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Woord vooraf
Ik ben heel blij met de titel van dit boek. Ik zocht al
een tijd naar een goede titel toen me – in bed – opeens
De A is van Amalia, die is allochtoon te binnen schoot.
Van opwinding heb ik die nacht nauwelijks geslapen.
Het is echter interessant dat deze titel ook boosheid
oproept. Boosheid bij mensen die vinden dat ik het
besmette woord ‘allochtoon’ niet in verbinding mag
brengen met de zuiverheid van een jonge prinses.
Maar Amalia, ook Willem-Alexander en koningin
Beatrix, ze zíjn allemaal allochtoon. Het woord multiculturaliteit is ook al een beetje besmet. Ik heb het
in een olijke afkorting in de ondertitel gebruikt.
Ik ben al jarenlang trainer op het gebied van cultuurverschillen en ik heb daar zelf heel veel van geleerd. Ik
was vaak blij met nieuw ontdekte interessante inzichten, verrassende feiten, waardevolle weetjes en onverwachte observaties. Bij de keuze van mijn onderwerpen heb ik gezocht naar wat voor mijzelf ooit verrassend
of verfrissend was. U vindt hier het resultaat van mijn
leerproces in alfabetische vorm bijeen.
Ik heb veel moeite gehad met het taalgebruik. Ongemerkt schreef ik vaak ‘Nederlanders’ als ik uitsluitend de áutochtone Nederlanders bedoelde. Ik vermoed dat ik ook in deze definitieve tekst een aantal
van dit soort etnocentrische formuleringen over het
hoofd heb gezien. Het perspectief van de meerderheid, ik ben autochtoon en ook nog man, is krachtig.
Hoe moest ik de nieuwe Nederlanders noemen?
5
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Allochtonen, immigranten, mensen van niet-westerse herkomst? Ik gebruik die termen allemaal. Met immigranten bedoel ik bijna steeds de niet-westerse immigranten. Het is een mond vol om dat steeds voluit
te schrijven. U zult merken dat ik bovendien de mannelijke taalvorm gebruik. Het lukte me niet om leesbaar én sekseneutraal te schrijven. Met elke ‘hij’ is uiteraard steeds ook een ‘zij’ bedoeld.
In de titel klinkt het oud-Hollandse abc-versje door
dat begint met: ‘A is een aapje dat eet uit zijn poot.’
Het versje staat bij veel autochtonen in het nationale
geheugen gegrift. Het oorspronkelijke versje en de
prenten zijn van 1836.
Wie over zo veel onderwerpen schrijft, slaat onvermijdelijk een aantal keren de plank mis. Ik hoor deze
en andere reacties graag.
Hans Kaldenbach
acta.kaldenbach@tiscali.nl
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Woord van dank

Veel mensen hebben me geholpen bij mijn ideeënvorming. Ik wil vooral Sela Zorlu, Rob Ermers en Jannie
Limburg bedanken. Aan hen ontleent het boek veel
van zijn rijkdom. Ik ben ook veel dank verschuldigd
aan Amar El Ajjouri, José Beyer, Nilgun van den Berg,
Karina Boom, Hayat Eltalhaui, Yıldız Çakmak, Radha
Gangaram Panday, Gerrit Huisman, Maha de Kok, Lia
Kroonenburg, Thom Langerak, Tjabel Nieuwenhuis,
Mijnie Oosterom, Ramon Ramnath, Annelies Riteco
en Gilberto Slengard.
Ik heb mijn trainingen o.a. mogen uitvoeren bij de
Archimedes Lerarenopleiding (Centrum Archimedes), Asito, de Baak, Belastingdienst ckc, Boskalis,
Gemeente Amersfoort, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, gom, gvu Utrecht, isw Het Westland, nibe-svv, Politie Den Bosch, Politie Haaglanden, Politie Hollands Midden, Politie lsop, Prened,
Raad voor de Kinderbescherming, roc asa, roc
Eindhoven, roc Utrecht, Sportbedrijf Tilburg, ssr,
svs, tpg Post en bij het uwv.
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Aangeven
‘Ik heb duidelijk aangegeven dat ik…’
‘We hebben toch aangegeven dat je in dit soort
gevallen…’
Sinds ongeveer 15 jaar gebruiken Nederlanders steeds
vaker het woord ‘aangeven’ als ze ‘zeggen’ bedoelen.
Dat is een opvallende taalverandering die begonnen is
in de sociale beroepen. Nederlanders vermijden het
werkwoord ‘zeggen’, waarschijnlijk omdat het te autoritair klinkt. ‘Ik heb je dat toch gezegd’ klinkt te hard,
alsof je een opdracht geeft. Zelfs als het in werkelijkheid een opdracht is gebruiken Nederlanders toch liever het ontwijkende ‘aangeven’.
Voor immigranten is dit verwarrend. Ze verstaan
vaak dat het om ‘geven’ gaat. Ze kunnen ook in verwarring raken: móet het nou of moet het niet?

9
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Aankijken
In Nederland is aankijken een teken van betrouwbaarheid. Vooral als iemand bestraft wordt, móet hij
blijven aankijken. Dat is niet een natuurlijk menselijke reactie. Kleine kinderen en bijvoorbeeld ook honden kijken van nature wég als ze straf krijgen. Nederlanders voeden hun kinderen op door te zeggen: ‘Kijk
me aan als ik tegen je praat.’ Tegen vrijwel alle immigranten is thuis het tegenovergestelde gezegd: ‘Kijk
me niet zo brutaal aan als ik tegen je praat.’ Ze kijken
juist weg als ze bestraffend toegesproken worden.
Dat kan makkelijk tot een verkeerde conclusie leiden.
Aanpassen
Aanpassen. Ze moeten zich aanpassen
Het woord ‘moeten’ in de zin ‘ze moeten zich aanpassen’ kan twee betekenissen hebben. Er kan mee bedoeld worden dat het, om een baan te krijgen, noodzakelijk is dat je je gedraagt zoals de meerderheid dat
doet. In die betekenis wordt het nuttige belang van
aanpassing benadrukt. Meestal wordt het ‘moeten’
anders gebruikt. Er zit dan een zure, superieure toon
in het woord. Dan betekent het: ‘ze moeten zich koest
houden’ en ‘we willen geen last van ze hebben, ze moeten niet te assertief worden’. Overal ter wereld zijn de
gevestigden geneigd zo over nieuwelingen te denken.
In de bovenstaande zin is ‘aanpassen’ bovendien
bijna altijd bedoeld voor ánderen. Zíj moeten zich
aanpassen. De werkelijkheid is dat we ons allemaal
moeten aanpassen, aan wetten, aan sociale gewoontes, aan het verkeer, aan elkaars hebbelijkheden, etc.
10
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Aanpassen. Ze mogen zich níet aanpassen
Immigranten weten iets wat veel gevestigden niet beseffen: ze mogen zich níet aanpassen. Ze moeten zich
namelijk altijd een beetje gedeisd houden. Mag een
ingeburgerde immigrant zeggen: ‘Nederland heeft
zich in de koloniale tijd over de ruggen van anderen
verrijkt. Het goud van de gouden koets is in feite gestolen uit Indonesië’? Of: ‘Wat de regering nu doet
met de uitkeringen, dat is een schande’? Of: ‘Zo goed
voetbalde die Cruijff nou ook weer niet’?
Vrijwel alle Nederlanders vinden met hun verstand
dat iederéén bovenstaande dingen moet mogen zeggen. Tegelijkertijd voelen ze vanuit hun buik iets anders naar boven komen. Wie is hij om dat te zeggen?
Waar bemoeit hij zich mee? Alsof het in zijn land zo goed
geregeld is. Wat hier gebeurt is vergelijkbaar met kritiek op uw familie. Die mag wel van uw broer of zus
komen, maar eigenlijk niet van de schoonfamilie.
Mag een immigrant even lang als een autochtoon klagen over het weer: ‘Alweer een weekend met regen, de
vorige twee weekends was het ook al zo en voor deze
week wordt ook slecht weer voorspeld, het is ook altijd hetzelfde.’ Hij mag het uiteraard zeggen van uw
verstand. Bij sommigen komt uit de buik naar boven:
als hij niet tevreden is, moet hij maar gaan.
Aanpassen. Drie terreinen
Alle mensen (u en ik) hebben te maken met ‘aanpassen’ op drie terreinen. Onderstaand onderscheid kan
vage discussies verhelderen:
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a Op het gebied van wetgeving moet iedereen zich
aan de wet aanpassen. Wie zich niet aan de wet
houdt krijgt met politie en justitie te maken.
b Op het gebied van alledaagse gedragsnormen hoeft
iemand zich niet per se aan te passen, maar het is
wel handig en slim. In een sollicitatiegesprek is het
slim om op tijd te komen, een hand te geven, niet
onder je oksels te ruiken, om beleefd te bedanken
voor de koffie, geen pet op te hebben, etc.
c Op privégebied mag iedereen doen wat hij wil, tenzij de wet (a) het verbiedt.
Aanpassen. Wíllen migranten dat?
Immigranten verschillen in hun bereidheid tot aanpassen, inpassen, inburgeren. Er zijn uiteraard nurkse, gevoelige, domme en slimme immigranten. Belangrijk is echter ook hoe hij ontvangen wordt. Wordt
zijn vroegere cultuur geminacht en achterlijk gevonden? Dan gaan makkelijk de hakken in het zand en
stokt de aanpassing. Als duidelijk is gemaakt dat de
gewoontes van het nieuwe land niet per se beter zijn
maar hier wel ‘gewoon’ zijn, dan is het psychologisch
makkelijker om te veranderen. Dan voelt het niet aan
als verraad van de eigen samenleving of als een knieval voor het nieuwe land.
Aanpassen of: ‘rekening houden met’?
In alle menselijk relaties speelt aanpassen een rol.
Maar dan noemen we het vaak anders. We noemen
hetzelfde verschijnsel dan ‘rekening houden met’.
Alle partners houden in hun relatie binnen zekere
grenzen rekening met elkaar. Pas als een relatie een
12
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vechtrelatie wordt, gaat dat als ‘aanpassen’ voelen.
Waarom zou ik me aan jou moeten aanpassen? Jij kan je net
zo goed aan mij aanpassen. Het veelvuldig gebruik van
het woord ‘aanpassen’ betekent dat de relatie een
vechtrelatie geworden is. Dat geldt waarschijnlijk ook
voor het woordgebruik in de huidige samenleving.
Aanpassen. Wie aan wie?
Wie moet zich redelijkerwijs aanpassen aan wie? Ronald Plasterk gaf een aantal vuistregels. Ik citeer losjes.
– De wet staat bovenaan. Iedereen moet zich aanpassen aan de wet. Vrouwenbesnijdenis en discriminatie zijn daarom verboden.
– De gastheer heeft het recht de huisregels te bepalen. Dus op verzoek worden er geen handen geschud in de moskee; er wordt niet gerookt bij u
thuis; u bedekt uw blote benen in een Italiaanse
kerk, etc.
– We behoren rekening te houden met wat ‘redelijk’
is. U mag gasten vragen hun schoenen uit te doen,
niet hun broek.
– Het recht niet aangeraakt te willen worden staat boven de wens iemand wel aan te willen raken. Dus: u
mag niet kussen, vrijen of een hand geven als de
ander dat niet wil.
– Godsdienst gaat níet voor. Godsdienstige mensen
zouden anders automatisch extra rechten hebben
boven niet-godsdienstigen.
– Wie in een organisatie werkt heeft de taak om als
professional zijn doel te bereiken. Dat doel vereist
soms verdergaande ‘aanpassing’ dan diezelfde per13
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soon in zijn privéleven zou doen. Dat rechtvaardigt
bedrijfskleding. Daarom zal de therapeut blijven
luisteren naar een zeurcliënt. Daarom wil een goede manager in zijn werk de achtergrond weten van
gedrag waaraan hij in zijn privéleven misschien
voorbij zou gaan.
Aanraken
Nederlanders zijn in het algemeen niet aanrakerig.
Vaak schrikken ze van iemand die aanraakt. Als een
vrouw in een gesprek een man aanraakt dan denkt de
man al snel dat ze wat wil. Als een man een man aanraakt kan gedacht worden dat hij homo is. Vrouwen
kunnen elkaar wel aanraken zonder dat het seksuele
bijgedachten oproept.
Hoe zuidelijker de bevolking, des te meer aanrakerig ze zijn. Uit een onderzoek bleek dat van alle volkeren de Brazilianen elkaar het meest aanraken, Engelsen het minst. Nederlanders scoren vlakbij wat in
Engeland normaal gevonden wordt.
Aardappel
Columbus heeft rond 1492 de aardappel in LatijnsAmerika ontdekt bij de Inca’s. Die hadden hem zelf
dus al veel langer ontdekt. Het heeft daarna nog eeuwen geduurd voor de aardappel in Noord-Europa het
basisvoedsel werd. Vóór die tijd aten de Europeanen
rogge- en haverproducten, allerlei pappen en zwaar
brood.
U kunt op de kaart een lijn trekken van Zeeland via
Zuid-Duitsland naar Oekraïne. Ten noorden van die
lijn is de aardappel het volksvoedsel, ten zuiden van
14
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Zeeland is het basisvoedsel brood. U kunt dat merken
in een Frans restaurant. Daar wordt het brood steeds
aangevuld. In Nederland krijgt u meestal eenmaal
een schaaltje brood.
Achterlatingen
Vooral bij Marokkaanse vrouwen komen ‘achterlatingen’ voor. De man wil in Nederland zonder vrouw
of met een andere vrouw verder leven. Hij laat zijn
vrouw, soms ook zijn kinderen, in Marokko zonder
identiteitspapieren etc. bij familie achter. Dit gebeurt
meestal tijdens schoolvakanties. Het zijn menselijke
drama’s. De aantallen zijn niet precies bekend. In een
brochure van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging
Nederland, worden veel tips gegeven. Een vrouw kan
bijvoorbeeld een kopie maken van haar paspoort en
verblijfsvergunning en die aan een vertrouwd iemand
in bewaring geven. Het is ook belangrijk dat de vrouw
resp. het kind zo snel mogelijk een zelfstandige verblijfsvergunning aanvraagt. De vrouw krijgt die na
drie jaar legaal verblijf in Nederland, een kind onder
de 18 jaar na een jaar (mvvn).
Achternamen
Wie in een bedrijf de cliënten met de letters a en b onder zijn beheer heeft, heeft altijd veel Marokkanen in
zijn bestand. Ik beperk me tot bekende schrijvers en
politici: Najib Amhali, Yasmine Allas, Naima Azough,
Khadija Arib, Abdelkader Benali, Mohammed Benzakour, Naima El Bezaz. De oververtegenwoordiging van
namen met een a ontstaat door het Arabische lidwoord ‘al’ (Al Aqsa, Alhambra, Al Qaida) en fonologi15
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sche veranderingen daarvan. De vele b’s ontstaan door
het Arabische ‘ben’ dat ‘zoon van’ betekent: Benzakour,
Benali. De b kan ook afkomstig zijn van het het Arabische ‘aboe’ dat ‘vader van’ betekent. Het wordt vaak afgekort tot ‘boe’: Bouhammadi, Boujaffi.
Relatief veel Turken hebben een achternaam met
een c of een y. Wat in het Turks twee letters zijn, c en
ç, komt in het Nederlands in één c samen. Achternamen met een q, w en x zult u niet aantreffen. Die letters bestaan niet in het Turks.
Afdingen, onderhandelen
De meeste Nederlanders zijn slecht in afdingen en ze
willen het vaak niet. Ze vinden het tijdverlies. Ze vinden kopen een snelle zakelijke transactie.
Voor nieuwe migranten heeft kopen en verkopen
een andere betekenis. Het betekent praten en daarmee het opbouwen van contact. Afdingen is relatie
leggen. Je weet nooit hoe je iemand nog nodig kan
hebben. Het gaat er niet om zakelijk, snel en doelgericht iets te verkopen.
U begrijpt nu wat er in onderstaande situatie mis
ging. Een Nederlandse zakenman in Indonesië loopt
al weken voorbij een marktstalletje. Vandaag heeft hij
een bril nodig. ‘Hoeveel kost die bril?’ ‘25.000 roepies,
meneer.’ De Nederlander betaalt het gevraagde bedrag. De dagen daarna groet de verkoper de Nederlandse man niet meer. De verkoper voelt zich honds
behandeld. Alsof hij het niet waard is om mee te onderhandelen.
Nederlanders die in de Arabische wereld voor het
eerst afdingen, zeggen vaak dat het product het gevraagde geld niet waard is. ‘Die vaas is geen vijftig
16
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dollar waard. Dat is veel te duur.’ Daarmee beledigt u
de koopman. Dan gaat de prijs niet omlaag. U boekt
veel meer resultaat als u zegt: ‘Deze vaas is erg mooi.
Hij is zeker vijftig dollar waard, maar die heb ik niet.’
In de Arabische wereld is afdingen drama, medelijden opwekken. U hebt geen geld meer en uw vliegreis
was al erg duur. Tussendoor zegt u hoe mooi de vaas
is, dat hij mooiere vazen verkoopt dan zijn buren, etc.
U zou hem graag kopen… Migranten in Nederland
dingen steeds minder af.
Afrikaanse Nederlanders
Afrikanen in Nederland komen, behalve uit Marokko, vooral uit Angola, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Ghana, Kaapverdië, Kongo, Nigeria, Soedan en Somalië.
Somaliërs zijn de grootste groep (16 procent), daarna
de Kaapverdianen (11 procent). Het is nauwelijks mogelijk hen hier recht te doen.
– Nederlanders zien hen als ‘Ghanees’ of als ‘Somaliër’. Ze ervaren zichzelf echter vooral als lid van
een clan. Ghanezen ervaren zichzelf bijvoorbeeld
als Ga, Akan, Ashanti, Ewe. Somaliërs ervaren zichzelf als Samaal, als Saab, etc.
– De meeste Afrikanen zijn niet gewend aan een
goed functionerende staat met eerlijke politie en
een eerlijke belastingdienst. Van huis uit is hun
beeld dat de staat corrupt is, je hebt er niets aan. De
staat is eropuit jou te plukken. Jij mag de staat ook
plukken.
– Bij vrijwel alle Afrikanen is het gezag van de ouders
groot. De grootfamilie is vaak belangrijker dan het
kerngezin. Bij de opvoeding is er gezamenlijke zorg
17
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voor de kinderen door tantes en oma’s. Er is veel gemeenschapszin. De Kaapverdianen vormen een uitzondering. Ze hebben vrijwel allemaal eenoudergezinnen: de alleenstaande moeder voedt het kind op.
Het merendeel van de Afrikanen in Nederland is
christen. Onder de Somaliërs, Soedanezen en Nigerianen zijn veel moslims.
Somaliërs, Nigerianen en Soedanezen emigreren
met hun Nederlandse paspoort vaak naar Engeland.
De taal is makkelijker, je kunt zo je schulden in Nederland achterlaten, je kunt makkelijker een eigen
bedrijfje beginnen en de dwang tot aanpassen is er
niet zo sterk.
Ghanezen zijn qua criminaliteit relatief vaak betrokken bij paspoortfraude, drugshandel, illegaliteit en prostitutie. Nigerianen bij het financieel uitkleden van goedgelovige rijke Nederlanders door
hen een mooi verhaal voor te spiegelen over hoe ze
snel rijk kunnen worden.
Veel Somaliërs in Nederland zijn hoogopgeleid. Zij
moeten hier productiewerk doen terwijl ze altijd
een gerespecteerd arts, leraar, verpleegkundige, directeur, etc. zijn geweest. Er is een lang rouwproces
nodig om dat te kunnen aanvaarden. Veel Afrikanen zijn werkeloos of werken onder hun niveau.

