische groepen niet alleen vreedzaam naast elkaar bestaan, maar ook
samen leuke dingen doen. In de praktijk vertaalt zich dit in een open houding tegenover buitenstaanders.
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