Afspraken maken en je daaraan houden
Zodra iemand zegt dat hij iets zal doen, is er in Nederland een ‘afspraak’ gemaakt. In Nederland is het een
krachtige regel dat je je aan zo’n afspraak moet houden. Wie zich niet aan een afspraak kan houden, moet
afbellen, het liefst zo vroeg mogelijk. Voor Nederlanders is dit niet zo maar een gewoonte. Wie zich aan
18
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zijn afspraken houdt is, voor een Nederlander, betrouwbaar. Die toont respect, ook al door ‘op tijd’ te
komen.
In zuidelijke landen heeft ‘zeggen dat je iets gaat
doen’ soms een andere betekenis. Het is meer een
voornemen, een plan, een goed idee, een overweging.
Het hangt van de context af of het tot concreet gedrag
leidt.
Afwijzen, hoe?
Een Nederlands meisje dat een biertje afwijst van een
onbekende jongen zal dat meestal op de volgende
manier doen. Ze zal glimlachen, de jongen aankijken
en zich verontschuldigen. Ze zal kort maar vriendelijk zeggen dat ze het biertje niet wil. Op die manier
wijzen de meeste lezers ook een enquêteur op straat
af.
Het bovenstaande kan verwarrend zijn. In de Arabische wereld en in Afrika kijk je elkaar juist níet aan
bij een afwijzing. Je gaat je zeker niet glimlachend
verontschuldigen. Aankijken betekent contact willen, glimlachen is een aanmoediging. Dat bovengenoemd meisje ‘nee’ zegt is dan volkomen onbelangrijk: ze laat immers merken dat ze het contact op prijs
stelt. Als bovenstaande jongen in zijn communicatiestijl Arabisch of Afrikaans is, dan gaat hij dóór. Vooral als de hormonen opspelen liggen daarna de misverstanden voor het oprapen.
Als u op zuidelijke stranden een Afrikaanse verkoper duidelijk wilt maken dat u geen kralen en kleedjes
wilt kopen, kijk hem dan niet aan en glimlach niet.
Blijf gewoon doorpraten met uw buurman en schud
op een besliste manier ‘nee’ met uw rechtervinger.
19
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Nederlanders vinden dat vreselijk onbeschoft maar
het helpt wel.
Agressie
Noord-Europeanen vinden zuiderlingen al snel agressief. Vooral het luide praten, de staccato uitspraak en
de vele snelle handbewegingen komen bij noorderlingen agressief over. Dus ook als er van agressie geen
sprake is en de zuiderling gewoon betrokken is bij het
onderwerp. Noord-Europeanen zijn in hun uitingen
meer laagemotioneel. Ze kunnen de emoties van zuiderlingen niet verdragen.
Een vergelijking. De gemiddeld laagemotionele
man heeft ook vaak moeite met de gemiddeld hoogemotionele vrouw.
Allochtonenbeleid
In de beginjaren heette beleid op het gebied van integratie ‘allochtonenbeleid’. In dat woordgebruik hoorden veel mensen impliciet dat de allochtonen moesten veranderen. Soms hoorde men er ook in dat er iets
mis was met allochtonen, dat zij het probleem vormden. De term ‘intercultureel’ beleid was al een vooruitgang. Daarin komt het besef naar voren dat niet alleen
migranten de taal moeten leren en de Nederlandse
cultuur moeten snappen maar dat, voor een goed
functionerende samenleving, ook professionaliteit
bij de meerderheidscultuur noodzakelijk is.
In de wandelgangen blijft dit beleid soms ‘allochtonenbeleid’ heten, een cursus die de professionaliteit wil vergroten blijft in de wandelgangen de ‘allochtonencursus’ heten. Juister is bijvoorbeeld:
20
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‘interculturele professionaliteit’. In organisaties kan
het doel zijn: het bevorderen van de ‘interculturele
sensitiviteit’ of het vergroten van ‘interculturele
competenties’.
Allochtoon, autochtoon, Amalia, Alexia
en Ariane
Van Dale geeft als definitie van autochtoon: ‘de oorspronkelijke bevolking uitmakend’. De inboorlingen
dus. Voor de wet is iemand allochtoon als die persoon
zelf of een van de ouders in het buitenland geboren is.
In die betekenis zijn alle leden van ons koningshuis
allochtoon. Eén van de ouders is steeds in Duitsland
(Bernhard, Claus) of Argentinië (Máxima) geboren.
Niet alleen Willem-Alexander, ook Amalia, Alexia en
Ariane zijn daarom allochtoon.
In Nederland is in deze betekenis 3,1 miljoen inwoners, 19,2 procent allochtoon. Daarvan komt 10,5
procent (1,7 miljoen) uit niet-westerse landen en
DE BEVOLKING VAN NEDERLAND

Indonesie; 393.200
Duitsland; 383.900
België; 112.200
VK; 76.300
Joegoslavie; 76.400
Sovjetlanden; 46.100
Polen; 45.600
Overig Westers; 295.400
Turkije; 364.600
Suriname; 332.000
Marokko; 323.300
Nederlandse Antillen; 129.400
China; 45.900
Irak; 43.800
Afghanistan; 37.300
Iran; 28.800
Somalie; 19.900
Overig niet Westers; 295.400
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8,7 procent (1,4 miljoen) uit westerse landen. De
grootste groep niet-westerse allochtonen komt uit Indonesië: 393.200. De grootste groep westerse allochtonen uit Duitsland is bijna even groot: 383.900 (cbs,
2006). In wetgeving over minderheden- of integratiebeleid worden met ‘allochtoon’ alleen de niet-westerse
allochtonen bedoeld.
In het alledaagse spraakgebruik wordt de bijklank
van het woord ‘allochtoon’ steeds negatiever. Na ‘buitenlander’ en ‘gastarbeider’ is nu ook dit woord besmet geraakt. Ik gebruik daarom in dit boek regelmatig de meer neutrale woorden migrant of immigrant.
Over tien jaar zullen ook die woorden besmet zijn.
De aarzeling bij het uitspreken van het woord ‘allochtoon’
of ‘buitenlander’
Kent u de hapering in het spreken als mensen gaan
zeggen dat iemand eh eh allochtoon is? Ik denk dat de
spreker aanvoelt dat hij iets negatiefs gaat zeggen
hoewel hij dat niet wil. Daarna beseft hij dat ‘allochtoon’ toch ook een gewoon woord is dat je zou moeten
mogen gebruiken. Hij moet zich met zijn hapering
als het ware even over die aarzeling heen zetten. Is het
ook een klein excuusje? ‘Sorry dat ik dat woord gebruik, maar ik moet wel, ik bedoel er niets verkeerds
mee.’
Heeft zo iemand dan zelf een negatief oordeel over
allochtonen? Of beseft hij dat het woord bij ánderen
een negatieve bijklank heeft? Dat is een interessant
aandachtspunt.

22
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Anders, jij bent een góede Marokkaan
‘Jij bent anders, jij bent een góede Marokkaan.’ Dit
wordt door de betrokkene zelden als een compliment
aanvaard. In het compliment zit immers de degradatie van de groep waarmee die persoon zich verbonden
voelt.
Vergelijk het met andere ‘complimenten’:
– ‘Voor een vrouw is dat een intelligente opmerking.’
(Als u vrouw bent.)
– ‘Van iemand met vmbo had ik zo’n slim idee niet
verwacht’, etc.
– ‘Je bent aardig opgeklommen ondanks je afkomst.’
– (Bewonderend bedoeld) ‘Dat u dat allemaal gelukt
is ondanks uw zachte g.’
Anti-arabisme; anti-islamisme
Het zal wel geen toeval zijn dat het woord anti-arabisme of anti-islamisme niet bestaat. Toch bestaat er tegenwoordig een duidelijke grondhouding van primaire afkeer van Arabieren en de islam bij een flink
aantal Nederlanders. Zelfs op reclamefolders van
scholen en bedrijven die zich multi-etnisch profileren staan vaak wel foto’s van Surinamers en Aziaten,
veel minder van Arabieren en zelfs dan alleen van
vrouwen. De afkeer van Arabische mannen is blijkbaar te groot om als wervingsmateriaal te dienen.
Antilliaanse, Arubaanse Nederlanders
Vijf korte weetjes over Antilliaanse resp. Arubaanse
Nederlanders.
23
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– Er is over het algemeen een groot verschil in het
type Antilliaan dat voor en na 1998 naar Nederland
kwam. Voor 1998 waren het vaak jongeren die naar
Nederland kwamen om te studeren. Na 1998 waren
het vaker werkloze en verslaafde jongeren. Alle
Antillianen hebben last van het verslechterende
imago.
– De Antillen zijn op het ogenblik een ‘narco-staat’,
vooral Curaçao. Drugs beheersen het dagelijks leven. De drugs zijn verantwoordelijk voor veel geweld. Jonge kinderen zien dagelijks voor hun ogen
hoe je een leven met glamour kan hebben zonder
naar school te gaan.
– Veel laagopgeleide jonge meisjes vanaf 14 jaar voelen zich pas volwaardig vrouw als ze móeder zijn.
Zij krijgen daardoor al op zeer jonge leeftijd hun
eerste kind. Vanaf dat moment lukt het niet meer
om te gaan werken of te studeren. Vaak hebben
meisjes meerdere kinderen voordat ze twintig zijn,
vaak van verschillende vaders.
– Vooral bij de laagopgeleide Antillianen (in Nederland in de meerderheid) is het de moeder die voor
de kinderen zorgt. De vader is vaak afwezig. Meestal is hij door de vrouw het huis uit gezet vanwege
ontrouw en werkeloosheid. In tegenstelling tot de
meeste immigranten hebben Antillianen een matriarchale cultuur: niet de vader maar de moeder
en haar familie staan centraal.
– Ondanks het feit dat alleenstaande moeders hard
werken om hun kinderen een goede opvoeding te geven, komt verwaarlozing veel voor. De alleenstaande
moeders kunnen de opvoeding vaak niet goed aan.
De verloedering van een deel van de jongeren (bendevorming, groepsverkrachtingen) wordt ook toe24
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geschreven aan het ontbreken van een vader die de
regels stelt en die identificatiefiguur zou kunnen
zijn.
Antisemitisme
Antisemitisme bestaat in veel varianten. In het verleden was het christelijk-religieuze antisemitisme
sterk. Christenen hebben toen de joden verweten dat
zij Jezus hadden vermoord. Antisemitisme kan ook
losstaan van godsdienst. Vaak klinkt er jaloezie in
door over de (vermeende) rijkdom of invloed van joden. In Hitler-Duitsland werden joden gezien als gevaarlijk voor de gezondheid van de Duitse staat. Na de
Tweede Wereldoorlog is er een sterk taboe ontstaan
op alles wat uitgelegd kon worden als antisemitisme.
Ook kritiek op Israël is zo vaak taboe verklaard. Kritiek op Israël kan voortkomen uit een antisemitische
grondhouding, maar kan daar ook los van staan.
Jongere generaties hebben die voorzichtige en
krampachtige houding minder. Bij laaggeschoolde
Marokkaanse jongeren is het soms modieus om antisemitisch te zijn. Hun afkeer van joden wordt gevoed
door identificatie met de Palestijnen in het MiddenOosten-conflict. In Arabische landen wordt massaal
antisemitische lectuur aangeboden. In soaps spelen
joden en westerlingen vaak de onbetrouwbare rollen.
Ook dat voedt de afkeer.
Apart afrekenen
Veel Nederlanders vinden apart afrekenen in een restaurant niet schokkend, niet raar maar ‘eerlijk’. Iedereen betaalt dan wat hij zelf gegeten heeft. De echte re25
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den hiervoor is waarschijnlijk dat niemand graag
betalen wil voor de dure dingen die een ander heeft
besteld.
Ik heb het idee dat veel Nederlanders zich er tegelijkertijd een beetje voor schamen. Als een soort rechtvaardiging zeggen ze: ‘Zullen we apart afrekenen, dan
hoeft niemand zich in te houden als hij iets duurs wil
bestellen.’ In het Engels heet het aparte afrekenen met
een negatieve klank een Dutch treat.
Arbeidsmarkt
Van de autochtone bevolking is ruim 70 procent
werkzaam op de arbeidsmarkt, van de niet-westerse
migranten is dat 50 procent. Deze laatste groep is dus
twee keer zo vaak werkeloos.
Er zijn grote verschillen tussen en binnen de
migrantengroepen. Kaapverdianen, Hongkong-Chinezen en Surinamers hebben voor 60 procent werk,
Somaliërs werken voor ongeveer 25 procent. Bij migranten is vooral de eerste generatie relatief vaak
werkeloos. De arbeidsmarktparticipatie van de tweede generatie is gelijk aan die van autochtonen als
rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau.
Het opleidingsniveau is blijkbaar de belangrijkste
factor op weg naar werk.
Niet-westerse migranten werken relatief vaak bij
een uitzendbureau (10,7 procent), in de detailhandel
(8,6 procent) en in schoonmaakbedrijven (7,4 procent). Dat geldt vooral voor de eerste generatie. In tijden van economische laagconjunctuur (bijv. rond
2001) worden migranten als eerste werkeloos.
Niet-westerse migranten hebben gemiddeld twee
keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Hoe lager
26
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de leeftijd, des te kleiner het percentage migranten
dat een uitkering heeft (wodc, cbs, Integratiekaart
2006; grafiek de Volkskrant 31-1-2007).
Asielzoeker/vluchteling
In het alledaagse spraakgebruik worden deze termen
door elkaar gebruikt. Het woord asielzoeker heeft sinds
ongeveer 1995 de betekenis van gelukszoeker en uitvreter gekregen.
Een asielzoeker is iemand die om welke reden dan
ook uit zijn land gevlucht/vertrokken is en in Nederland nog niet de status van vluchteling heeft. Pas als
mensen een legale verblijfsstatus hebben, heten zij
officieel vluchteling. De Immigratie en Naturalisatie
Dienst (ind) controleert of iemand vluchteling kan
worden genoemd. De voorwaarde is dat er ‘gegronde
redenen zijn om te vrezen voor vervolging op basis
27
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van religie, politieke opinie, ras, nationaliteit of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep’ (Definitie
unhcr, Verenigde Naties). De bekendste asielzoekers in de christelijke wereld zijn Jozef en Maria. Zij
vluchtten naar Egypte voor de wrede koning Herodes. In de islamitische wereld is de vlucht van Mohammed naar Medina in 622 even bekend hoewel veel
islamieten geloven dat Mohammed niet gevlucht is
maar op uitnodiging naar Medina ging.
De meeste vluchtelingen, plm. 90 procent wordt
opgevangen in de eigen regio, vooral in Afrika en
Azië. Asielzoekers komen vrijwel steeds daarvandaan
waar oorlog is: Afghanistan, Irak. Van hen is ongeveer 40 procent hoogopgeleid: artsen, biologen, leraren, etc. De Nederlandse asielprocedure kan buitengewoon lang duren en brengt veel onzekerheid met
zich mee. Hoe onzekerder de positie van de asielzoeker, des te groter de kans op criminaliteit. Afgewezen
asielmigranten blijken voor 9,9 procent verdacht van
criminaliteit, degenen die nog in de procedure zitten
voor 5,4 procent; de groep met een verblijfsvergunning voor 3,4 procent. (nb het gaat om verdachten. Er
zijn geen cijfers van veroordelingen bekend; het vergelijkbare percentage bij autochtonen, álle leeftijden, is 1,1 procent; Engbersen.) Ook vluchtelingen en
asielzoekers met een verblijfsvergunning komen
moeilijk aan het werk, onder andere door taalproblemen en door een lage inschaling van hun diploma’s.
Assertiviteit
In de jaren zestig kreeg het woord ‘assertiviteit’ een
positieve klank. Nederlanders verwachtten toen alle
heil van opkomen voor jezelf, niet zomaar doen wat
28
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anderen van je verwachten en je eigen leven leiden.
Voor de meeste oudere migranten is assertiviteit helemaal geen positief woord: het bevordert brutaal gedrag, het stimuleert opstandigheid en het maakt de
kinderen veel te vrij.
Jongere migranten worden langzamerhand ook assertief tegen hun ouders. Merkwaardig is dat veel autochtonen de laatste tijd proberen om hun kinderen
juist wat minder assertief op te voeden.
Autoriteit zijn, autoritair zijn
Nederlanders hebben er sinds de jaren zestig van de
vorige eeuw moeite mee om autoriteit te zijn. Ze hebben moeite met ‘autoriteit zijn’ omdat ze denken dat
ze dan autoritair zijn. Daarom blijven kinderen bij de
kassa van de supermarkt zeuren om snoep: ze weten
dat vader of moeder uiteindelijk toegeeft.
Opvoeders moeten autoriteit willen zijn. Kinderen
leren anders geen grenzen kennen. Vooral kinderen
voor wie de regels in een samenleving onhelder zijn,
zijn gebaat bij duidelijke grenzen stellende autoriteiten. Veel allochtone kinderen begrijpen de regels van
deze samenleving niet goed omdat hun ouders daarover ook in verwarring zijn. Voor kinderen uit ‘zwak
sociale’ milieus geldt hetzelfde. Een heel andere
groep, autisten, moet ook de regels zeer helder worden gemaakt omdat ook zij die gevoelsmatig niet oppikken.
Een belangrijk aandachtspunt is dat autoriteit altijd uit liefde en zorg moet voortkomen. Autoriteit
zonder liefde en zorg wordt autoritair. Liefde en zorg
zonder autoriteit wordt structuur- en richtingloos.
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Ayaan Hirsi Ali
De politieke gebeurtenissen rond Ayaan Hirsi Ali zijn
interessant maar vallen buiten het kader van dit
boek. Ayaan Hirsi Ali is in Nederland van asielzoekster opgeklommen tot lid van de vvd in de Tweede
Kamer.
Hirsi Ali is een voorbeeld van een zeer geslaagde
hoogopgeleide immigrant. Veel hoogopgeleiden, uit
welk land dan ook, spreken na een jaar de Nederlandse taal en begrijpen ook de cultuur. Hirsi Ali ook. Ze
heeft wel de cultuur moeten leren. Ze vertelt wat er
gebeurde toen ze na haar aankomst in Nederland in
een asielzoekerscentrum zat.
‘De bewoners zaten ademloos naar het televisieprogramma Het Spijt Me te kijken. Ze haalden elkaar
uit hun kamertjes: Kom kijken, dit kan niet waar zijn.
Een mán, een volwassen man zit te janken op de televisie. Hij zei zelfs in het openbaar: “Het spijt me.”’
In grote delen van de wereld is dat ondenkbaar. Wat
een slappeling, wat een watje, wat een week gedoe.
Als mannen al geen kerels meer zijn, denken zij, dan
is het slecht gesteld met de normen en waarden in dat
land.’
Aziatische Nederlanders
Aziatische Nederlanders staan goed bekend. In tegenstelling tot Afrikaanse of Arabische immigranten
leveren Aziatische jongeren hoge onderwijsprestaties en ze komen weinig terecht in de criminaliteit.
Dat geldt bijvoorbeeld voor jongeren van Chinese,
Vietnamese, Hindoestaanse, Surinaamse, Japanse en
Koreaanse herkomst. Over de oorzaken van het goede
30
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presteren van Aziaten wordt weinig geschreven terwijl het verschijnsel zo duidelijk en zo interessant is.
Genoemd wordt het zware Aziatische klimaat: harde
winters en bloedhete zomers. De bevolking heeft zich
daar alleen door hard werken in kunnen redden.
Andere verklaringen liggen in de culturele bagage
die kinderen in hun jonge jaren meekrijgen. Leren en
onderwijs staan, net als bij veel joden, in het Verre
Oosten in hoog aanzien. Het ideaal van veel ouders is
dat hun kind advocaat of dokter wordt. In de opvoeding zijn opoffering, hard werken, doorzettingsvermogen, gematigd zijn en geen overlast veroorzaken
belangrijke waarden. Die grondhouding bevordert
een goede leerhouding. Het bevordert ook het ondernemerschap en het bevordert een goede inburgering
in een nieuwe maatschappij. Het confucianisme ondersteunt al deze waarden.
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B

Baby liefkozen
Nederlanders liefkozen hun kinderen door ze met uitwerpselen te vergelijken. Waarom? Geen idee. ‘Mijn
lieve kleine drolletje’, ‘mijn poepie’, ‘mijn scheetje’.
Immigranten noemen hun baby anders: ‘mijn schatje’, ‘mijn zoetje’, ‘mijn prinsesje’, ‘mijn hartje’, ‘mijn
liefje’, ‘mijn duifje’ etc. Ik denk dat deze namen voor
Nederlanders te zoetig, te romantisch zijn.
In Nederland mogen zowel mannen als vrouwen
hun kind in het openbaar knuffelen. In veel landen
rond de Middellandse Zee zal een jonge vader zijn
zoontje knuffelen maar vaak niet als zijn eigen vader
(de opa) erbij is. In Turkije, Irak, Kirgizië en in veel andere landen waar een man sterk en stoer moet zijn,
zou dat ongepast zijn, te vrouwelijk. De zoon zou zich
schamen.
Herkennen oudere Nederlanders dat gevoel ook
nog van vroeger? Het was herkenbaar in het ongemak
dat mannen soms voelden als ze achter de kinderwagen liepen. Dat tastte, meer dan nu, ook hun mannelijkheid aan.
32
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Banden kweken
Sommige mensen zijn erop gericht zo veel mogelijk
banden met anderen aan te knopen en te verstevigen,
anderen willen liever op zichzelf zijn. Dat is ook cultureel verschillend. Migranten zullen vaker iets willen lenen of uitlenen, ook als dat niet per se nodig is,
want lenen en uitlenen schept een band. Individualistische westerlingen zullen vaker alleen lenen als
het echt nodig is: het geeft immers ‘verplichtingen’,
zo worden die banden door hen ervaren. Veel migranten zijn eerder geneigd te helpen met oversteken, met
een verhuizing, etc. Een westerling zal dat vaker ervaren als ‘opgedrongen hulp’. Het afwijzen van hulp
wordt daarom door veel migranten eerder ervaren als
het afwijzen van contact: die ander wil geen band met
mij.
‘Zal ik u even helpen met het inpakken van uw
fietstas?’ ‘Nee dank u, ik kan het zelf wel.’
‘Zal ik een taart bakken voor je verjaardag?’ ‘Doe
maar niet, ik heb al zoveel in huis.’
‘Wil je met mij meerijden?’ ‘Nee, ik ga wel met
mijn eigen auto.’
‘Blijf je eten?’ ‘Nee, ik heb thuis al wat ontdooid.’
(Zie Lenen)
Bedtijd, buiten spelen
In veel talen bestaat het woord bedtijd niet. In Nederland heeft ‘bedtijd’ een dwingende kracht. ‘Het is
bedtijd’ betekent dat het kind meteen zijn spullen
moet opruimen. Hij kan dan naar bed worden gebracht. Veel Nederlandse kinderen groeien op in een
strak bedtijd- en op-tijd-opstaanritme. Voor de mees33
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te Nederlanders is dit een belangrijk onderdeel van
een goede opvoeding. In een ‘goede buurt’ spelen kinderen ’s avonds na zeven uur niet meer op straat. Ze
worden dan alvast een beetje rustig. Ze bereiden zich
zo voor op hun bedtijd. Alleen bij een hittegolf wordt
hierop een uitzondering gemaakt.
Veel immigranten hebben andere gewoontes. Zij
vinden het bovenstaande veel te strak en ongezellig.
Kinderen mogen vaak tot laat in de avond buitenspelen en gaan naar bed als ze moe zijn. Op school zijn ze
daardoor soms niet uitgeslapen.
Begrijpen en begrip hebben
De woorden ‘begrijpen’ en ‘begrip hebben’ lijken op
elkaar, ze worden vaak door elkaar gebruikt maar ze
hebben een totaal verschillende betekenis.
Begrijpen is snappen. Begrip hebben is goedkeuren, het ermee eens zijn. De vraag ‘Kunt u begrijpen
dat ik mijn kind heb geslagen?’ kan beide, totaal verschillende betekenissen hebben.
U kunt bijvoorbeeld proberen te begríjpen waarom sommige islamitische en joodse vrouwen een
man geen hand willen geven. U hoeft er geen begrip
voor te hebben. U kunt willen begrijpen waarom Nederlanders jennen leuk vinden, u hoeft het niet te
waarderen. Misschien wilt u snáppen waarom sommige islamitische (bijv. Somalische) en christelijke
(bijv. Ethiopische) vrouwen hun dochters willen laten besnijden. U hoeft er geen begrip voor te hebben.
Om beroepsmatig goed met mensen te kunnen
werken is het altijd van belang hun gedrag te begrijpen. Het is een voorwaarde voor professioneel gedrag. Begrip is niet noodzakelijk.
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Sommige mensen weigeren zich in te leven in iemands gedrag, ze denken dat ze het er dan mee eens
moeten zijn.
Bejaardenhuizen
Niet-westerse immigranten kunnen in de beginjaren
niet geloven dat Nederlanders hun ouders ‘wegstoppen’ in een bejaardenhuis. Ze begrijpen ook niet dat
die ouders dat zelf ook normaal en respectvol schijnen te vinden.
Op dit moment krijgt de eerste generatie migranten
de leeftijd dat ze met hun gezondheid gaan kwakkelen.
Velen hopen en verwachten dat ze op hun oude dag
door hun kinderen zullen worden verzorgd. Hun kinderen hebben echter soms de individualistische manier van denken van de Nederlanders overgenomen. Ze
verschillen erin in hoeverre ze vinden dat zíj voor hun
ouders moeten zorgen. Vooral als ze klein behuisd zijn,
zou dit bovendien veel problemen opleveren. Het bouwen van meer ‘etnische’ bejaardenhuizen zou een oplossing kunnen zijn. Er zijn op dit moment Indische,
joodse en enkele islamitische bejaardenhuizen.
Ook in de herkomstlanden staat de ontwikkeling
overigens niet stil. In Turkije zijn inmiddels de eerste
bejaardenhuizen gebouwd.
Bekeerlingen
‘Bekeerlingen zijn de ergste’ hoor je vaak. Wie zich
bekeert tot het christendom, de islam of het vegetarisme is vaak tijdenlang extra scherp in de leer. Geen
grotere antiroker dan iemand die zelf vroeger gerookt heeft.
35
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Waarschijnlijk moeten bekeerlingen onbewust aan
zichzelf en aan de omgeving bewijzen dat ze echt bij de
nieuwe groep horen. Juist omdat dat níet vanzelfsprekend is, moet het steeds aangetoond worden. Zowel
aan de omgeving als aan zichzelf. Na een aantal jaren
gaan de scherpe kantjes er vaak weer af.
Belgen
Nederlanders doen in het algemeen lacherig over
‘Belgen’. Belgen worden weliswaar gemoedelijk genoemd maar dat is nauwelijks een positief woord.
Het geeft ook aan dat je ze niet serieus neemt. Het
Vlaams is een leuk taaltje, in het verkleinwoord zit de
superioriteit.
Kan dit schadelijk zijn? België is een sterk land in
Europa. Op collectief niveau zullen de lacherige oordelen België nauwelijks schaden. Individuele Belgen in
Nederland, ruim 112.000 mensen, hebben er wel veel
last van. Ze voelen dat het hen moeite kost om in Nederland serieus te worden genomen.
In extreme situaties kan de Nederlandse lacherigheid veel schade aanrichten. Stel dat er ooit een dictatuur komt in België. Vlaamse vluchtelingen zeggen
dan (vanuit Nederlands perspectief genoteerd) zangerig, met een zachte g: ‘We worden verkrachhht, het
is heel erch, ge moet het serieus nemen wat daar chebeurt.’ Kunnen Nederlanders dat dan echt geloven en
voelen? Kan ditzelfde ook een rol spelen als een Vlaming in Nederland met spoed een dokter alarmeert?
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Berbers, Imazighen
Het merendeel van de Marokkanen in Nederland, ongeveer 80 procent, komt uit het Rifgebied in Marokko.
Ze worden door de Arabieren die vooral in de steden
wonen, Berbers genoemd. Het is een scheldwoord:
barbaar. Ze noemen zichzelf liever Imazighen, vrije
mensen, enkelvoud Amazigh. Dat benadrukt dat ze aan
niemand onderworpen zijn. Berbers, ik handhaaf dat
woord omwille van de leesbaarheid, spreken verschillende talen waarvan het Tamazight de bekendste is.
Berbers voelen zich de oorspronkelijke bewoners
van Marokko. Ongeveer duizend jaar geleden zijn de
toenmalige bewoners door binnentrekkende Arabische volkeren naar de bergen, naar het Rifgebied verdreven. Eeuwenlang is de Berbertaal en -cultuur onderdrukt. Er heeft in Marokko altijd een spanning
bestaan tussen de elite in de steden die Arabisch (en
Frans en Spaans) sprak en de Rifbewoners die Berber
spraken. In Nederland werken die tegenstellingen
nog steeds door.

Bij jonge Marokkanen is een revival te zien van de
oude Berbertraditie, ze willen back to the roots. Hier
staat Imazighen, geschreven in het Tifinagh, het Berberschrift. Als u dat op kleding genaaid of op een
scooter geplakt ziet, dan hebt u waarschijnlijk te maken met een politiek bewuste Berber. Als symbool
van de vrije mannen wordt ook alleen het middelste
symbool gebruikt dat een beetje op een mens lijkt.
Het is de letter z.
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Besnijdenis
Bij joodse en islamitische mannen wordt een klein
cirkeltje vlees van de voorhuid (het losse schuifbare
omhulsel) van de penis weggesneden. Om u de besnijdenis voor te stellen: het is alsof het dopje van een
viltstift wordt afgehaald. Het gebeurt soms vlak na de
geboorte, soms een paar jaar daarna. Het besnijden
van mannen roept weinig weerstand op omdat er
niets functionerends kapot wordt gemaakt, hoewel
het een ingreep is bij wilsonbekwame mensen. In de
vs, Canada, Australië en bijvoorbeeld Frankrijk worden veel mannen automatisch besneden, ongeacht
hun godsdienst.
Vrouwenbesnijdenis is een gewoonte in delen van
Afrika (Zuid-Egypte, Somalië, Gambia, etc.) en in mindere mate bijvoorbeeld ook in Indonesië. Het bestaat
in meerdere varianten: van een lichte insnijding tot het
totaal wegnemen van de clitoris en de binnenste en de
buitenste schaamlippen, de Somalische variant. Veel
vrouwen houden er levenslang pijn en ontstekingen
aan over. Besnijdenis zou de maagdelijkheid bevorderen en een besneden meisje wordt ‘rein’ gevonden. Veel
islamieten in bovengenoemde landen zijn er bovendien van overtuigd dat vrouwenbesnijdenis een voorschrift is van de islam. Ethiopische christenen denken
soms dat vrouwenbesnijdenis een verplichting is van
het christendom.
In de bijbel en in de koran komt vrouwenbesnijdenis echter niet voor. Het was eeuwenlang een lokale
gewoonte, gesteund door mannen en vrouwen die is
blijven bestaan nadat het christendom en de islam
zich in Afrika vestigden.
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Bezoek
Nederlanders gaan weinig zomaar, dus zonder een afspraak te maken bij elkaar op bezoek. Het is gebruikelijk en normaal om vooraf even te bellen. ‘Komt het
uit als we bij je langskomen?’
Waarschijnlijk kunnen Nederlanders niet goed tegen onverwachte veranderingen. Ze willen zich kunnen voorbereiden. Vrijwel alle vrouwen zeggen bij
onverwacht bezoek: ‘Let niet op de rommel.’ Ze zeggen dat ook als alles keurig is opgeruimd. Het is de
schrik dat ze zich niet hebben kunnen voorbereiden.
Ze laten daarmee zien dat de kamer nóg netter was
geweest als ze wisten dat u zou komen. Ze zeggen eigenlijk: ‘Je bent welkom, ook al is de kamer misschien
niet zo goed opgeruimd.’
Biculturele relaties
In een biculturele relatie komen mensen uit twee verschillende ‘culturen’ samen. Hoe meer de partners van
elkaar verschillen, des te minder er in die relatie vanzelfsprekend is. De biculturele partners staan dus voor
meer opgaven. Partners die uit verschillende sociale lagen komen, merken ook dat hun partner andere dingen ‘normaal’ vindt. Er moet ook in zo’n relatie veel
meer besproken worden. Ook mensen die uit verschillende delen van het land komen of een verschillende
geloofsachtergrond hebben, kennen dit verschijnsel.
Wat ook de oorzaak van de verschillen is (regionaal,
klasse, geloof, etniciteit): hoe groter de verschillen,
des te harder er in die relatie gewerkt moet worden en
helaas, des te groter de kans op een scheiding.
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Een ervaringsverhaal. ‘Ik (blanke vrouw) ben al jaren
gelukkig getrouwd met een Ghanese man. Wij zitten
op dit moment, april, volop in de voorbereidingen
om naar Ghana te gaan. Ik geef een eerste tip voor het
omgaan met Ghanezen. U zult merken dat uw Ghanese man vreemd gaat doen een paar maanden voor hij
op vakantie gaat naar Ghana. Hij zal grote sommen
geld willen onttrekken aan het gezinsbudget. Hij zal
een tweedehands auto willen kopen om naar Ghana
op te sturen. Hij wil geld hebben om daar aan zijn
huis verder te bouwen. Als Nederlander zult u zich
misschien verbazen dat hij zich zo druk maakt over
zijn familieleden en vrienden daar en helemaal vergeet dat hij hier ook een leven en een gezin heeft.
Een Ghanees vindt dat niet vreemd. Voor hem is
het aanzien dat hij krijgt van zijn familie in Ghana
heel belangrijk. Hij ontleent er voor een groot deel
zijn gevoel van eigenwaarde aan. Als hij geen auto
meeneemt of als hij geen huis bouwt of geen cadeaus
en geld meeneemt voor iedereen dan is men daar heel
erg teleurgesteld in hem. Dit geeft hem een héél naar
gevoel. Prettig voor uzelf en uw Ghanese echtgenoot
is als u dit begrijpt, en toch het hoofd koel houdt. Ook
zou u af en toe kunnen verwoorden wat voor goede
zaken hij al bijgedragen heeft aan het welzijn en de
welvaart van de verschillende familieleden. Als u
thuis bent gekomen na de reis naar Ghana richt hij
zich echt weer op zijn leven hier.’
Biculturele relaties staan onder grote druk als een
van de partners geen verblijfsvergunning heeft. De Nederlandse partner weet dan dat het beëindigen van de
relatie uitzetting uit Nederland tot gevolg kan hebben.
Van twee kanten kan dit de relatie ongezond maken.
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Bijbelgordel
Er loopt dwars door Nederland een strook die ‘de bijbelgordel’ (de gordel van God) wordt genoemd. De
strenge christenen van Nederland wonen bijna allemaal in die smalle strook. Waarschijnlijk is die daar
ontstaan als een scheidswal tussen het katholieke
zuiden en het protestantse westen. Bij de Voerstreek
in België is iets dergelijks te zien. Het is het gebied
met de meest fanatieke taalopvattingen, precies op
de grens van het Frans- en Vlaamstalige deel.
Voor wie geïnteresseerd is in cultuurverschillen, is de
bijbelgordel een interessant gebied. Er zijn opvallend
veel overeenkomsten tussen niet-westerse immigranten en de bewoners van deze streek. Natuurlijk
generaliseer ik:
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– De normen en waarden zijn hier strenger dan in de
rest van Nederland, ook de sociale controle is sterker.
– Het gezag van ouders en ouderen is groter.
– De man-vrouwverhoudingen zijn traditioneler.
– De onderlinge steun is groot.
– De internetproviders maakten enkele jaren geleden bekend dat uit dit deel van het land relatief veel
bezoeken kwamen op hun porno-internetsites.
– Veel mensen zeggen geen tv te hebben. Die staat
soms op zolder of in de keukenkast.
Overal waar de normen strenger zijn en de relaties
hiërarchischer, zullen mensen zich vaker mooier
voordoen voor de buitenwereld. De vuile was moet,
meer dan elders, binnen blijven.
Wie in een gebied leeft met minder strakke normen veroordeelt dat vaak als liegen, hypocrisie en
achterbaksheid. Het zijn dezelfde oordelen die autochtonen soms over immigranten hebben.
Blank
Denkt u dat de meerderheid van de bevolking in Nederland blank is? Blank is geen kleur. Wit is een kleur,
bruin en zwart ook. De meerderheid in Nederland beschrijft zichzelf niet in termen van een kleur. Anderen worden wel ‘kleurling’ genoemd. Vraag aan een
schilder welke kleur hij gebruikt om blanken te schilderen: het is roze, de varkentjeskleur. De meeste lezers zijn niet blank maar roze.
Het woord ‘blank’ heeft een positieve gevoelsbetekenis. Het heeft de klank van maagdelijk, onbedorven, zuiver en onaangetast. ‘Als je hartje maar blank
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is.’ De kleurwoorden wit en roze hebben die positieve
bijbetekenis niet.
Is blank beter?
Op het ogenblik domineert de blanke wereld op economisch, wetenschappelijk, militair en technologisch gebied. Het is voor blanken verleidelijk om te
denken dat zij aangeboren beter, slimmer, etc. zijn.
Daar zijn een paar kanttekeningen bij te maken.
Het kan best zijn dat binnen tien jaar China of Azië
het economische centrum van de wereld is. China
wás duizenden jaren geleden al ooit een wereldmacht. De Arabische landen, die nu op allerlei gebieden een grote achterstand hebben, waren tussen de
achtste en de twaalfde eeuw economisch en wetenschappelijk superieur aan de rest van de wereld. Ook
Afrikaanse volkeren hebben ooit economisch en cultureel gedomineerd. Zij schijnen lang vóór de tijd van
de Egyptische piramiden en farao’s hoogstaande culturen te hebben gehad. Blanke landen zijn bovendien
nog maar enkele eeuwen economisch superieur. Het
lijkt niet zo aangeboren te zijn.
Is het een voordeel om in Nederland blank te zijn?
Veel zwarte of Arabische immigranten antwoorden
‘nee’ bij onderstaande vragen. Blanke lezers zullen vaker ‘ja’ antwoorden.
– Vindt men dat u een ‘normaal’ accent hebt?
– Vindt de meerderheid u iemand die er gewoon bij
hoort?
– De politie houdt u staande. Wéét u dat ze niet speciaal ú moeten hebben?
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– Schat men u als normaal intelligent in?
– Vertrouwt men u evenveel als anderen?
– Stel: u kreeg onterecht een bekeuring. Verwacht u
dat het normaal respectvol afgehandeld zal worden?
Bloemetje meenemen
Nederlanders nemen als ze op bezoek gaan vaak een
bloemetje mee. Ze doen dat zo:
– De gast geeft de bloemen altijd aan de vrouw.
– De vrouw zegt meestal twee dingen: ‘Wat mooi,
wat zijn ze prachtig.’ En: ‘Dat had je niet hoeven
doen. Dat jullie gekomen zijn is het belangrijkste.’
– De gastvrouw pakt de bloemen wel aan.
– Ze voelt zich eigenlijk verplicht de bloemen meteen in een vaas te zetten. Als dat niet lukt dan zal
ze zich verontschuldigen: ‘Sorry, ik laat jullie bloemen nu in de keuken staan, anders moet ik ze nu
schoonmaken. Ik kom nu bij jullie zitten.’
– Vaak zal de gastvrouw zich aan het eind van de
avond nog eens verontschuldigen: ‘Sorry dat de
bloemen nog in de keuken staan, ik zal ze morgen
meteen in de kamer zetten.’
Wilt u iets meenemen naar een Marokkaans of Turks
gezin? Neem iets zoetigs mee, koekjes bijvoorbeeld,
dat is altijd goed. Denk erom dat er geen likeur (alcohol) in de chocolaatjes zit, tenzij u weet dat de familie
alcohol gebruikt.
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Borsten en billen
Westerse heteroseksuele mannen vallen vaker op de
borsten van vrouwen. Veel niet-westerse mannen
worden meer aangetrokken door de billen. In de kleding van vooral Afrikaanse vrouwen is dat te zien. Zij
accentueren hun bilpartij met felle kleuren. Veel Nederlandse vrouwen zouden meer geneigd zijn om een
zwart jasje aan te trekken. Dan valt het minder op.
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Cadeaus uitpakken?
In Nederland moeten cadeaus worden uitgepakt in
aanwezigheid van de gever, eigenlijk onmiddellijk na
het overhandigen. Daarmee toon je respect aan de gever. Die krijgt als het ware ‘waar voor zijn geld’: de
ontvanger toont zijn dankbaarheid en de gever merkt
dat hij het niet voor niets heeft gekocht.
Vrijwel overal ter wereld is het uitpakken van een
cadeau taboe: het gaat immers niet om de inhoud.
Het gaat om het gebaar dat de ander iets, wat dan ook,
heeft wíllen geven. Bovendien: de gever zou het aan
de gezichtsuitdrukking kunnen zien als de ontvanger
er niet blij mee is. Het is daarom respectvol om het
cadeau níet uit te pakken.
Herkent u dezelfde twijfel in Nederland bij het krijgen van een cadeaubon? Of als Nederlanders een envelop met geld krijgen? Ook dan gaan ze het geld niet
tellen, het gaat, zeggen ze dan, om het gebaar.
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Chinese Nederlanders
Vijf weetjes over Chinese Nederlanders.
– Chinese Nederlanders worden vaak ‘goed geïntegreerd’ genoemd. Maar de meesten zijn helemaal
niet geïntegreerd. Er wordt door de meerderheidscultuur mee bedoeld dat ze geen last van Chinezen
hebben.
– Chinese Nederlanders doen uit trots nauwelijks
een beroep op sociale uitkeringen. Meestal helpen
ze elkaar. Door grote armoede in Chinese kring
werkt dit vangnet echter niet meer voor de volle
100 procent. Er zijn nu bijvoorbeeld de eerste Chinese zwervers.
– Chinese Nederlanders vallen niet onder het minderhedenbeleid. De officiële reden is dat ze niet als
gastarbeiders geworven zijn en niet afkomstig zijn
uit een ex-kolonie. Een andere reden is misschien
dat ze te weinig overlast veroorzaken.
– Chinezen komen niet allemaal uit ‘China’. Van de
Chinezen in Nederland komt 60 procent uit Hongkong, 10 procent uit Singapore, 30 procent komt
van het vasteland van China. Ze spreken bovendien
verschillende talen, meestal Kantonees, ook Hakka, Hokien, Wenzhou en Mandarijn.
– Op school zijn veel Chinese kinderen onopvallend en
stil. Veel Chinese ouders vinden dit gedrag positief.
Ze willen dat hun kinderen zich bescheiden en rustig
gedragen. Leraren kunnen problemen bij deze kinderen hierdoor gemakkelijk over het hoofd zien.
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Christendom/calvinisme
De naam ‘christendom’ verwijst naar Jezus Christus.
Er zijn veel varianten van het christendom maar voor
alle varianten geldt dat men Jezus ziet als de zoon van
God, als de Messias. Zij geloven dat God zijn zoon Jezus als verlosser naar de mensheid heeft gestuurd om
hen van hun zonden te verlossen.
Het christendom is voortgekomen uit het jodendom, Jezus was een joodse man. Christenen geloven
in de boeken van het Oude Testament en in de boeken
van het Nieuwe Testament. Daarom zijn zowel voor
joden als voor christenen Abraham en Mozes profeten.
Alle grote godsdiensten hebben extraverte en introverte varianten. Katholieken zijn in hun godsdienstigheid meer extravert: meer geneigd tot pracht
en praal, processies, heiligenverering, wierook en
zang. Protestanten (gereformeerden, hervormden,
e.a.) vertegenwoordigen de sobere, verinnerlijkte variant. Zij leggen de nadruk op bijbellezing en innerlijke godsdienstbeleving. Voor katholieken is Maria als
de moeder van Jezus erg belangrijk, bij protestanten
speelt de Mariaverering geen rol. In Nederland zijn in
het zuiden de katholieken in de meerderheid, in
Noord-Nederland de protestanten. Het protestantisme is in de zestiende eeuw door Luther en Calvijn als
tegenbeweging tegen het katholicisme gesticht.
Onder het woord ‘calvinisme’ (de naam komt van
Calvijn) wordt vaak een algemene houding van soberheid en strengheid verstaan. Tegen iemand die niet
kan genieten of geen geld kan uitgeven, wordt gezegd: ‘Doe niet zo calvinistisch.’ Dat heeft dan niets
met godsdienst te maken.
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De allochtonen van christelijke herkomst zijn vooral katholiek: veel Surinamers, Antillianen, Zuid-Amerikanen, Afrikanen en Oost-Europeanen. Een deel van
de Surinamers en Molukkers is evangelisch protestant. Bij de Indische Nederlanders en bij diverse Afrikaanse gemeenschappen (o.a. de Ghanese) zijn charismatisch protestantse kerken actief.
Christelijke feestdagen
In Nederland is een snel proces van ontchristelijking
gaande. Veel jongeren weten nauwelijks nog wat de
betekenis is van een christelijk feest. Voor de meeste
Nederlanders zijn de christelijke feesten niet veel
meer dan een extra vrije dag. Er zijn specifieke katholieke (bijv. Maria-Tenhemelopneming) en protestantse (bijv. Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid) feestdagen. Vrijwel alle christenen vieren de
volgende feestdagen:
– Kerstmis
Voor de meeste christenen is qua sfeer Kerstmis
het belangrijkste feest. Op die dag, 25 december,
wordt de geboorte van Jezus Christus in een stal in
Bethlehem herdacht. Veel katholieken gaan om
middernacht naar de kerk, naar de nachtmis, ook
katholieken die niets meer aan het geloof doen.
Voor veel Nederlanders is Kerstmis niet veel meer
dan lekker eten. Anderen gaan op wintersportvakantie. Soms worden met kerst cadeaus gegeven.
– Pasen
Pasen is vanuit godsdienstig gezichtspunt veel belangrijker dan Kerstmis. Pasen markeert de overwinning van het licht op het donker (voorjaar, va49
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riabel tussen 22 maart en 25 april) resp. de opstanding van Christus uit de dood. Voor de meeste
christenen leeft Pasen als feest echter nauwelijks.
– Pinksteren
Op Pinksteren wordt herdacht dat het geloof de
geest verlicht en tot grote daden kan inspireren.
Het bijbelse verhaal is dat gelovigen bijeen waren
toen er opeens een windvlaag opstak en er boven
de hoofden vlammen (‘vurige tongen’) verschenen.
De gelovigen werden ‘met de Heilige Geest vervuld’
en begonnen het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen.
Communicatie
Communicatie. Tien interculturele misverstanden
Tussen mensen zijn duizenden misverstanden in de
communicatie mogelijk. Hoe groter de cultuurverschillen, des te groter het aantal. Een top tien.
– Nederlanders geven elkaar een ‘ferme’ hand. Dat
wekt vertrouwen. Migranten van de eerste generatie vinden die manier van handengeven dwingend,
agressief en dominerend.
– Migranten van de eerste generatie zeggen vaak ‘ja’
ook als ze nee bedoelen. Vraag in India naar links
wijzend en daarna naar rechts wijzend of dáár het
hotel is. Het is twee keer ‘ja’. Dat is respect.
– Migranten gebruiken vaak ‘moeten’ als ze willen
bedoelen. ‘Je moet me helpen’ kan vriendelijk bedoeld zijn. Veel Nederlanders horen een dwingende toon.
– Migranten praten vaak luider en hebben ‘heftiger’
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armgebaren. Veel Nederlanders denken dan dat ze
ruzie hebben.
Nederlanders denken soms automatisch dat iemand die slecht Nederlands spreekt, dom is.
Voor veel Nederlanders is jennen een vorm van
vriendschap. Ze vinden het vaak leuk. Een blanke
agent zegt bijvoorbeeld op straat tegen een allochtone collega en zijn vrouw: ‘Hé, Achmed, zag ik je
vorige week niet met een blondje?’ Voor veel migranten is jennen een vorm van eeraantasting in
het openbaar.
Nederlanders vinden ‘op tijd komen’ een teken van
respect en betrouwbaarheid. Veel migranten begrijpen niet waar Nederlanders zich druk om maken.
Migranten vinden het onbegrijpelijk dat ze niet gewoon rond etenstijd kunnen mee-eten. Veel Nederlanders begrijpen niet waarom de migrant niet uit
zichzelf weggaat. ‘Het is al kwart voor zes en ze zijn
nog niet weg.’
Nederlandse mannen vertellen moppen over seks
ook als er vrouwen bij zijn. Alleen met de ergste
moppen wachten mannen vaak tot ze onder elkaar
zijn. Voor migranten maakt de aanwezigheid van
het andere geslacht een veel groter verschil uit. In
gemengd gezelschap worden geen seksmoppen
verteld, tenzij de vrouw als hoer wordt gezien.
Voor de meeste migranten is familie veel belangrijker dan voor Nederlanders. Als je familie geld nodig
heeft, of dringend behoefte heeft aan woonruimte,
dan kunnen Nederlanders kiezen of ze helpen. De
sociale druk én de sociale steun is bij migranten
veel sterker.
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Elk van deze tien punten wordt in dit boek in een
apart hoofdstukje uitgewerkt.
Communicatie. Non-verbaal
Mensen communiceren niet alleen met woorden
maar ook door hun gezichtsuitdrukking, handgebaren, intonatie e.d. We zijn ons van onze non-verbale
communicatie nauwelijks bewust. Impliciet gaan we
er vaak van uit dat iedereen wel zal snappen wat we
bedoelen. Een paar voorbeelden.
Noord-Europeanen vinden zuiderlingen vaak druk
en heftig (‘agressief ’) in hun gebaren. Zuiderlingen
vinden de noordelingen vaak koud, kil en verstandelijk.
U kent misschien ook het verhaal van een Nederlandse bergbeklimmer. Hij verbaasde zich erover dat
de sherpa’s lachten toen een van hen in de afgrond
viel. Hij herkende dit Aziatische ‘lachen’ niet als een
vorm van schrik en pijn. Westerlingen rapporteren
ook dat Chinese omstanders ‘lachen’ bij een zwaar
auto ongeluk.
Bekend is ook de tegenovergestelde betekenis van
het vinger-naar-je-voorhoofd (‘je bent gek’) gebaar.
In Egypte betekent het juist dat je slim bent. Als een
Egyptenaar wil laten merken dat hij je stom vindt,
dan maakt hij het draaigebaar met de rechterwijsvinger tegen de rechterslaap. Dat zou in Nederland koppie-koppie betekenen, dus juist dat je slim bent.
Zo kan een onderonsje-knipoog in Nederland
(‘hoor mij eens een leuk grapje maken’) gerust tussen
mannen en vrouwen uitgewisseld worden. In grote
delen van de wereld heeft het een seksuele lading.
Ook het wijsvinger tegen de duim gebaar (‘het heeft
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me heerlijk gesmaakt, het was exquis’) kan totaal anders worden opgevat. In grote delen van de wereld
ziet men dat u een kutsymbool tussen uw vingers
maakt.
Communicatie. Intonatie
Door verschillen in intonatie kunnen merkwaardige
misverstanden ontstaan. Het is moeilijk om daar in
een boek voorbeelden van te geven. Ik doe twee pogingen.
Surinamers leggen vaak de klemtoon op de laatste
lettergreep: klemtóón. Autochtonen hebben er soms
moeite om iemand die daar de klemtoon legt, serieus
te nemen. Klemtonen zijn blijkbaar belangrijk in de
communicatie.
Een stereotypische vriendelijke Marokkaan en dito
Nederlander vragen: ‘Hé, Hans, mag ik een boek van
je?’ Hun intonatie is dan vaak verschillend. De Nederlander buigt zijn stem naar omlaag. Hij stelt zijn
vraag bovendien op zachtere toon. Dat is de Nederlandse manier van vriendelijk en bescheiden iets vra53

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 54

Toonhoogte
Mar.

NL.

gen. De vriendelijke en bescheiden Marokkaan stelt
zijn vraag op gelijke toonhoogte, soms gaat de toon
zelfs licht omhoog. Bovendien praat hij luider. In Nederlandse oren klinkt zijn vraag daardoor vaker als
een eis, alsof hij dat boek móet hebben. Voor bovengenoemde Marokkaan klinkt de Nederlandse intonatie soms als smekend onderdanig. Dit intonatieverschil verklaart veel misverstanden.
Complimenten geven
Nederlanders kunnen slecht tegen het krijgen van
een compliment. ‘Wat ben je lekker bruin.’ ‘O, het is er
alweer af, hoor.’ ‘Wat heb je een mooie trui.’ ‘Hij was
maar van de hema.’ ‘Wat zit je haar goed.’ ‘Het is alweer helemaal door de war.’
Ook in de manier waarop Nederlanders complimenten geven, gebeurt iets opvallends, iets zuinigs.
Ze complimenteren niet rechtstreeks, maar door het
tegendeel te ontkennen. Hier een paar voorbeelden
van mensen die echt een compliment willen geven:
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‘Ik heb wel eens in een slechter restaurant gegeten.’
‘Ik ben tijdens deze cursus niet in slaap gevallen.’
‘Het was niet onaardig, er mankeert niks aan.’
‘Het is me helemaal niet tegengevallen.’
‘Je kan het slechter treffen.’ (Over de schoondochter)
‘Ik mag niet mopperen, ik heb niks te klagen.’
U ziet het: Nederlanders complimenteren door het tegendeel van wat ze bedoelen te ontkennen. In de taalkunde heet dit ‘litotes’.
Conflicthantering, bemiddeling
Over interculturele conflicthantering zijn boeken vol
geschreven. Ik volsta hier met een aantal aandachtspunten.
– Bij westerlingen is het gebruikelijk om bij het bespreken van een conflict snel to-the-point te komen. In alle derdewereldlanden is er behoefte aan
een langduriger inleidende fase. Een kopje thee
drinken, praten over de familie en over andere veilige onderwerpen. Pas daarna, als er voldoende vertrouwen is, stelt men het moeilijke thema aan de
orde.
– Westerlingen geloven dat in een conflict alles expliciet moet worden uitgesproken. Ze kunnen dan
pas verder. In veel derdewereldlanden is men ervan
overtuigd dat dit het alleen maar erger maakt. Dat
uitpraten gééft juist gezichtsverlies. Om dezelfde
reden wordt kritiek of feedback vrijwel nooit in het
openbaar gegeven. Onder vier ogen is er minder
sprake van gezichtsverlies.
– Een conflict over een schijnbaar zakelijk thema
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wordt in derdewereldlanden eerder als een persoonlijk conflict opgevat. Naarmate dat sterker het
geval is, is de eer er sterker mee verbonden. Het is
dan moeilijk om nog een zakelijk compromis te bereiken.
– Westerlingen zijn in het uiten van hun gevoelens
meestal laagemotioneel. Ze kunnen moeilijk een
‘heftige’ discussie aan. In de meeste derdewereldlanden zal men heftiger praten, veel bewegen met
de handen en het hele lichaam. Voor westerlingen
is dat soms letterlijk angstaanjagend.
– Als u blank bent en betrokken bij het oplossen van
een intercultureel conflict, besef dan dat uw vanzelfsprekendheden wellicht overeenkomen met
die van de blanke gesprekspartner. Dat kan de andere partij onmiddellijk in een nadelige positie
plaatsen.
– Over bemiddeling. In eerculturen worden vaak bemiddelaars ingeschakeld. Die bemiddelaar moet
uiteraard het vertrouwen hebben van beide partijen. Door een bemiddelaar in te schakelen komt de
vuile was niet naar buiten. Beide partijen kunnen
dan met opgeheven hoofd verder. De afspraken
worden meestal nagekomen omdat het niet nakomen beledigend zou zijn voor de bemiddelaar, dan
lijdt die immers ook gezichtsverlies. Een intercultureel conflict in Nederland komt vaak (vaak door
aantasting van het eergevoel van de migrant)
muurvast te zitten doordat de details van het conflict openlijk besproken worden bij personeelzaken, bij de politie of bij de rechter. Bemiddeling
kan in een vroeg stadium escalatie voorkomen.
(Zie Communicatie. Zie Uitpraten)
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Contact leggen
Contact leggen is goud. Zo simpel, zo belangrijk en
zo vaak onderschat. Vooral bij migranten is het belang van contact leggen nog groter dan bij autochtonen, vooral als u iets in hun gedrag wilt veranderen.
Het valt mij vaak op om wat voor ‘kleine dingen’ het
gaat.
– Bij de kinderbescherming escaleerde ooit een kleine situatie. Ze hadden de ouders van een allochtone cliënt gevraagd om naar hen toe te komen. Ze
kwamen niet, er kwam wel een oudere broer. De
medewerkster zei: ‘Sorry, we kunnen dit niet met
jou bespreken, we willen dat je ouders komen.’ Dit
bleek te bot, dit verbrak het contact. Effectiever
was geweest: ‘Goed dat je gekomen bent, je ouders
kunnen zeker niet… maar we willen dit liever met
je ouders bespreken.’
– Een ander voorbeeld is dat van een bedrijf waar de
loketten om vijf uur sluiten. Een Somalische man
komt precies om vijf uur hijgend bij het loket. De
baliemedewerker: ‘Sorry, u bent echt te laat, probeert u morgen terug te komen.’ Het escaleerde.
Het zou minder geëscaleerd zijn als er zoiets gezegd was als: ‘Ik zie dat u zich gehaast hebt, maar…’
– Stel dat u probeert een jongere aan het werk te krijgen. Als hij totaal niet weet wat hij worden wil, dan
kunt u zeggen: ‘Dat is mooi, je staat dus nog helemaal open.’ U houdt dan contact. Als u iemand lui
vindt, dan kunt u starten met: ‘Ik zie dat je een rustig type bent.’ Pas daarna, vanuit dat contact, probeert u hem tot meer activiteit te bewegen.
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Criminaliteit
Criminaliteit en armoede
De criminaliteit van arme bevolkingsgroepen is overal ter wereld lichamelijker, confronterender en directer dan de criminaliteit van de rijkeren. Armen zijn
vaker crimineel als het gaat om tasjesroof, inbraken,
berovingen en overvallen. De opbrengst daarvan is,
in vergelijking, klein en de pakkans is groot, het is de
criminaliteit van losers. De maatschappelijke woede
over deze criminaliteit is echter groot omdat de effecten traumatischer zijn dan bij witteboordencriminaliteit.
De criminaliteit van de rijkere klassen is anders
van aard: subtieler, meer administratief en de effecten worden nauwelijks als criminaliteit opgemerkt.
Burgers betalen veel extra geld als gevolg van illegale

Opbrengst
per delict
Autochtonen

Toename
pakkans

Turken Oost-Europeanen

Marokkanen, Antillianen / Arub
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prijsafspraken, graaisalarissen, handel met voorkennis of bijv. subsidiefraudes. Maar die ‘diefstal’ doet
minder direct pijn en roept minder emoties op.
De meeste immigranten, vooral Marokkanen, zitten in de maatschappelijke onderklasse. Van alle immigranten zijn zij het meest werkloos, zij hebben ook
de laagste opleiding en de laagste inkomens. Hierdoor
zit (een deel van) de Marokkanen en ook Antillianen
vaker in dit type arme criminaliteit. Binnen de legale
én de criminele wereld is sprake van eenzelfde etnische piramide. Grof gezegd: Turkse en Joegoslavische
criminelen verkopen zelf geen verdovende middelen,
dat laten ze over aan criminele Marokkanen. Zelf verdienen ze veel meer in de handel. De autochtone Nederlanders verdienen het meest, zowel in de legale als
in de illegale wereld. Dus ongeveer deze piramide.
Hoe lager de inkomsten, des te hoger bovendien de
pakkans is.
Criminaliteit is inburgering
Misschien verwacht u het niet maar criminaliteit
blijkt vaak een noodzakelijke fase te zijn in het inburgeringproces van arme immigranten. De eerste generatie is meestal dankbaar voor wat het nieuwe land
hen geeft. De tweede generatie past zich echter aan
aan de gewoontes van andere jongeren. Zij willen ook
een mobieltje, een scooter, games, chatten, uitgaan,
moderne kleding, etc. Maar zij hebben daar geen geld
voor. Ze hebben ook niet de taalvaardigheid en de sociale
vaardigheden om werk te krijgen. Ze worden bovendien
uitgesloten van banen. Ze gaan zich uitgekotst voelen. Een
deel van die jongeren gaat dan de criminaliteit in.
Criminaliteit is helaas een tijdelijk, vrijwel noodza59
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kelijk gevolg van aanpassing. Dat is niet leuk maar
wel realiteit. Pas jongeren van de derde generatie
hebben vaker de sociale vaardigheden om een baan te
krijgen. Zij hebben ook vaker de diploma’s die daarvoor nodig zijn.
Criminaliteit, diplomabezit en de aard van de gezinsrelaties
Van alle factoren die criminaliteit ‘verklaren’ is de
mate van diplomabezit een van de meest krachtige
verklaarders. ‘Naast etnische groep, leeftijd en geslacht verklaart diplomabezit de kans op registratie
als verdachte méér dan alle overige […] achtergrondkenmerken bij elkaar’ (Integratierapport 2005, blz. 152).
Junger-Tas heeft voor jongeren in Rotterdam kunnen vaststellen dat delinquentie in hoge mate samengaat met de kwaliteit van de gezinsrelaties.‘De voornaamste conclusie die hieruit te trekken valt is toch
dat achtergrondfactoren en socialisatie de pijlers
vormen van de ontwikkeling naar prosociaal of antisociaal gedrag en dat dit voor alle bevolkingsgroepen
in ons land geldt, onafhankelijk van etniciteit’ (blz.
146, onderstreping hk). Behalve een goede relatie
met de ouders is steun van de ouders, begeleiding en
controle belangrijk (blz. 93). Een deel van de allochtone ouders kent deze samenleving niet en is nauwelijks in staat hun kinderen die noodzakelijke steun te
geven.
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Criminaliteit. Corrigeren voor leeftijd en sociaal-economische situatie!
Wie cijfers geeft over de criminaliteit bij migranten,
zou deze altijd moeten vergelijken met dezelfde leeftijdsgroep en met dezelfde sociaaleconomische
groep bij de autochtonen. De groep niet-westerse migranten bestaat immers uit relatief veel jongeren, de
voor criminaliteit extra kwetsbare groep in álle bevolkingsgroepen. Migranten zijn bovendien gemiddeld armer. Criminaliteit (gemeten criminaliteit)
komt in álle bevolkingsgroepen vaker bij armen voor.
Ik neem tabel 9.2 over uit de Integratiekaart 2006
(cbs 2006). Het zijn gecorrigeerde en ongecorrigeerde cijfers.

Relatieve kans op verdacht zijn in vergelijking met autochtonen, 2004
12-18 jaar
18-65 jaar
Niet
Gecorrigeerd
Gecorrigeerd
Niet
gecorrigeerd naar leeftijd en
gecorrigeerd naar leeftijd en
soc-econ. situatie
soc-econ. situatie
Turks
1e generatie
2e genaratie
Marokkaans
1e generatie
2e genaratie
Surinaams
1e generatie
2e genaratie
Antill / Arub
1e generatie
2e genaratie

2,6
2,5

1,3
1,6

2,3
4,9

1,5
2,0

5,6
5,0

2,7
3,3

3,5
8,6

1,9
3,1

3,7
3,1

1,7
1,7

3,7
5,1

2,5
2,2

6,3
3,4

2,6
2,1

6,6
3,8

3,1
1,8

Bijvoorbeeld: de 12-18 jarige Marokkanen van de tweede generatie werden in 2004 gemiddeld vijf keer zo vaak als verdachte geregistreerd als autochtonen van dezelfde leeftijd.
Gecorrigeerd is het 3,3 keer zo vaak. (gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, uit- of thuiswonend, inkomen ouders, gebroken gezin, uitkeringsafhankelijkheid ouders, mate van stedelijkheid en woongemeente.) Vergelijkbare cijfers van veroordeelden bestaan niet.
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Criminaliteit, cijfers
Ik baseer me in het onderstaande weer op verdáchtenpercentages omdat er geen vergelijkbare cijfers
bestaan van veroordeelden (scp 2005-2). De onderzoekers geven aan dat het bij ongeveer 90 procent van
alle verdachten tot een vorm van schuldigverklaring
komt.
– Van alle autochtone mannen wordt 1,6 procent verdacht van een misdrijf. Van de vergelijkbare groep
niet-westerse allochtone mannen van de tweede
generatie is dat 7,1 procent.
– Samengevat voor alle leeftijden en niet gesplitst
voor jongens en meisjes. In de Dominicaanse (5,9
procent) en Antilliaanse (5,6 procent) groep is het
percentage verdachten het grootst. Onder de vijftien bevolkingsgroepen met de hoogste verdachtenpercentages bevinden zich veel Afrikaanse landen. Niet Turkije, wel Suriname (3,6 procent) en
Marokko (3,3 procent). Deze gegevens komen niet
overeen met wat velen denken (scp 2005-2).
– Aziatische groepen scoren gunstig.
– Bij de Antillianen valt het hoge percentage van 4,5
procent criminele meisjes op.
– Onderstaande tabel is ontleend aan tabel 3.2 in het
wodc-rapport. Een vaak onderschatte factor in de
verklaring van criminaliteit blijkt de vraag te zijn
of beide ouders (ongunstiger) of een van beide in
het herkomstland geboren is.
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Percentage verdachten, jongens en meisjes in procenten van die groep
Niet gecorrigeerd voor sociaaleconomische situatie!
(brongegevens uit wodc Cahier 2005-2, ‘Verdacht van criminaliteit’, tabel 3.2)
12-17
18-24
12-17
18-24
jaar
jaar
jaar
jaar
jongens
jongens
meisjes
meisjes
Eerste generatie
Autochtoon
2,0
2,6
0,6
0,6
Antill.+Aruba
13,7
15,5
4,5
4,6
Marokko
10,4
17,1
1,8
1,7
Suriname
6,6
11,8
1,7
2,1
Afrika, overig
5,7
7,9
2,1
2,2
Ex-Joegoslavië
4,8
8,2
0,9
1,7
Turkije
4,7
4,6
0,5
0,5

Tweede generatie
Één ouder geboren in het herkomstland

Tweede generatie
Twéé ouders geboren in het herkomstland

Autochtoon
Antill.+Aruba
Marokko
Suriname
Afrika, overig
Ex-Joegoslavië
Turkije

2,0 (nvt)
4,9
7,6
5,7
4,5
4,8
7,6

2,6 (nvt)
6,1
13,7
9,8
8,1
6,1
11,5

0,6 (nvt)
1,3
2,3
1,9
1,3
2,0
1,4

(0,6 (nvt)
1,1
2,1
1,8
0,5
0,5
1,6

Autochtoon
Antill.+Aruba
Marokko
Suriname
Afrika, overig
Ex-Joegoslavië
Turkije

2,0 (nvt)
9,3
11,9
6,8
6,5
10,4
5,2

2,6 (nvt)
11,3
18,9
11
10,8
10,9
10,1

0,6 (nvt)
2,4
2,0
2,2
1,9
8,1
0,7

0,6 (nvt)
2,8
2,6
2,2
2,1
2,7
0,8

Criminele Brabanders, Groningers en Friezen
Om het gedrag van criminele immigranten te begrijpen gaan we 140 jaar terug in de Nederlandse geschiedenis. Toen werd, in 1870, de Nieuwe Waterweg gegraven van Rotterdam naar de Noordzee. De arbeiders
werden van ver gehaald: uit Brabant, Limburg, Friesland, Drenthe, Noord- en Zuid-Holland. De tweede en
derde generatie Brabanders, Groningers, etc. vormden
twintig jaar later agressieve criminele bendes in het
toenmalige Rotterdam. Zij voelden zich uitgestoten,
gediscrimineerd en als inferieur gezien door de oorspronkelijke Rotterdammers. De geschiedenis herhaalt
zich nu op wereldschaal.
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Was het hondsbrutale jongerengedrag in 1890 Brabants? Is het huidige gedrag van de Marokkaanse rotjochies ‘Marokkaans’? Vraag het oudere Marokkanen.
Ze zullen zeggen dat het helemaal niet Marokkaans is.
Integendeel. Jongerengedrag in Marokko is bedeesd gedrag, juist respectvol tegenover ouderen. Het gedrag
van de criminele jongeren is doorgeslagen gedrag. Het
is het gedrag van jongeren die de regels van de burgerlijke cultuur niet hebben verinnerlijkt en zich verzetten
tegen gezag.
(Zie Kaldenbach, Respect!)
In de geschiedenis van de vs was een vergelijkbaar
patroon te zien.
– Daar waren tussen 1870 en 1900 de Ierse katholieken zeer crimineel. Er waren Ierse gangs in alle grote steden.
– Tussen 1900 en 1920 waren er veel joodse gangs.
– Tussen 1920 en 1940 waren het de Italiaanse gangs
die het land onveilig maakten.
Het was steeds de criminaliteit van de arme tweede
generaties. De immigranten waren staatarme boeren
na de aardappelziektes in Ierland van 1850, straatarme joodse slachtoffers van de pogroms in Oost-Europa resp. Italianen op de vlucht voor de armoede (Bovenkerk, 1992).
Cultuur
Cultuur is al datgene wat vanzelfsprekend is. Als u
aan een vis zou vragen wat hij ziet, dan noemt hij alles behalve het water. Dat is te normaal om waar te ne64

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 65

men. Pas op de toonbank van de visboer realiseert die
vis zich hoe belangrijk water was. Zo merken emigranten ook pas in het nieuwe land hoe verknocht ze
waren aan de vanzelfsprekendheden van het oude
land. Het woord ‘cultuur’ wordt vaak in verband gebracht met allochtonen. Dat is niet terecht. Het is
waardevol om het woord te ont-allochtoniseren
(S. Zorlu). Er is cultuurverschil tussen stad en dorp,
mannen en vrouwen, enz. In het volgende verhaaltje
zit een vanzelfsprekendheid die zo voor de hand ligt
dat u de oplossing misschien niet ziet.
De chirurg
Een vader en zijn zoon rijden in een auto.
Ze krijgen een ongeluk. De vader sterft.
De zoon wordt naar het ziekenhuis gebracht.
Daar zegt de chirurg: ‘Ik kan hem niet opereren, het is
mijn zoon.’
In Oost-Europa hebben mensen er meestal geen enkele moeite mee om de oplossing te zien. Westerlingen hebben bij het
woord ‘chirurg’ meteen
een man, de vader in
beeld. Dat remt de oplossing: het kind heeft
twee ouders. De moeder
is de chirurg.
Cultuur en etniciteit
Welke cultuur heeft
deze jongen? Op die
65
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vraag kan niemand een antwoord geven. U kunt de
huidskleur zien, u vermoedt misschien dat hij een
Creool is, maar zijn cultuur kunt u niet zien.
Cultuur is: opvattingen, ideeën, voorkeuren, levensstijlen, gewoontes, etc. Iemand die etnisch Turk
is kan cultureel ‘Nederlands’ zijn, ‘Turks’ of nog veel
meer. Etniciteit blijft, cultuur verandert. Ook zijn
godsdienst kunt u niet zien.
Allochtone jongeren voelen zich vaak gestereotypeerd en gediscrimineerd, als u er op grond van hun
uiterlijk van uitgaat dat ze moslim zijn, tegen homo’s
zijn, maagdelijkheid erg belangrijk vinden, etc. Ze
voelen zich dan niet gerespecteerd in hun individualiteit.
Cultuur als rechtvaardiging
‘Dat is nou eenmaal zo, dat is mijn cultuur.’ Mensen
zeggen daarmee dat ze niet veranderen kúnnen of
willen: ze zitten vast, het is ‘cultuur’. Cultuur wordt
dan gebruikt als rechtvaardiging van gedrag: kom
niet aan mijn zekerheden, laat me met rust.
U herkent dat vast wel uit uw eigen leven. Als mensen u vragen om te veranderen, dan hebt u misschien
ooit gezegd: ‘Dit kan ik niet veranderen, ik ben nou
eenmaal zo. Dat is mijn karakter.’ Gelovigen van alle
godsdiensten zeggen hetzelfde:
‘Waarom ik dat doe? Dat is mijn geloof.’ Cultuur, karakter en godsdienst worden dan gebruikt als rechtvaardiging.
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Cultureel relativisme
Het uitgangspunt van het cultureel relativisme is dat
alle culturen gelijkwaardig zijn. Mensen die cultureel
relativist zijn begrijpen dat iedereen zijn eigen cultuur het beste vindt, maar ze vinden dat slechts een
persoonlijke voorkeur. Er is, zeggen zij, geen absolute maatstaf om een cultuur beter of slechter te vinden.
Dit standpunt was een waardevolle vooruitgang in
een tijd dat blanken hun cultuur vanzelfsprekend de
beste vonden. Cultureel relativisme leidde ertoe dat
op een minder superieure manier naar cultuurverschillen werd gekeken.
Wie 100 procent cultureel relativist is, moet echter
ook vinden dat geweld als oplossing even waardevol
is als overleg; dat een racistische samenleving even
waardevol is als een niet-racistische; dat een samenleving met slavernij, etc.
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Direct, to the point
Nederlanders vinden direct zijn en to the point zijn goede eigenschappen. Het heeft in het alledaagse spraakgebruik eenzelfde positieve klank als eerlijkheid. Vrijwel overal ter wereld vindt men Nederlanders echter
grof, bot en ongemanierd. Ze vinden deze eigenschap
een gebrek aan wellevendheid en innerlijke beschaving. In Nieuw-Zeeland wordt over Nederlanders gezegd: ‘ze zijn too honest to be polite’, te eerlijk om beleefd te zijn, vooral als het om slecht nieuws gaat.
Direct zijn is in dat geval functioneel als degene die
de moeilijke boodschap krijgt die directheid aankan.
Vaak heeft echter degene die het slechte nieuws
brengt daar zelf moeite mee. Daarom brengt hij zijn
slechte nieuws pardoes, to the point, naar buiten.
Vergelijkbaar hiermee is de manier van argumenteren. Een gemiddelde Nederlander geeft meestal éérst
zijn mening, daarna komen de argumenten (‘Ik ben ertegen, want…’). Veel niet-westerse immigranten doen
dat precies andersom. Zij beginnen met redenen voor
het ene standpunt en redenen voor het andere stand68
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punt. Daarná geven zij hun mening. Veel Nederlanders
vinden dat omslachtig en verwarrend: waarom zeggen
ze niet meteen wat ze bedoelen?
In krantenartikelen ziet u tegenwoordig vaak eerst
een korte dikgedrukte samenvatting, daarna volgt de
uitgebreide tekst. Ook in beleidsrapporten komt tegenwoordig de samenvatting vóórin. Westerse samenlevingen zijn in allerlei opzichten meer direct en
to-the-point geworden.
Discriminatie
Discriminatie. Alledaagse subtiele voorbeelden
De beschuldiging van discriminatie komt bij veel autochtone Nederlanders hard aan. De meesten proberen die beschuldiging te vermijden. Er zijn daarom,
zeker in intellectuele kringen, weinig openlijke racistische uitlatingen. Ook een openlijke afwijzing op
grond van ‘ras’ komt zelden voor. Juist omdat het taboe zo groot is, is het belangrijk om attent te zijn op
subtiele verschijnselen van discriminatie. We komen
dan ook aan bij grensgevallen waarvan het onduidelijk is of het ‘discriminatie’ is:
– Op een sportveldje mogen jongeren na acht uur
niet meer voetballen. Allochtone jongeren lijken
sneller en op een grovere toon te worden weggestuurd dan de autochtone jongeren.
– Bij een busbedrijf wordt na elf september jolig tegen een Iraanse collega geroepen: ‘Hé, Saddam.’
Vrijwel alle ‘Hollandse’ chauffeurs vinden het een
grap. De Iraanse chauffeur voelt zich weggezet als
allochtoon. Hij wil als een gewone collega gezien
worden.
69
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– Een winkelbedrijf neemt geen Marokkanen meer
aan ‘wegens slechte ervaringen’.
– Een allochtoon meisje loopt langs een groepje collega’s dat over politiek praat. Ze hoort vaag iets
over het Midden-Oosten. Als ze er langs loopt valt
het gesprek stil.
– Iemand zegt in de bus tegen een zwarte dikke
vrouw: ‘U had wel twee kaartjes mogen kopen.’ De
vrouw voelt dat het tegen een dikke blanke vrouw
minder haatdragend was gezegd.
– Turkse werknemers mogen in een bedrijf geen
Turks praten. Over ‘onverstaanbare’ Franse en Groningse collega’s wordt weinig gezegd.
– Eenzelfde fout wordt een Marokkaanse jongen
harder aangerekend dan een autochtone jongen.
– Een Hollandse werkgever vindt het ‘gezeur’ dat een
islamitisch meisje het verkleinwoord ‘hoofddoekje’ kleinerend vindt. Hij neemt – haar verzoek – het
woord ‘hoofddoek’ niet over.
– In gemengd gezelschap zegt iemand: ‘Ik doe mijn
kind niet op die Turkenschool.’ Diezelfde persoon
is bij andere onderwerpen gevoelig en respectvol.
– In een organisatie worden allochtone sollicitanten
lager ingeschaald. Ze vinden het geen discriminatie, ze doen het uit voorzichtigheid.
In bovenstaande voorbeelden is het soms de éxtra
vinnigheid die het gedrag tot discriminatie maakt. In
andere gevallen is het de ongevoeligheid voor wat de
ander voelt. In het laatste voorbeeld gebeurt het zelfs
met de beste bedoeling.

70

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 71

Discriminatie. ‘Tegen discriminatie zijn’.
Vrijwel altijd wordt met discriminatie bedoeld dat iemand ten onrechte een onderscheid maakt tussen
mensen in het nadeel van iemand of van een groep. In die
betekenis zal ik het verder gebruiken.
De uitspraak ‘Ik ben tegen discriminatie’ heeft
daardoor geen enkele concrete betekenis. De logica is
die van een cirkel. U houdt per definitie ook niet van
vies voedsel, u vindt per definitie lelijke schilderijen
niet mooi, u vindt te luide muziek te hard. In de woorden ‘vies, lelijk’ of ‘te luid’ zit al opgesloten dat u het
onprettig vindt. Zelfs een duidelijke racist kan tegen
‘discriminatie’ zijn. Hij vindt de nadelige maatregelen aanvaardbaar, voor hem wordt een terecht onderscheid gemaakt.
Discriminatie. Bedoeling of effect?
Er wordt vaak gestreden over de vraag of bepaald gedrag (bijv. het verbieden van een hoofddoek of burka)
discriminatie ‘is’. Die vraag is onhelder. Er kunnen
twee vragen bedoeld zijn:
– Is het gedrag bedóeld om te discrimineren? (de bedoeling-definitie)
– Heeft het gedrag, ongeacht de bedoeling, bij sommigen het effect van discriminatie? (de effect-definitie)
Bij allerlei discussies wordt dit onderscheid niet gemaakt waardoor er langs elkaar heen wordt gepraat.
In de Nederlandse Wetboek van Strafrecht worden
expliciet beide betekenissen discriminatie genoemd:
71
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Artikel 90quater: ‘Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke
uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft
of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein
of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast’ (onderstreping hk).
Discriminatie. Machtsverschil
Als bankdirecteuren geweigerd worden bij een disco,
dan is dat discriminatie, maar dat heeft weinig maatschappelijk effect. Een harde mop over Nederlanders
kan in Nederland ook nauwelijks een schadelijk effect
hebben: Nederlanders zijn daar in de meerderheid.
Eenzelfde discriminerende mop over een zwakke
groep kan echter veel meer schade aanrichten.
Bij de vraag naar de onwenselijkheid van een verschijnsel (een mop, beleidsmaatregelen) moet daarom altijd óók gekeken worden naar de machtsverschillen. Die bepalen in belangrijke mate in hoeverre
de discriminatie schadelijk is.
Discriminatie. Persoonlijk en maatschappelijk
Mag een oud blank vrouwtje dat één kamer verhuurt
een uitdrukkelijke voorkeur hebben voor een blanke
huurder? Of is dat discriminatie? Hier is het onderscheid tussen de privésfeer en de openbare sfeer van
belang.
Discriminatie in de privésfeer wordt breed geac72
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cepteerd. Bij de keuze van een levenspartner zal niemand het ‘discriminatie’ noemen als iemand uitdrukkelijk een zwarte of blanke partner wil. Of een
slanke of een lange partner, of minimaal iemand met
hbo-niveau. Dat is immers de persoonlijke levenssfeer.
In de openbare levenssfeer leidt het uitleven van
voorkeuren wel tot ernstige, schadelijke effecten. Als
bijvoorbeeld een woningbouwvereniging geen zwarte Nederlanders zou accepteren. Of als een baliemedewerker sommige etnische groepen bevoordeelt. Of
als de politie burgers van bepaalde etnische groepen
sneller bekeurt. Dat soort gedrag is fataal voor de samenhang in de samenleving. In de openbare sfeer
hoort non-discriminatie te bestaan. Bij het oude
vrouwtje is m.i. sprake van een keuze in de privésfeer.
Discriminatie. Vier onprettige waarheden tot slot
– Migranten discrimineren uiteraard ook. In veel gevallen discrimineren niet-westerse immigranten
openlijker, harder en ongeremder dan autochtonen.
– Mensen die tegen discriminatie zijn, blijken soms
alleen tegen discriminatie te zijn van hun eigen
groep. Ze hebben soms geen bezwaar tegen het discrimineren van ánderen.
– Soms komt een groep die jarenlang slachtoffer geweest is van discriminatie later in een machtspositie terecht. Dan blijkt vaak dat het vroegere slachtofferschap niet leidt tot grotere menselijkheid. Zij
discrimineren dan zelf alsof ze zelf nooit slachtoffer waren.
– Soms misbruiken migranten het begrip discrimi73
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natie zoals waarschijnlijk iedereen soms misbruik
maakt van zijn mogelijkheden. Een oudere door
zijn leeftijd, een vrouw door haar charmes, een invalide door zijn handicap, enz. Migranten weten
dat de opmerking ‘Zeg je dat omdat ik zwart ben?’
soms effectief is.
Diversiteit
Diversiteit is een vaag woord met een blije, positieve
klank. Het wijst erop dat er in de bevolking allerléi
verschillen zijn. Beleid op het gebied van diversiteit
wil rekening houden met die verschillen. Expliciet
worden vaak genoemd de etnische verschillen, de
man-vrouwverschillen, homo-heteroverschillen, wel
of niet gehandicapt zijn en leeftijdsverschillen. In de
nog meer uitgebreide betekenis vallen ook alle regionale en individuele karakter- en stijlverschillen onder ‘diversiteit’. Het begrip is dan zo breed dat het
nietszeggend wordt.
In veel gevallen is het woord ‘diversiteit’ in feite gericht op verschillen in étnische achtergrond.
Doe maar gewoon…
De Nederlandse cultuur wordt soms samengevat met
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het zegt in
een notendop dat Nederlanders niet te emotioneel
mogen zijn, niet te protserig, niet te vernieuwend,
niet uitsloverig, enz.
De autochtone Nederlanders zullen niet makkelijk
veel goud en sieraden dragen. Ook als ze rijk zijn, zijn
ze geneigd dat niet te veel te laten merken. Prins Bernhard heeft zelfs ooit geprotesteerd tegen een te hóge
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plaats op de Quote-lijst van rijkste families. Voor veel
Nederlanders was koningin Juliana een uitstekende
koningin omdat ze zo ‘gewoon’ was. Beatrix lijkt minder gewoon en krijgt hierdoor wat minder sympathie. Nederlanders, ze zijn zo vlak als hun landschap.
(Kaldenbach, Doe maar gewoon. 99 tips voor het omgaan
met Nederlanders)
Dom vinden
Ik betrap mezelf er op dat ik iemand die slecht Nederlands spreekt automatisch ‘dom’ vindt. Ik moet mezelf dan tot de orde roepen. Ik heb begrepen dat ik
niet de enige ben die daar last van heeft.
Ook als migranten de klemtoon (klemtóón) verkeerd leggen, kan automatisch gedacht worden: dom.
Of als iemand een gezegde nét verkeerd gebruikt. We
vinden dat taalgebruik dan wel lief. Het betekent
waarschijnlijk ook dat we die ander dan niet echt serieus nemen.
Doorslaan
Wie zijn weg zoekt in een nieuwe wereld zal in het begin af en toe doorslaan. Ik kan bijvoorbeeld slecht afdingen. Als ik het probeer, dan ga ik in mijn afdingen
‘te ver’ en gaat het mis.
Een voorbeeld van een Turkse student gynaecologie. Hij wist dat je in Nederland, ook als er vrouwen
bij zijn, grappen over seks mag maken. In de opleiding gynaecologie is het gebruikelijk dat het toucheren (vaginaal onderzoek) bij elkaar wordt geoefend.
Dat is voor de studenten (v+m) altijd een ongemakkelijk onderdeel van de opleiding. Wat mis ging, is dat
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hij ook tijdens het toucheren een grap maakte over
seks.
De meeste lezers snappen dat hij daarmee in die situatie ‘te ver’ ging. Een nieuweling ziet vaak de grenzen in het nieuwe land niet. Vanuit zijn waarneming
ziet een nieuweling dat ‘alles’ op een bepaald gebied
is toegestaan. De subtiele nieuwe grenzen ontgaan
hem in het begin. Wie een nieuwe cultuur leert, slaat
tijdelijk bijna altijd door.
Dubbele nationaliteit
Wie bezwaar maakt tegen burgers of politici met een
dubbele nationaliteit bedoelt daarmee meestal dat
hun loyaliteit of integriteit niet is gegarandeerd. De
discussie over dubbele nationaliteit, dubbele paspoorten, kan als een splijtzwam de burgers uit elkaar
drijven. Er worden vaak drie begrippen door elkaar
gehaald:
– Nationaliteit: welk paspoort heeft iemand?
– Loyaliteit: is iemand voldoende loyaal aan het land
waar hij woont?
– Integriteit: kunnen we zo iemand wel vertrouwen
of is de vijand onder ons?
Alle mensen hebben meervoudige loyaliteiten: met
hun gezin, hun werk, hun geloof, hun land, hun etnische groep, etc. Spanningsvelden zijn daarbij normaal en alledaags. Veel Nederlanders zijn loyaal aan
de vs. In de grensstreek is de loyaliteit met België en
Duitsland groot. Veel joden en christenen voelen zich
loyaal met Israël, etc. Loyaliteit aan het werk kan botsen met loyaliteit aan het gezin: wat doe je als je kind
76
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ziek is? Loyaliteit aan het geloof kan botsen met loyaliteit aan het werk (abortusarts, weigerambtenaar,
werken op zondag). Het erkennen van spanningsvelden is een onderdeel van ieders professionaliteit. Het
bezit van een extra paspoort is daarbinnen weinig belangrijk.
Diverse landen aanvaarden overigens niet dat ‘hun’
burgers ooit hun nationaliteit opgeven. Het is voor
burgers onmogelijk afstand te doen van hun nationaliteit als zij komen uit bijv. Argentinië, Griekenland,
Marokko of Mexico. Ongeveer een miljoen Nederlanders heeft een dubbele nationaliteit waarvan ongeveer de helft van Turkse of Marokkaanse afkomst. Er
zijn ook duizenden geëmigreerde Nederlanders die
hun Nederlandse nationaliteit hebben behouden.
Dubbelpresteren
Mijn tekstverwerker Word kent het woord dubbelpresteren niet, veel immigranten kennen het verschijnsel heel goed. Ze weten dat ze beter moeten
presteren dan overige Nederlanders om dezelfde
waardering te krijgen. Verstandige allochtone ouders leren hun kinderen hun realiteit: verwacht niet
dat je gelijk behandeld zal worden, je zult béter moeten zijn.
Alle nieuwelingen hebben hiermee te maken. Een
schoonzoon moet ook twee keer zo deugdzaam zijn
als de eigen kinderen. Ook op een nieuwe medewerker wordt extra gelet. Voor migranten die al tientallen
jaren in Nederland wonen is dit een zware belasting.
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Duitsers
Duitsers zijn in Nederland de grootste niet-westerse
minderheidsgroep (383.000). De groep is maatschappelijk geslaagd en valt niet op. Het leven in Nederland
is voor Duitsers veel moeilijker dan de meeste Nederlanders beseffen. Duitsers voelen dat ze anders behandeld worden, niet zoals ‘gewone’ Europeanen zoals Italianen of Fransen. Zodra Nederlanders hun
Duitse accent horen wordt, zonder dat het gezegd
wordt, hen vaak de oorlog kwalijk genomen. Duitsers zijn de enige groep in Nederland over wie vrijelijk haatdragende opmerkingen mogen worden gemaakt. Er rust bijna geen taboe op; soms is het zelfs
modieus om anti-Duits te zijn.
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Echtscheiding
Voor christenen is het huwelijk door God gesmeed.
Het religieuze taboe op echtscheiding is (was?) daarom bij christenen groot. In de islam is het religieuze
taboe op echtscheiding nauwelijks aanwezig. Officieel staat de islam een man toe van zijn vrouw te
scheiden door driemaal te zeggen: ‘Ik verstoot je.’ In
de meeste islamitische landen is de mogelijkheid om
te scheiden echter door burgerlijke wetten ingeperkt.
In Turkije speelt het bovenstaande geen rol. Het
Turkse echtscheidingsrecht is in 1923 in zijn geheel
overgenomen uit het Zwitserse Burgerlijk wetboek.
In Marokko is in 2004 het familierecht, de Mudawwanah, ingrijpend veranderd hoewel veel dorpse Marokkanen hiervan niet op de hoogte zijn. Nieuw is dat
duurzame ontwrichting een reden geworden is om het
huwelijk te ontbinden. Bovendien kunnen nu zowel
man als vrouw, officieel, even gemakkelijk een scheiding aanvragen. De vrouw heeft na scheiding geen
recht op alimentatie voor haarzelf, wel voor het onderhoud van de kinderen. Volgens dit nieuwe Marok79
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kaanse familierecht houdt de man, ook na scheiding
het juridische gezag over de kinderen. De vrouw
krijgt echter na scheiding het feitelijke gezag. Vanaf
hun vijftiende jaar mogen de kinderen kiezen wie van
de ouders hen verzorgt.
Een Marokkaanse vrouw die voor de Nederlandse
wet gaat scheiden is niet gescheiden voor de Marokkaanse wet. Als zij opnieuw trouwt, zou zij overspel
plegen voor de Marokkaanse wet. Daarom is het belangrijk dat die vrouw de scheiding voor de Marokkaanse wet laat bekrachtigen (bron: mvvn). Dit laatste geldt ook voor Turken in Nederland: wie alleen in
Nederland scheidt, blijft voor de Turkse wet gehuwd.
(Zie Huwelijk. Zie Ontvoering)
Eergevoel
Alle mensen hebben eergevoel. Bij individualistische
westerlingen wordt ‘eer’ bepaald door hoe ze over
zichzelf denken. Ze vinden zichzelf eervol of eerloos
omdat dat hun eigen oordeel over zichzelf is. Ze spreken daarom liever niet over eer. Ze noemen het vaker
hun respectabiliteit, hun integriteit, hun onkreukbaarheid, hun waardigheid, hun geloofwaardigheid.
Soms ook: hun imago, hun reputatie, hun aanzien,
hun goede naam, hun fatsoen, etc.
Mensen in groepsculturen (ook de dorpse Nederlanders van vijftig jaar geleden) ervaren eer als ánderen hen eervol vinden. Eer wordt in sterkere mate bepaald door hoe de sociale groep over iemand denkt.
Culturen verschillen op twee belangrijke aspecten:
a De inhoud van de normen. Bijvoorbeeld: een belediging mag iemand nooit over zijn kant laten gaan;
80
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de rok moet qua lengte tot onder de knie; voorhuwelijkse seks is verboden, etc.
b De kracht die een gemeenschap uitoefent om die
normen af te dwingen. In dorpen is die kracht
meestal sterker dan in steden. Als de familie- of
stambanden heel hecht zijn is die kracht het
meest dwingend.
Een voorbeeld. Zowel in Nederland als in Turkije en
Marokko accepteren mannen niet (a) dat hun vrouw
vreemdgaat. Maar de kracht van die norm (b) en de
reactie die verwacht wordt (a) als het toch gebeurt,
verschilt. Veel Nederlandse partners gaan scheiden of
‘accepteren’ het, ook als de omgeving ervan weet. Ook
Hillary bleef bij Clinton. In traditionele kringen in
Turkije is een procedure van eerherstel, bijvoorbeeld
eerwraak (a) voorgeschreven. Marokko kent geen eerwraak, in die cultuur eisen traditionele kringen
meestal verstoting (a).
In samenlevingen waarin de normen extreem
krachtig zijn (b) wordt een hele familie, zowel de
mannen als de vrouwen, een absolute nobody als zij
zich niet aan culturele codes (a) houdt. De familieleden worden niet meer gegroet op straat. In de winkels worden ze niet meer geholpen, in het koffiehuis
draait iedereen de man de rug toe en de kinderen
zullen geen huwelijkskandidaat meer vinden: ze
zijn geen lid meer van de samenleving en hebben
geen waarde als mens meer*. Ze voldoen dan niet
* De analyse van Ermers, 2007, is belangwekkend. Hij maakt onderscheid tussen eer en status en onderscheidt bovendien maatschappelijke eer en persoonlijke eer. Ik laat dat hier achterwege.
Zie zijn boek voor veel concrete casussen over eer en eerwraak.
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meer aan de basisvoorwaarden om tot de sociale
groep te behoren.
In het huidige Nederland kennen we dit verschijnsel
niet in die mate. Een zwakke afspiegeling is de positie
die een kinderverkrachter heeft als iedereen in zijn
straat ervan weet.
Eer aangetast. ‘Snel’ aangebrand zijn; een ‘kort’ lontje hebben
Vanuit Nederlands perspectief zijn migranten vaak
snel aangebrand, vooral als het gaat om een belediging van hun godsdienst of van de vrouwen. Ook op
plagerige opmerkingen reageren migranten, in Nederlandse ogen, veel te fel. Bij allochtone jongeren
valt op dat ze een zeer kort lontje hebben als ze gecorrigeerd worden. (Zie Straatcultuur)
De Nederlandse ‘eer’ is juist dat mensen een plagerig grapje moeten kunnen verdragen (a), dat ze juist
níét snel aangebrand moeten zijn. Dan laten ze zich te
snel ‘op de kast’ jagen. In Arabische ogen echter betekent snel gekrenkt zijn dat iemand eer heeft. Een positieve eigenschap dus. Alleen eerloze mensen laten
zichzelf, hun dochters of hun godsdienst beledigen.
(Zie Kwetsen. Zie Eerwraak)
In een cultuur waar de normen met veel kracht (b)
worden afgedwongen, zal een individu constant alert
zijn om een normafwijking niet over zijn kant te laten
gaan. Niet reageren is al een bewijs van eerloosheid.
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Eergevoel en een fundamenteel veiligheids- resp. onveiligheidsgevoel
Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin mensen snel
reageren op een eeraantasting ook afhangt van de
mate waarin mensen zich fundamenteel veilig of onveilig voelen. Dat laatste is vooral het geval bij (voormalige) herdersvolkeren. Herdersvolkeren hebben
bezit (schapen, geiten) dat gemakkelijk gestolen kan
worden. Ze zijn daardoor kwetsbaarder dan landbouwvolkeren. De grond en de oogst van een landbouwer kunnen immers niet zo gemakkelijk gestolen worden. Herdersvolkeren en hun nazaten blijken
een meer gespannen eergevoel te hebben dan de nazaten van landbouwvolkeren.
Datzelfde basale onveiligheidsgevoel hebben mensen in delen van de wereld waar eeuwenlang geen
rechtstaat is geweest. Alleen als mensen zich veilig
voelen, kunnen ze letterlijk rustig gaan slapen. Het
agressieniveau van individuen gaat dan als het ware
in de slaapstand. Mensen hebben dan minder een
kort lontje nodig. In samenlevingen met een hoge onveiligheid is een kort lontje een voorwaarde om te
overleven. In die samenlevingen betekent het feit dat
iemand niet reageert op een eeraantasting dat hij ook
zijn vrouw, belangrijke waarden en zijn bezit niet zal
verdedigen.
Dit lijkt op den duur ook fysieke gevolgen te hebben.
Nisbett onderzocht het cortisol- en testosterongehalte na een aantasting van het eergevoel. Die twee stoffen zijn resp. het stresshormoon en het agressiehormoon. In een ‘botsexperiment’ zorgde hij ervoor dat
zijn proefpersoon ‘toevallig’ tegen iemand op botste.
83
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De veroorzaker schold het slachtoffer ook nog uit
voor klootzak. Bij proefpersonen uit zuidelijke staten
van de vs als Texas, waar eeuwenlang geen beschermende overheid heeft bestaan en waar voornamelijk
herdersvolkeren woonden, bleek na het botsen het
cortisol- en het testosteronniveau significant hoger
te zijn dan bij proefpersonen uit de noordelijke staten
van de vs. De zuiderlingen gedragen zich na de botsing bovendien agressiever tegenover mensen die ze
na de botsing tegenkomen.
Voor mij is de volgende vergelijking verhelderend.
Stel dat u op een drukke dag in een winkel op uw
beurt wacht. De volgnummertjes zijn op. De winkel is
stampvol. Wat gebeurt er dan met u?
Als u wel een volgnummer hebt, dan leeft u als het
ware in een rechtstaat. Het volgnummer garandeert
u een rechtvaardige behandeling. Een opdringerige
klant krijgt geen kans. U zult zich ontspannen.
Als u géén nummertje hebt, dan leeft u zoals mensen in een samenleving zonder beschermende politie
en rechters, zoals in veel niet-westerse landen. Er is in
die winkel dan geen garantie op rechtvaardigheid.
Wat ik in die situatie aan mezelf merk is het volgende.
Ik zie de andere klanten meer als een bedreiging. Ik
wantrouw ze meer. Ik ben alerter. Ik heb eerder het
gevoel dat een ander wil voordringen. Ik voel dat ik al
moet reageren op kléine signalen van voordringen. Ik
krijg kortom een korter lontje, een krampachtiger
eergevoel. Ik ga uitstralen: kom niet over mijn grens; ik
laat me de kaas niet van mijn brood eten.
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Eerlijkheid
Eerlijkheid. Norm nummer één
Eerlijkheid is de eigenschap die Nederlanders meestal als eerste van zichzelf noemen en het hoogst waarderen. Het is niet zomaar een voorkeur, het is een
norm die zwaar weegt. Eerlijk zijn betekent de waarheid zeggen en je aan afspraken houden. Het kan gezien worden als een Nederlandse vorm van ‘respect’.
Wie eerlijk is krijgt respect van de omgeving. Wie
eerlijk is wordt bovendien als betrouwbaar gezien.
Eerlijkheid en ‘liegen’ bij allochtone Nederlanders
Een traditionele Turkse vader heeft toevallig gezien
dat er een pakje Marlboro uit de zak van zijn zoon viel.
De zoon weet dat zijn vader het gezien heeft. Dit is
een ernstige situatie want in vrijwel alle allochtone
gezinnen is het respectloos als een kind zou roken,
zeker in aanwezigheid van zijn vader.
De Turkse vader vraagt: ‘Zoon, rook je?’
Een goede traditionele Turkse zoon zegt in zo’n geval bedeesd wegkijkend: ‘Nee, vader.’ Daarmee respecteert hij zijn vader. De vraag ‘rook je?’ is géén inhoudelijke vraag naar het wel of niet roken van de
zoon. Het betekent: ‘Respecteer je me nog, hoef ik me
niet voor je te schamen?’ Het zou van de zoon onbeschoft zijn om tegen de vader in opstand te komen
door te zeggen: ‘Ja vader, ik rook.’
Veel blanke Nederlanders én een steeds groter deel
van de tweede en derde generatie allochtone jongeren vindt dit ‘liegen’. Voor bovengenoemde zoon is
de vraag géén vraag naar de waarheid. Daar gaat de
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vraag niet over. Hij toont respect voor zijn vader.
Bovenstaande zoon kan 15 maar ook 50 jaar zijn. Hij
kan Afghaan, Somaliër, Pakistaan, Marokkaan, etc.
zijn. Voor allochtone jongeren zijn er thuis relatief veel
gebieden waarbinnen zij respectvolle antwoorden zullen geven: uitgaan, vriendjes, seks, godsdienst, vasten
in de ramadan, enz. Vindt u dit raar of gewoon een
voorbeeld van gedogen in allochtone kring?
(Zie het boek Respect! Zie Ontkennen)
Eerlijkheid en ‘liegen’ bij autochtone Nederlanders
‘Wat vind je van mijn haar?’ ‘Het zit leuk.’
‘Wat vind je van mijn nieuwe jurk?’ ‘Heel apart.’
‘Ik heb nieuwe schoenen gekocht.’ ‘Jou staan ze
goed.’
Eerlijkheid staat ook bij autochtone Nederlanders
vaak op spanning met wellevendheid. Ook zij liegen
in dit soort situaties. ‘Hoe gaat het?’ Het antwoord is
vrijwel altijd: ‘Goed.’
Zou u de waarheid zeggen als u gevraagd werd of uw
opa lid was van de nsb, of u naar de hoeren gaat, prostituee bent (geweest), porno downloadt, vreemdgaat,
fraude hebt gepleegd of een strafblad hebt? U zou
waarschijnlijk ook ‘liegen’ omdat de waarheid u tot een
respectloos mens zou maken. Ouderen wilden vroeger
zelfs vaak opzettelijk de waarheid niet horen. Je kan
doen wat je wilt, maar niet onder mijn dak. Begrijpen jonge mensen nog dat het hier over seks gaat?
Het aantal gebieden waarop autochtone Nederlanders ‘liegen’ is kleiner omdat, vooral in de steden, de
sociale controle zwakker is.
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Eerste generatie
Denkt u bij ‘eerste generatie’ aan oudere mensen?
Denkt u misschien ook dat eerste generatieproblemen binnenkort voorbij zijn? Dat is niet zo. Door de
gezinsvorming (zie Importhuwelijken) en andere instroom van migranten start er steeds weer een eerste
generatie. Iemand van de ‘eerste generatie’ kan dus
zeventig jaar zijn maar ook twintig. Als een grootmoeder, moeder en kind immigreren, dan zijn ze alle
drie eerste generatie.
Pas op. In de Amerikaanse literatuur wordt onder
‘de eerste generatie’ de eerste generatie jóngeren verstaan. Dus wat in Nederland de tweede generatie
heet.
Eerwraak, zes misverstanden
In het Arabisch en in het Turks is het woord voor eerwraak eerzuivering. In die talen heeft het woord dus
een positieve betekenis. Eerwraak kan sociaal noodzakelijk zijn als er buitenhuwelijks seksueel contact
is geweest dat bij de omgeving bekend is geworden.
Hierdoor is de zedelijke eer van de vrouw en van haar
hele familie verloren gegaan. Een – uiterste – manier
om de eer te herstellen kan het doden van de schuldige man of vrouw zijn. Als een dergelijk eerherstel niet
zou plaatsvinden, dan is de familie sociaal ‘dood’. Pas
na dat eerherstel zijn familieleden weer welkom in
winkels en bij vrienden. Pas dan willen anderen weer
huwelijken met hen sluiten en pas dan worden familieleden niet langer nagejouwd op straat.
Misverstanden over eerwraak (vrij naar R. Ermers):
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– Eerwraak is typisch Arabisch. Dat is onjuist. Op bijgaand kaartje (uit R. Ermers) is te zien dat de lichtgearceerde landen links (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië) geen eerwraak kennen. Ze kennen wel ‘eer
gerelateerd’ geweld, maar kennen niet de sociale
noodzaak tot eerwraak zoals hierboven beschreven.
Alle donkergearceerde landen rechts, vanaf Egypte,
kennen wel eerwraak
– Eerwraak is een emotionele daad. Dat is onjuist. Eerwraak wordt vaak gepland, meestal in een familieberaad waarin ook vaak vrouwen meepraten. De
doorslag geeft meestal het familiehoofd.
– Eerwraak komt voort uit de islam. Dat klopt niet. Eerwraak komt niet voort uit de islam, ook niet uit
het christendom hoewel de daders zich wel vaak
op beide beroepen. Het was, parallel aan bloedwraak, al volkscultuur lang voor de tijd dat het
christendom (jaar 0) of de islam (jaar 622) ontstond. Een belangrijk deel van het gedachtegoed
dat met eerwraak te maken heeft, zoals maagdelijkheid, wordt beschreven in het Oude Testament
(Deuteronomium 22: ‘Als… de maagdelijkheid van
het meisje niet kan worden aangetoond, moet
zij… worden gestenigd tot de dood erop volgt.’).
– Eerwraak is alleen gericht tegen vrouwen. Nee, de
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slachtoffers van eerwraak zijn ook mannen en jongens. Het gaat om degene die volgens de stam of de
familie schuldig is aan het verlies van de zedelijke
familie-eer. Het is wel zo dat de mánnen van een familie door de sociale omgeving verantwoordelijk
worden gehouden voor het eerherstel. Zij voelen
dan ook de druk om een oplossing te vinden.
– Eerwraak is onvermijdelijk. Dat is ook niet waar. Niet
elk verlies van de zedelijke eer hoeft tot eerwraak te
leiden. De verloren gegane eer kan, afhankelijk van
de regio, soms op een andere manier hersteld worden, bijvoorbeeld door het aangaan van een huwelijk of door het betalen van smartengeld.
In Nederland bestond die mogelijkheid vroeger
ook. Als een meisje zwanger was dekte soms een
‘schanddekker’ die als ‘potdeksel’ fungeerde, de
schande af. De schanddekker was meestal een onaantrekkelijke man die zo toch nog aan de vrouw
kwam (Van Eck, blz. 179).
– Een eerwraakdader is een held. Ook dat is niet helemaal zo. Een dader van eerwraak is iemand die zijn
familie uit een bijzonder benarde positie helpt. Hij
wordt vooral gezien als loyaal en opofferingsgezind, niet per se als held. Soms wordt een kind dat
de eerwraak uitvoert wel als held gezien.
In Turkije is in 2005 de strafvermindering afgeschaft
die voorheen de moordenaar bij een eerwraak kreeg.
Zij kunnen dus geen beroep meer doen op het gewoonterecht. Een gevolg lijkt echter een toename van
het aantal (gedwongen?) zelfmoorden van de, als
schuldig beoordeelde, vrouwen (Ermers).
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Eigen groep eerst
‘Eigen groep eerst’ kan aantrekkelijk klinken voor wie
tot de meerderheid behoort. De gedachte is dat de
nieuwelingen ‘gasten’ zijn en minder rechten hebben.
Ze zijn tijdelijk, ze horen hier niet echt.
De migranten over wie het gaat zijn echter geen tijdelijke gasten. Ze wonen hier en blijven hier wonen.
Zij hebben dezelfde plichten en rechten als alle andere burgers van het land. Op den duur accepteert geen
enkele groep een tweederangs status en behandeling.
‘Eigen volk eerst’ werkt daarom op den duur ontwrichtend. De ‘eigen volk eerst’ ideologie heeft een
minstens even groot effect op de meerderheid als op
de minderheid. Het is een krachtige versterker van de
‘eigen’ superioriteit en het kan onverschilligheid en
het gebruik van geweld tegen de ‘minderen’ rechtvaardigen.
Op psychologisch niveau is ‘eigen volk eerst’ de
weigering van het oudere kind in het gezin om de realiteit van een nieuw broertje of zusje te accepteren;
de halsstarrige ontkenning dat ook andere mensen
recht hebben op een ijsje of op een plaatsje onder de
zon. Denk vooral aan jezelf, je hoeft niet aan een ander te
denken. Ikke eerst.
Eigen land, terug naar eigen land
Vrijwel alle mensen kijken met nostalgie terug op de
landschappen, de geuren, de vriendschappen, etc.
van hun jeugd. Migranten kunnen hun herkomstland nog lang hun ‘eigen’ land noemen. Allochtone
jongeren kunnen het hebben over ‘teruggaan naar
hun land’, ook als ze hier geboren zijn. Dat taalge90
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bruik is een heimweeverschijnsel. Het voelt zo, maar
het is niet de werkelijkheid. Jonge Turken kunnen
Turkije hun eigen land noemen, of Ghanezen Ghana,
maar voor de tweede en derde generatie is Néderland
cultureel (dus qua leefstijl, opvattingen, e.d.) het ‘eigen land’ geworden. De meesten zouden onmogelijk
nog kunnen aarden in Turkije of Ghana. Ze zijn met
vrijwel al hun vezels cultureel Nederlander geworden.
De vraag ‘Hoe doen ze dat in jouw land?’ kan
schadelijk zijn omdat die de illusie-identiteit sterker
maakt. Om dat te vermijden, vraag liever: ‘Hoe gaan
dat soort dingen in Ghana?’
Soms maken migranten een onderscheid tussen
hun moederland (waar de gevoelsbanden liggen) en
hun vaderland (waar ze nu wonen). Dat is een realistische stap vooruit. Nederland gaat dan, ook in het bewustzijn, steeds meer hun eigen land worden.
Eigen taal spreken. De ergernis daarover
Overal ter wereld willen mensen hun moedertaal
spreken. Het voelt vertrouwd, het is makkelijk en in
de eigen taal kan je veel sneller gevoelsnuances duidelijk maken. Nogal wat Nederlanders ergeren zich
als migranten in hun taal spreken. Opvallend vaak
roept het wantrouwen op: Ik kan niet horen of ze het
over mij hebben.
In werksituaties is het vaak zinvol om de afspraak
te maken dat er een taal gesproken wordt die iedereen
verstaat. Ook in sociale situaties (de kantine) waarin
een anderstalige zich buitengesloten kan voelen is
het redelijk om te vragen over te schakelen naar een
gezamenlijke taal.
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Is er met deze ergernis meer aan de hand? Als Friezen of Limburgers onderling hun taal spreken die
door geen Hollander wordt verstaan, dan is de kritiek
veel milder. De ergernis blijkt ook niet zo groot te zijn
bij Fransen die Frans praten of bij onverstaanbare
Amerikanen.
Elf september
Vrijwel alle migranten in Nederland voelen sinds
11 september en sinds de moord op Theo van Gogh
dat ze er minder bij horen. Ze voelen zich meer ‘de
ander’ geworden. Dit is een ernstige aantasting van
de sociale samenhang binnen de bevolking. Dit buitensluitingeffect lijkt in Nederland sterker dan in
omringende landen. Er worden drie verklaringen
voor gegeven.
– Nederland is heel lang een vrijwel geheel blank
land geweest. Engeland, België en Frankrijk waren
al veel eerder gewend aan donkere immigranten. In
Nederland heeft de instroom van niet-blanke immigranten vrij plotseling plaatsgevonden. Nederland heeft er minder aan kunnen wennen.
– Bovendien werd Nederland pas de laatste jaren
voor het eerst geconfronteerd met politieke terreur: de moorden op Pim Fortuyn en Theo van
Gogh. Engeland kende al jaren de ira, Duitsland
de raf-terroristen, Frankrijk kende de bomaanslagen door de oas (tegen de Algerijnse zelfstandigheid, 12.500 terreurdoden), België had ervaring
met de bende van Nijvel, Spanje met de eta. Voor
Nederland was daarom na 2001 de schok van het
geweld groter.
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– Tot slot: in Nederland is de criminaliteit van allochtone jongeren lang gebagatelliseerd. We wilden dat het niet waar was. Elf september was een
schok. Het werd het symbool van (vooral islamitisch) terrorisme en van criminaliteit door jonge
immigranten. Het is dus toch waar. Als een vloedgolf
kwam daarna de ingehouden omzichtigheid en de
ingehouden boosheid naar buiten.
Emigratie
Emigratie is een rouwproces. De emigrant verliest
zijn houvast, de geuren van thuis, de landschappen,
de vrienden, de gewoontes, de opvattingen, de bekende plekjes, het vertrouwde voedsel, de zon en nog
veel meer. Rouw hierover is een onvermijdelijk gevolg van elke emigratie. De emigrant beseft dat allemaal niet op het moment dat hij besluit te emigreren.
Op dat moment overheerst de hoop op een beter leven.
Emigratie kan, net als elke ontworteling en elk
rouwproces, leiden tot onzekerheid en depressiviteit. Voor een verhuizing binnen Nederland geldt in
principe hetzelfde. Daardoor is het aantal zelfmoorden onder ‘verhuizers’ groter dan bij blijvers. Emigratie blijkt ook te leiden tot veel lichamelijke klachten
die vaak een psychologische achtergrond hebben.
Immigranten hebben er ook mee te maken dat
mensen in het nieuwe land geneigd zijn hun onzekerheden te projecteren op de vreemde nieuwelingen. Ze
worden tot zondebok gemaakt. Met die opgedrukte
negatieve identiteit moeten migranten leven. Dit alles wordt soms de condición migrante (Graafsma) genoemd. Als grap wordt er wel de condición migraine
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van gemaakt. Het is een wereldwijd verschijnsel.
U kunt ook voelen wat emigratie betekent als u
binnen uw land verhuisd bent of een sociale migratie
hebt meegemaakt: een verandering van sociale laag.
U weet dan ook wat elke emigrant het meeste nodig
heeft in de nieuwe omgeving: minimaal één persoon
die vertrouwen in hem heeft en hem begeleidt.
Emigratie is overigens niet alleen kommer en kwel.
Een deel van de migranten is zeer tevreden met het
nieuwe land en voelt zich hier volkomen thuis.
Emmeren
Iets luchtigs. Immigranten uit agrarische streken
worden soms geitenneukers genoemd. Het is een verwijzing naar seks tussen mensen en dieren, een verschijnsel dat vooral, maar niet vaak, voorkomt in
agrarische samenlevingen.
Ook in het vroegere agrarische Nederland kwam
seks tussen mens en dier vaker voor dan nu. Het heeft
zelfs een algemeen bekend woord opgeleverd: emmeren. De herkomst van dat woord is interessant. Honderdvijftig jaar geleden, toen soldaten met hun paarden (huzaren) eenzaam op de hei zaten, hadden ook
zij behoefte aan seks. Ze gebruikten daarvoor soms
hun paarden. Het woord emmeren verwijst naar de
emmer waar de soldaat op moest gaan staan om het
paard op de juiste hoogte te benaderen. Het was blijkbaar een heel geëmmer.
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Erbij horen
Waarschijnlijk is het de oerangst van alle mensen om
uitgestoten te worden, om de veiligheid van de vertrouwde groep te moeten verliezen. Voor elke nieuweling staat ‘erbij horen’ extra onder spanning. In een
nieuwe schoolklas, op een feest, op de nieuwe sportclub, steeds is erbij horen een belangrijke behoefte.
Ook immigranten zijn er extra gevoelig voor of de
meerderheidscultuur hen opneemt of afstoot.
– Een alledaags voorbeeld. In een organisatie zegt
een personeelsmanager bij salarisbesprekingen tegen een Marokkaanse medewerker: ‘De laatste drie
jaar zijn in Nederland de regels voor de verhuiskosten veranderd…’ De werknemer raakt geïrriteerd.
Hij hoort in de toevoeging in Nederland dat hij niet
als een gewone collega wordt gezien. Als u dit overdreven vindt, dan bent u waarschijnlijk een blanke
Nederlander. U voelt de pijn van de buitensluiting
niet. De werknemer zou het normaal hebben gevonden als ‘in Nederland’ weggelaten was. Of als er
gezegd zou zijn: ‘in ons bedrijf, bij deze afdeling’.
Zou de pz’er hetzelfde ook tegen een autochtone
Nederlandse collega hebben gezegd?
– In een beleidsrapport staan de etnische groepen in
een stad vermeld. Onder het staafdiagram staat: x
procent Nederlanders, y procent Turken, z procent
Marokkanen, etc. Daarmee voelen veel migranten
zich uitgestoten. Als eronder had gestaan ‘Afkomst Autochtoon, Turks, Marokkaans’, dus met
een ‘s’, dan was het gevoel van buitensluiting niet
opgetreden.
Wie tot de meerderheidscultuur behoort, is geneigd
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dit overdreven gevoelig te vinden. Voor een meerderheid is het buitengewoon moeilijk het minderheidsgevoel te begrijpen.
Etnische groep
Bij ‘etnische groep’ wordt door de meerderheidscultuur vaak aan ánderen gedacht. Aan minderheidsgroepen met een donkere huidskleur. Maar ook de blanke
Nederlanders zijn een etnische groep. Een definitie is:
‘De groep waarmee iemand zich vanwege herkomst,
socialisatie, voorkomen en/of verwantschap verbonden voelt’ (De Beer).
Ook Engelsen en Duitsers zijn etnische groepen.
Autochtone Nederlanders ook, maar een meerderheid ervaart zichzelf altijd als ‘normaal’ en ziet zichzelf nooit als een etnische groep.
Etnische ondernemers
In het algemene spraakgebruik worden met ‘etnische ondernemers’ alleen de etnische ondernemers
uit minderheidsgroepen bedoeld. U had dat waarschijnlijk al zo gelezen. Van alle ondernemers in Nederland is 8 procent allochtoon, 5,5 procent westers
en 2,5 procent van niet-westerse herkomst. In de grote steden is 15-20 procent van alle ondernemers
allochtoon; Turkse en Hindostaanse ondernemers
zijn het meest vertegenwoordigd. ‘Etnische’ ondernemers zijn vooral actief in de horeca, handel en reparatie en in de zakelijke dienstverlening.
De eerste generatie etnische ondernemers deed het
slecht, de helft was al na twee jaar failliet. De eerste
generatie richtte zich, bijv. in een kruidenierzaak te
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veel op de eigen etnische groep. Volgende generaties
richtten zich op een brede klantenkring, ook op de
veel grotere groep autochtone klanten. Dat bood
meer kans van slagen. Voor de eerste generaties was
het bovendien moeilijk om zakelijk te zijn tegenover
vrienden en bekenden. Die kochten suiker, meel en
andere goederen op de pof. De winkelier vond vaak
dat hij hen niet onder druk kon zetten om te betalen.
De eerste generatie was bovendien niet gewend om
een zorgvuldige administratie bij te houden. Met de
bedrijven van de tweede generatie lukt het veel beter.
Etnisering, etnische polarisering
Mensen verschillen in de mate waarin ‘het etnische’
in hun bewustzijn voorop staat. Na elf september is
het etniserende waarnemen toegenomen. Een vergelijking: als u net een Toyota hebt gekocht dan ziet u
overal Toyota’s. Zwangere vrouwen zien overal andere zwangeren. Wie sterk etniserend denkt, ziet geen
jongeren maar allochtone of autochtone jongeren.
Hij ziet ook overal ‘hoofddoeken’. Die staan in zijn
waarneming centraal.
Wie sterk etniserend waarneemt móet van een inbreker weten of die allochtoon of autochtoon is. Hij
of zij kan met een Egyptische man alleen maar over
allochtone onderwerpen praten, niet bijvoorbeeld
over de school van zijn kinderen. Bij het lezen van criminaliteitcijfers wil hij de cijfers hebben per etnische
groep. Hij is er nauwelijks in geïnteresseerd dat criminaliteit sterk met armoede, diplomabezit en conflicten in het gezin samenhangt.
Migranten voelen zich door de etniserende manier
van waarnemen gereduceerd tot één element: hun al97
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lochtoon zijn. Een vrouw wil ook als meer gezien
worden dan alleen als ‘vrouw’. Een Fries wil ook niet
steeds tot ‘Fries’ gereduceerd worden.
Etnocentrisme
Mensen zijn etnocentrisch als ze zichzelf als norm
nemen. De houding is: Ik ben normaal, de anderen zijn
afwijkend. Er zijn veel onschuldige en schadelijke
voorbeelden van.
– Je eigen godsdienst een geloof noemen, dat van anderen is ‘bijgeloof ’.
– Met het woord huidkleur automatisch de blanke
huidskleur bedoelen.
– Het woord ‘anderstaligen’ is geformuleerd vanuit
Nederlands perspectief. In andermans ogen is uiteraard het Néderlands een andere taal. ‘NietNederlandstaligen’ zou een neutrale naam zijn.
Het woord ‘andersgelovigen’ heeft hetzelfde nadeel.
– Een westerse fotograaf gebruikt bij het fotograferen
van zwarte mensen vaak een ‘normale’ (op de blanke
huid afgestemde) lensopening. Op zwarte gezichten
zijn dan de menselijke nuances niet meer te zien. Bij
het fotograferen van een zwart gezicht moet de lensopening groter zijn.
– De zin: ‘Bij etnische groep denken we alleen aan ánderen.’ In zo’n zin worden met ‘we’ uitsluitend autochtonen bedoeld. Daarmee worden allochtone
lezers buitengesloten.
– Bij het schrijven van dit boek schreef ik in mijn eerste versie bijvoorbeeld regelmatig: ‘In Nederland is
het zo dat…’ In de herschrijving haalde ik dat etno98
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centrisme er vaak uit: ‘Bij autochtone Nederlanders is het zo dat…’
Vindt u ook dat andere mensen ‘gevangenzitten in
hun cultuur’? Ik ook. U ook.
Etnomarketing
Etnomarketing benadrukt dat het voor het bedrijfsleven commercieel voordelig is om in te spelen op culturele verschillen. Zo hebben verzekeringsmaatschappijen jarenlang de allochtone markt laten
liggen. Vooral de Turken in Nederland worden nu
steeds meer bewerkt. De meeste kappers wisten zich
tot voor kort geen raad met de haarsoorten en haarstijlen die migranten meebrachten. Ook grote bedrijven zoals de Albert Heijn en de Aldi verkopen tegenwoordig steeds meer halal producten die ook door
joodse klanten worden gekocht.
Drie voorbeelden van etnomarketing:
– In Koeweit werden aan de snelweg bijgaande reclameborden neergezet. Het had reclame moeten zijn
voor Similac-babymelkpoeder. Maar in de Arabische wereld wordt van rechts naar links gelezen en
gekeken…
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– De westerse Marlboro-reclame leidt in de vs en in
Europa tot een verhoging van de sigarettenverkoop maar in Azië juist niet. In Azië ziet men in die
reclame een eenzame, zielige, verlaten man. In
Azië zit in de reclames nu een gróep mannen gezellig rond een kampvuur te roken. Dat is een reclame
die in groepsculturen wel aanslaat.
– Nu een Nederlands voorbeeld. Igor, een Russische
immigrant aan het woord: ‘Ik kom uit Rusland. Ik
werk nu in Nederland in de visverwerkende industrie. In het verleden lukte het Nederland niet om
maatjesharing naar Rusland te exporteren terwijl
Nederland er de – in hun ogen – beste kwaliteit
heen stuurde. Ik zag al snel wat er fout ging: Russen willen vette grote haringen eten, haringen
waarvan er vier in een kilo gaan: die haringen vinden ze lekker. In Nederland eten we liever kleinere
(zeven in een kilo) haringen. De haringen moeten
in Rusland bovendien veel zouter zijn dan hier. Het
heeft mijn bedrijf miljoenen aan export opgeleverd dat we nu de grote, extra zoute haringen naar
Rusland exporteren.’
Excuseren
Als u een fout maakt behoort u zich in Nederland op
de volgende manier te excuseren. Stel dat u per ongeluk iets gebroken hebt. U krijgt ‘vergeving’ als u de
volgende negen dingen doet:
1 U zegt ‘sorry’.
2 U zegt letterlijk dat u het gedaan hebt. ‘Sorry, ik
heb het gebroken.’ Zelfs als u ergens te laat komt,
zegt u letterlijk: ‘Sorry, ik ben te laat.’ Dat ziet ie100
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dereen, het stoort zelfs, maar u móet het zeggen.
Nederlanders noemen dat ‘ruiterlijk’ toegeven.
U moet spijt, berouw tonen. Afhankelijk van de fout
moet u dieper door het stof gaan, u moet schaamgedrag vertonen, nederigheid, puppygedrag.
U moet afwisselend ‘oprecht’ aankijken en schuldbewust wegkijken.
U zult begrip moeten tonen voor de boosheid van
de ander. Ik begrijp dat u boos bent.
U moet de fout herstellen: bijvoorbeeld aanbieden
om de gebroken vaas te betalen.
U moet redenen noemen en u moet die redenen absoluut bij uzelf zoeken, bijvoorbeeld: ‘Stom van
me, ik lette niet op.’ Het zou heel fout zijn als u zou
zeggen: ‘Die vaas stond ook wel op een erg ongelukkige plaats.’
U dient beterschap te beloven. Zoiets als ‘Sorry, dat
zal me niet meer gebeuren, ik zal voortaan beter
uitkijken.’
Als u uitgefoeterd wordt, dient u te wachten tot de
ander klaar is. U mag niet halverwege zeggen: ‘Hou
nu maar op, nou weet ik het wel.’

Jonge autochtone kinderen van drie jaar doen dit al
feilloos. Ze gaan er op latere leeftijd ook de bijpassende
gevoelens bij voelen. In veel migrantengezinnen uit
macholanden ligt, zeker in contact met de buitenwereld, veel minder nadruk op dit, in hun ogen, onderdanige en buigende gedrag. Dit leidt tot veel problemen.
(Zie Eerlijkheid. Zie Ontkennen. Zie Straatcultuur)
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Familie en gezin
Voor de meeste Nederlanders is familie steeds minder belangrijk, zeker als het om neven en nichten en
om ooms en tantes gaat. Niet-westerse immigranten
kunnen zich dat moeilijk voorstellen. Nederlanders
menen het vaak als ze zeggen: ‘Je hebt je familie niet
voor het kiezen; vrienden kies je, je familie niet.’
In de loop der jaren zijn allerlei taken die vroeger
door de familie verzorgd werden, uitbesteed aan nietfamilieleden. Vroeger werd een verhuizing gedaan
door familie en vrienden. Nu wordt dat geregeld door
een commercieel verhuisbedrijf. Tegenwoordig doet
een aannemer de verbouwing in plaats van familie en
vrienden. Vroeger praatte je over problemen met familieleden, nu vaker met een onbekende therapeut.
Vroeger leende je geld bij familieleden, nu bij een
bank. Jonge mensen gingen niet op vakantie in een
hotel, ze gingen logeren bij familie. Moet er iemand
worden verpleegd? Dan sprong vroeger vaker de familie in, tegenwoordig steeds meer de thuiszorg.
Voor veel migranten is het ondenkbaar dat de ouders
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naar een bejaardenhuis gaan, ze vinden het vanzelfsprekend dat de familie hen opneemt. Op het platteland van Nederland zijn de familiebanden vaak nog
hechter dan in de steden.
Stel dat uw broer of zus bij u komt. Hij heeft a 5000
nodig voor een verbouwing. U hebt het geld. Wat doet
u? Veel migranten zouden het geven. Veel autochtonen zouden zeggen: ‘Ga maar naar de bank, met familie moet je daar nooit aan beginnen.’ Ze zouden het
bovendien lenen, niet geven. Waarschijnlijk willen ze
het op papier vastgelegd hebben (vanwege de belastingdienst). En vaak vragen ze rente, weliswaar omdat het familie is iets minder dan de marktrente.
Feesten
Zou een allochtone kennis of collega het ooit kunnen
begrijpen als een Nederlander besluit zijn huwelijk in
kléine kring te vieren? Waarschijnlijk slechts met
heel veel moeite. Een feest vier je, in zijn ogen, met je
familie, met al je vrienden en met ál je kennissen.
Stel: u bent vijfentwintig jaar getrouwd. U besluit
een wereldreis te maken in plaats van een feest te geven. U bent een Nederlander (geworden).
Fiets en status
Alle mensen gedragen zich naar hun status. Voor Nederlanders is bijvoorbeeld een fiets een gewoon vervoermiddel. Voor iedereen, voor rijk en arm, voor
jong en oud, sportief en onsportief.
Voor veel Turkse mannen is een fiets kinderspeelgoed. Een volwassen man hoort zich te gedragen op
een manier die bij zijn positie past. U zult daarom ook
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zelden een Turkse man zien fietsen, hem in korte
broek zien, of hem zien joggen. Hij zal ook niet zo
makkelijk gaan hardlopen om een trein te halen. Dat
past niet bij de waardigheid van een oudere (Ermers).
Wat doet een blanke toerist op vakantie in Suriname? Die vindt het normaal om fietsend de bezienswaardigheden langs te gaan. Surinamers lachen hem
uit. Ze verwachten niet dat een blanke fietst. Blanken
zijn immers rijk, die gaan niet fietsen. Wie fietst kan
zich blijkbaar geen brommer permitteren. Bovendien heeft deze blanke, in Surinaamse ogen, een veel
te hoog tempo (Graafsma).
Flirten
Het valt Franse en Italiaanse vrouwen op dat Nederlandse mannen geen aandacht aan hen schenken.
‘Mannen in Nederland kunnen niet flirten en zijn te
verlegen om een vrouw te versieren. De openingszet
kan soms jaren duren. Nederlanders grijpen hun
kans niet’ (Perrier, Française). Hoewel vrouwen in het
herkomstland soms last hebben van het eeuwige nafluiten, missen ze dat soort aandacht in Nederland
blijkbaar toch. Nederlandse mannen zitten soms in
een lastige klem: vrouwen willen aandacht maar als
de man die geeft kunnen ze de man verontwaardigd
vragen of hij ‘soms iets wil’. Nederlandse mannen kijken en genieten ook van vrouwen maar doen dat meer
stiekem.
In Zuid-Europese landen, ook op de Antillen, in
Suriname en in Afrika moeten mannen juist laten
merken dat ze een vrouw mooi vinden. Hij bewijst
daarmee zijn mannelijkheid en zij voelt zich bevestigd in haar vrouwelijkheid. Iedereen verwacht dat
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een man dat zal doen. De vrouw zal die complimenten misschien afwijzen maar aan de manier waarop
ze dat doet, laat ze merken of ze ervan gecharmeerd
is.
Bij Creoolse en Antilliaanse vrouwen is het gebruikelijk dat zij zelf het initiatief nemen. De laatste jaren
doen ook veel meer Noord-Europese vrouwen dat,
soms tot verwarring van de mannen.
Franse, Italiaanse, Marokkaanse en Turkse jongens kunnen meestal beter charmeren en complimenteren dan autochtone jongens. Jonge meisjes, allochtoon en autochtoon, raken soms zo betoverd
door hun verleidingskunsten dat ze het niet in de gaten hebben als ze met een loverboy te maken hebben.
(Zie Seks)
Fundamentalisme
Fundamentalisme wordt vaak ten onrechte over een
kam geschoren met gewelddadigheid. Dat is onterecht. Fundamentalisten kunnen vreedzaam of gewelddadig zijn. Vergelijk het met woorden zoals ‘verzet’, ‘strijd’, ‘jihad’. Die woorden kunnen verwijzen
naar gewelddadige of geweldloze varianten.
Een fundamentalist is iemand die de fundamenten
van het geloof, het heilige boek, letterlijk wil nemen.
Dat is overigens niet mogelijk want er blijft zelfs dan
altijd sprake van interpretatie. Daarom zijn ook de
fundamentalisten van één geloof het altijd met elkaar
oneens.
In het taalgebruik is opvallend dat fundamentalistische joden vaak ‘orthodox’ worden genoemd. Fundamentalistische christenen heten vaker ‘streng’, ‘principieel’ of ‘rechtgeaard’. Die woorden hebben een meer
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sympathieke klank dan het voor moslims gebruikte
‘fundamentalist’.
Fundamentalisme en seks
Het is opvallend dat fundamentalisten van alle godsdiensten de meeste problemen hebben met de moderne wereld (of ‘het Westen’) als het om seks gaat. Er is
geen enkel ander terrein dat in hun afkeer zo centraal
staat. Hun afkeer gaat bijvoorbeeld niet over het westerse gebrek aan gastvrijheid. Het gaat nauwelijks over
het materialisme. Niet over moderne technologie. Ook
de milieuvernietiging roept geen woede op. De energie
van hun afkeer zit elders. Ze strijden tegen vrije zelfstandige vrouwen, tegen pornografie, tegen erotische
reclames, lippenstift, netkousen, losbandig dansen,
de minirok, homoseksualiteit, naaktstranden, prostitutie, striptease, overspel, etc. De afkeer van drank en
drugs komt ook voort uit de seksuéle losheid die ontstaat na het gebruik ervan.
Tegelijkertijd zijn ze er ook vol van. Het is van een
aantal fundamentalisten bekend dat ze in het geniep
uitgebreid gebruikmaakten van deze vormen van
seks. Mohammed Atta (van de 11 september-vliegtuigen) ging de dag voor de aanslagen nog naar een
striptease. In zijn testament stond echter dat hij niet
wilde dat ‘ooit een vrouw door haar aanwezigheid zijn
graf zou onteren’ (I. Buruma).
Waarschijnlijk kunnen strakke mensen niet echt
vrij van seks genieten. Ze vinden het zondig. Ze zitten
emotioneel op slot. Ze erkennen hun seksuele behoeftes niet als normaal. Ze bestrijden daarom in de
buitenwereld datgene wat ze in zichzelf steeds moeten onderdrukken. Dat verklaart waarschijnlijk hun
106

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 107

felle eenzijdige gerichtheid tegen seks. Lustangst is
hun drijfveer.
(Zie Radicalisering)
Jihad
Jihad is het Arabische woord voor strijd. Onder moslims en niet-moslims worden heftige discussies gevoerd over de betekenis ervan. Een veel gebruikt onderscheid is dat tussen:
– Innerlijke jihad of grote jihad en
– Uiterlijke of kleine jihad.
De innerlijke jihad is de strijd tegen de verleidingen
van het leven. Tegen de verleiding van alcohol, drugs,
te veel eten, ongeremde seks, bezit vergaren, etc. Het
vasten tijdens de ramadan is een vorm van deze grote
jihad.
De uiterlijke of kleine jihad is de strijd tegen degenen die de islam bedreigen. Afhankelijk van de politieke inkleuring van het woord jihad is die strijd
offensief of alleen defensief; met gebruikmaking van
geweld of juist zonder geweld.
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Gastvrijheid
Nederlanders lijken niet gastvrij. De grote meerderheid vindt het niet normaal als iemand zomaar zou
komen mee-eten. Wie op bezoek gaat, moet eerst een
afspraak maken. Een bezoeker kan niet zomaar een
vriend of familielid meenemen. Nederlanders zeggen
bovendien gemakkelijk dat ze ‘geen tijd’ hebben en
noemen die ‘eerlijkheid’ belangrijker dan hun gastvrijheid. Ze overladen hun gasten ook al niet met
voedsel, enz.
Gastvrijheid in de traditionele betekenis is in het
rijke Nederland geen economische noodzaak. Vrijwel
iedereen heeft geld genoeg om in een restaurant te
eten en hoéft dus voor voedsel niet terug te vallen op
familie en vrienden. Nederlanders zijn bovendien te
geïndividualiseerd om zomaar iedereen thuis welkom te heten.
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Gedogen, drugs, euthanasie, abortus
Van Dale omschrijft gedogen als ‘dulden’. Het wordt
vaak een typisch Nederlands verschijnsel genoemd.
Wie gedoogt is weliswaar ergens tegen, maar staat het
verschijnsel toch openlijk toe met als reden dat het verbieden ervan nog schadelijkere effecten heeft. Wie fervent tegenstander van drugs is kan toch drugs gedogen in het besef dat het verbieden van drugs de
gebruikers (‘het gebruik is tóch niet tegen te houden’)
in de criminaliteit drijft, dus nog grotere schade oplevert. Gedogen heeft bovendien het voordeel dat het gebruik enigszins kan worden gereguleerd: de kwaliteit
van drugs kan worden bewaakt, de verkooppunten
kunnen worden gecheckt, er kan belasting worden
geïnd, etc. Nederland heeft of had een gedoogbeleid
ten aanzien van drugs, euthanasie, pornografie, prostitutie, abortus, etc.
Het typisch Nederlandse is het expliciete karakter
van het gedogen, het wordt openlijk besproken. Ook
in veel buitenlanden worden drugs gebruikt maar
daar blijft het officieel verboden. Ook daar is veel
drugsgebruik, ook daar bestaat euthanasie maar officieel is het er allemaal niet. Ook daar wordt porno gekocht maar niet officieel. Het gedogen is daar impliciet.
Gemengd
De betekenis van het woord gemengd in ‘gemengd
huwelijk’ is verschoven. Een gemengd huwelijk was in
de jaren vijftig automatisch een religieus gemengd
huwelijk. Het religieuze stond toen in het collectieve denken blijkbaar voorop. In deze eeuw betekent
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een gemengd huwelijk automatisch een etnisch gemengd huwelijk. Blijkbaar staat nu het etnische in
ons denken centraal. In India verwijzen de woorden
‘gemengd’ en ‘ongemengd’ naar kaste. In een Indiaas
gemengd huwelijk trouwen mensen uit verschillende kasten met elkaar.
Generaliseren
Kent u het verhaal van de onderwijzer die zijn leerlingen een lief muisachtig diertje liet zien? De kinderen
aaiden het, lieten het over hun handen en schouders
lopen en waren vertederd. ‘Weten jullie wat het is?
Het is een rat.’ Toen vluchtten de kinderen weg. Niet
de concrete waarneming maar de angstassociaties
van het woord ‘rat’ hadden de overhand gekregen.
Goede eigenschappen
Bij 'ONS' leggen we
nadruk op:

Bij 'ANDEREN' leggen
we nadruk op:
Slechte eigenschappen
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Omdat generaliseren onvermijdelijk en vaak noodzakelijk is, zijn twee aandachtspunten van belang.
Mensen blijken bijna altijd in hun eigen voordeel te
generaliseren. Daarom komt de eigen familie er vaak
beter af dan de schóónfamilie en daarom worden immigranten vaak negatiever beoordeeld dan autochtonen. Mensen zijn bovendien geneigd om kenmerken
van anderen te generaliseren. Dé Afrikanen zijn… In
Toerkmenistan zijn dé mensen niet te vertrouwen.
Alle buitenlanders zijn… Over de ‘eigen’ groep zijn
mensen geneigd meer individuele nuances te zien.
Generaliseren, het spanningsveld met professioneel handelen
In veel beroepen moet snel gehandeld worden. Het is
onvermijdelijk en zelfs vaak nuttig dat bij snelle beslissingen gebruik wordt gemaakt van gegeneraliseerde opvattingen en intuïties. Dit gegeven vraagt
in een multi-etnische samenleving extra aandacht.
Een agent ziet een jonge jongen op een dure nieuwe scooter. Stel dat die agent meer alert is bij een willekeurige allochtone jongen dan bij een idem autochtone jongen. Is die agent dan bevooroordeeld of
juist professioneel? Is het professioneel dat de douane op Schiphol vooral let op drugsvervoer bij vluchten uit de Antillen? Is het professioneel dat de marechaussee in internationale treinen vooral ‘zwarte’
passagiers checkt op drugs?
Dit is een precair onderwerp dat maatschappelijk
belangrijk is. Veel grote buurtconflicten (‘rellen’) zijn
begonnen met een aanhouding door de politie in een
multi-etnische context.
Drie opmerkingen:
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– Professionals moeten m.i. niet proberen het generaliseren af te leren. Ze moeten juist proberen om
beter te generaliseren. Hun streven moet zijn om
meer ware en meer genuanceerde generaliseringen
te krijgen. Ze moeten ook hun intuïties (die ook altijd hun basis hebben in generaliseringen) scherpen. Een goede professional ziet aan een groep slenterende jongeren of ze iets kwaads in de zin hebben
of niet. Die weet dat Turken meestal niet stelen. Die
ziet het verschil tussen een Marokkaan en een Hindoestaan. Die weet dat mannen vaker geweld zullen
gebruiken dan vrouwen. Die weet dat hij geneigd is
een blanke Nederlander onschuldig te vinden. Die
weet dat een árme immigrant eerder een meisje
schaakt dan een rijke immigrant. Die weet dat eerwraak wel bij Turken en juist niet bij Marokkanen
te verwachten is. Die hoort aan het dreigement ‘Ik
maak je dood’ of het serieus genomen moet worden, etc.
– Een professional beseft dat zelfs zijn allerbeste generalisering niet altijd tot een juist oordeel leidt.
Dat besef, die twijfel, is wezenlijk voor zijn professionaliteit.
– Een professional weet ook hoe pijnlijk het is als iemand wordt aangehouden op grond van zijn uiterlijk. Een professional bouwt dat in in zijn gedrag.
De marechaussee checkt in de treincoupé waar hij
eigenlijk alleen een zwarte man wil controleren
daarom vaak eerst een blanke passagier.
Een agent kan bij het staande houden van iemand
zeggen: ‘Ik houd u in deze groep als enige aan omdat ik een signalement heb doorgekregen van iemand die op u lijkt.’
Onderstaande agente hanteert een heel speciale
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stijl. ‘Als we scootercontroles houden, doe ik (autochtone politievrouw) het altijd zo: Ik geef de jongens die we laten stoppen altijd een hand. Ik zeg
dat we zijn scooter gaan controleren en dat we álle
scooters die langskomen laten stoppen voor controle. Vaak zijn scooters opgevoerd. Afhankelijk
van de mate waarin, krijgt de bestuurder een boete
of wordt de scooter in beslag genomen. Ik zeg vaak
zoiets (en meen dat ook) als: “Die scooter kan echt
veel te hard, dat is gevaarlijk joh, als ik jouw moeder was dan zou ik me zorgen maken, want als je zo
hard rijdt en dan valt raak je zwaar gewond, vooral
aan je mooie gezicht en hoofd. Ik zou dat vreselijke
vinden.” Ook jongens uit de straatcultuur raakt
zo’n persoonlijke aanpak. Na afloop, bij het weer
geven van een hand, zeggen ze vaak: “Dank u wel
mevrouw, ik snap het wel, u moet ook maar uw
werk doen.” Zelfs als ze een behoorlijke boete hebben gekregen of hun scooter moeten achterlaten.
Ik heb veel minder last van onbeschoftheden en
brutaliteiten dan als ik het anders zou doen.’ (Uit:
Kaldenbach, Respect! 99 tips…)
De filosofe Martha Nussbaum schreef dat áls er geen
andere mogelijkheid is dan te moeten kiezen tussen
twee kwaden, we dat niet-beoogde kwaad niet moeten negeren. We moeten erkennen dat we het veroorzaken en er verantwoordelijkheid voor nemen.
Generaliseren bestaat in vier patronen
Mensen generaliseren op vier totaal verschillende
manieren (Allport):
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– 1 procent = 100 procent. Soms veralgemenen we
een opvallend, maar zelden (1 procent) voorkomend verschijnsel. Arabieren hebben een harem. Nederlanders lopen op klompen. Schotten lopen in rokjes.
– 95 procent = 100 procent. Bij dit patroon van generaliseren wordt iets wat vaak (95 procent) voorkomt veralgemeend naar de volle 100 procent. Nederlanders hebben een paspoort. Turken spreken Turks
(er zijn veel talen in Turkije). Islamieten en joden eten
geen varkensvlees.
– Een hoger percentage = 100 procent. In dit geval generaliseren we iets wat in een groep váker voorkomt naar 100 procent, ze zijn dan allemaal zo. Jongens zijn technisch. Italianen zijn emotioneel.
– Een gelijk percentage = 100 procent. Soms is er
waarschijnlijk geen verschil tussen groepen. Ook
dan kan de negatieve eigenschap toch aan de anderen worden toegeschreven. Duitsers zijn lawaaiig op
campings. Vrouwen rijden slecht.
Genieten
Veel Nederlanders kunnen door hun calvinistische
houding slecht genieten. Genieten lijkt wel een zonde. Opvallend is het gemak van genieten in veel zuidelijke landen. Kijk om u heen op een terrasje. Wie
laat een half flesje cola staan omdat ze genoeg gedronken hebben? Vrijwel nooit een blanke Nederlander. Die drinkt het op: je hebt ervoor betaald, zonde van
het geld. Italianen drinken vaker zolang ze het lekker
vinden. Ze laten de rest staan. Migranten doen dat
ook vaker dan autochtonen.
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Gespreksafwisseling, laat me uitpraten
Veel Nederlanders willen kunnen uitpraten: ik was
aan het woord, laat me uitspreken. In televisieprogramma’s corrigeren de sprekers elkaar, want kunnen uitspreken is in Noord-Europa de norm. Dat is daar een
teken van respect.
Voor Zuid-Europeanen ligt dat anders: daar is juist
overlappend praten gezellig en respectvol. Daar vinden ze elkaar laten uitpraten kil en ongezellig. Bij Aziaten hoort u vaker even een stilte voordat de ander het
woord neemt. Dat wordt in Azië respectvol gevonden.
Als a en b met elkaar praten, dan zijn dit de drie respectvolle patronen:
Noord-Europa, USA:
A
B
Zuid-Europa, Afrika, Latijns-Amerika:
A
B
Azië:
A
B

In alle culturen praten vrouwen onderling meer
overlappend dan mannen onderling, zoals in het
Zuid-Europese patroon. U begrijpt nu welk huwelijk
gemiddeld de slechtste kansen heeft: een Zuid-Europese vrouw met een man uit Azië. De man komt dan
wat weinig aan het woord.
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Gevoelens uiten
Nederlanders noemen zichzelf ‘zakelijk’. Dat zegt iets
over hun gevoelens. Ze remmen hun gevoelens af, ze
mogen die alleen gematigd uiten. Bij niet-westerlingen hebben gevoelens vaker voorrang. Als je enthousiast bent of blij, dan mag je dat voluit uiten. Anderen
zullen niet snel zeggen dat de muziek te luid is of het
praten storend. Niet-westerlingen zeggen dat bij
westerlingen niet gevoelens voorrang hebben maar
gevoeligheden. Die westerling zegt dat een ander best
enthousiast mag zijn maar dat hij daar geen last van
wil hebben.
In niet-westerse landen hebben gevoelens meer
het gewicht van argumenten, niet alleen in de liefde.
Ik citeer Nazmiye Oral. Ze bezocht Turkije tijdens de
oorlog in het Midden-Oosten van 2006. ‘De foto van
het Libanese babylijkje met het speentje om zijn nek
is de hele wereld overgegaan. Wat opvalt aan de verslaggeving in Turkije is dat de opiniemakers, en dan
vooral de mannelijke opiniemakers, zich niet enkel
houden aan het maken van analyses maar ook emotionele betogen houden over de dood van tientallen
onschuldige kinderen en dit gegeven simpel als reden opgeven dat deze oorlog moet stoppen. In een
westers land zou geen enkele opiniemaker… het in
zijn hoofd halen dat te doen, laat staan een mannelijke’. Gevoelens zijn argumenten.
Een heel ander voorbeeld. Allochtone vrouwen
schreeuwen bij een bevalling vaak luider dan Nederlandse vrouwen. Die willen blijkbaar zelfs in die situatie ‘geen overlast’ veroorzaken. Ook het huilen bij
een begrafenis is in alle zuidelijke landen luider en
expressiever. In Nederlandse ogen is het theatraler.
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Bij volkeren met een harde overlevingscultuur zijn
vooral bij mannen de ‘zwakke’ gevoelens taboe. Verdriet, droefheid, twijfel, jaloezie en angst worden vaak
gezien als zwak en vrouwelijk. Een voorbeeld uit Egypte: ‘“Bedroefdheid is zwakte,” roept Hazem. “Als een
vrouw je verlaat ben je razend, woedend, buiten jezelf ”’ (J. Luyendijk). In het bovengenoemde Turkse
voorbeeld staat waarschijnlijk de boosheid centraal.
Azië vormt een uitzondering op het bovenstaande.
Het uiten van emoties is in het verre Azië nóg minder
toegestaan dan in Nederland. Emoties tonen betekent daar vaker gezichtsverlies. Nederlanders vinden
daarom dat Chinezen en Japanners mimiekloze gezichten hebben.
Aandacht voor gevoelens in de opvoeding
In rijke culturen wordt relatief veel aandacht besteed
aan individuele gevoelens en aan individuele smaken en voorkeuren. Daar is blijkbaar geld en tijd
voor. In de rijke lagen van de bevolking is men er ook
van overtuigd dat die aandacht waardevol is. In harde overlevingsculturen is echter weinig aandacht
voor individuele gevoelens of persoonlijke voorkeuren. Kinderen worden in dat opzicht harder opgevoed. Ze moeten eten wat de pot schaft. De kleding
die ze moeten dragen is datgene wat toevallig voorhanden is, het doet er niet toe of ze het mooi vinden
of niet. In sociaal opzicht moeten mensen zijn zoals
de sociale normen krachtig voorschrijven. Er is betrekkelijk weinig aandacht voor de vraag of ze iets
lusten of niet lusten, of ze zin hebben of geen zin, of
ze iets willen of niet willen, etc.
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Geweld
James Gilligan was dertig jaar gevangenispsychiater.
Hij beschrijft in Violence. Reflections on a National Epidemic zijn ervaringen met de zwaarste misdadigers in
de Verenigde Staten. Letterlijk álle zware criminelen
die hij heeft ontmoet, zijn mensen die zich langdurig
vernederd hebben gevoeld, bijvoorbeeld door langdurige armoede, door werkeloosheid of door een vernederende ouder*. Bovendien schamen zij zich diep
voor het feit dát zij zich hierdoor vernederd voelen
(blz. 111). Het erkennen van dit gevoel kan jaren duren. Op de tweede plaats zijn het mensen die geen andere dan een gewelddadige uitweg uit hun frustraties
zien. Het derde kenmerk is dat zij moeite hebben met
hun zelfbeheersing.
Ook de meest afschuwelijke moorden zijn, vanuit
de moordenaar gezien, vaak een poging om eindelijk
rechtvaardigheid te krijgen. Zelfs als het erop lijkt dat
het de moordenaar uitsluitend om het geld ging, bijv.
bij een roofoverval, ook dan blijkt een gekrenkt eergevoel vaak het echte motief. Dat is een verklaring
van geweld op individueel niveau.
Maatschappelijk gezien is een groot verschil tussen arm en rijk de belangrijkste, uiteraard nooit de
enige, factor die geweld in een samenleving verklaart. Karl Marx moet gezegd hebben: ‘Niet het wonen in een hut is vernederend, maar het wonen in een
hut naast een kasteel’ (Gilligan, blz. 201). Uit overzichtstudies blijkt dat zelfs een verhoging van de
werkeloosheid met slechts 1 procent al grote gevol* Ik kan me voorstellen dat u denkt dat ik hun gedrag aan het verdedigen ben. Dat is niet zo. Het gaat Gilligan en mij om begrijpen, niet om begrip. (Zie Begrijpen)
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gen heeft. Het leidt in een land op den duur tot 2 procent meer sterfgevallen, waaronder ook meer zelfmoorden. Het aantal kinderdodingen vermeerdert
dan met 5 procent. Het aantal gevangennemingen en
het aantal moorden loopt op met 6 procent (blz. 194).
De correlatie tussen zelfmoorden, moorden en langdurige armoede is hoog. Die correlatie wordt door
Gilligan aangetoond per land, per subgroep en per
historische periode.
(Zie ook Criminaliteit)
Gezelligheid. Is dat typisch Nederlands?
Veel Nederlanders noemen ‘gezelligheid’ een typisch
Nederlandse eigenschap. Is dat feitelijk zo? Of benadrukken ze dat steeds omdat ze de gezelligheid zo
missen? Wie honger heeft denkt immers ook steeds
aan voedsel. Veel gedichten en liedjes gaan over liefde
omdat het daarmee niet altijd lukt. Zijn zuidelijke
landen niet veel gezelliger? De kleding, de manier
van leven, het flaneren, de terrasjes, de kleuren, etc.
Nederlanders vinden soms de onvertaalbaarheid
van het woord ‘gezellig’ een bewijs voor het feit dat alleen zij dat specifieke gevoel van gezelligheid kennen. Er wordt dan altijd bij gezegd dat het Engelse cosey niet hetzelfde is en dat het Duitse Gemütlichkeit
het ook niet dekt.
Maar als het waar is dat Gemütlichkeit en cosey nét
iets anders betekenen dan gezelligheid, dan zijn die
woorden ook onvertaalbaar naar het Nederlands toe.
Er is dan gewoon sprake van een algemeen probleem
met vertalingen.

119

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 120

Wat noemen Nederlanders ‘gezellig’?
Nederlanders noemen niet alles ‘gezellig’.
– Ze noemen een situatie vooral ‘gezellig’ als er een
tegenstelling is tussen het kille buiten en het warme binnen. Hoe guurder buiten de wind waait, des
te gezelliger het binnen kan zijn. Hoe slechter het
wereldnieuws des te gezelliger is het om thuis met
de kinderen spelletjes te doen.
– In een warm buitenland ontspannen op een terrasje zitten is ook gezellig. Dan is het de tegenstelling
met het koude Nederland die maakt dat ze dat ‘gezellig’ noemen.
– Bij ‘gezelligheid’ horen vrienden. Alleen zijn kan
nauwelijks gezellig zijn.
– Als het gezellig is, voelt iemand zich veilig. Niemand wil je dan kwetsen. Je hebt geen zorgen. Je
voelt je sociaal in een warm bad.
– Een haardvuur is gezelliger dan centrale verwarming. De ondergaande zon is gezelliger dan de felle zon. Een schemerlamp is gezelliger dan een tlbuis. Wijn is gezelliger dan jenever. Vrolijkheid is
gezelliger dan dronken liederlijkheid. Hout is gezelliger dan plastic. Gezelligheid heeft blijkbaar
ook met natuurlijkheid (hout, haard) en matigheid
te maken.
Als een Russische vrouw tegen haar man zegt: ‘Denk
erom, je doet vanavond wél gezellig!’, dan bedoelt ze
dat de man die avond flink alcohol moet drinken en
niet weer ongezellig aan de frisdrank moet gaan.
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Gezinsrelaties
De meerderheid in Nederland vindt gelijkheid een
belangrijke waarde. Ook als de feiten soms anders
zijn: gelijkheid is de ideologie. Man en vrouw zijn gelijk en hebben gelijke waarde en rechten. Jongens en
meisjes worden in principe gelijk opgevoed. De oudste en jongste kinderen in een gezin hebben, in principe, ook gelijke rechten.
Bij niet-westerse migranten is dat vaak anders. Iemand vatte de rol van de vader en de moeder eens samen met: ‘De man is de minister van Buitenlandse
Zaken, de vrouw is de minister van Binnenlandse Zaken.’ Dat geeft goed weer waar de taak en de betrokkenheid van vader en moeder liggen. Opvoeding (een
‘binnen-taak’) is in hoofdzaak de taak van de vrouw.
Mannen zullen zich daar niet heel veel mee bemoeien. Contacten met school, doktoren, gemeentelijke
instellingen etc. zijn juist de taak van de man.
Heel vaak is in de rolverdeling te zien dat de vader
streng is tegen de kinderen, hij straft, trekt grenzen
en stelt de regels. De moeder vertegenwoordigt meer
de zachte krachten, ze troost bij verdriet, ze bemiddelt als vader te streng was, etc. In veel agrarische samenlevingen blijkt dit de taakverdeling tussen vader
(ooms, opa’s) en moeder (tantes, oma’s) in de opvoeding. Ook bij de meerderheidscultuur is dat herkenbaar, maar de ideologie is gelijkheid.
(Zie Man-vrouwverhoudingen. Zie Oudste zoon. Zie
Opvoedingsidealen)
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Gezinsvorming, importhuwelijken
Jonge Turken en Marokkanen trouwden in Nederland
tot plm. 2004 voor ongeveer 65 procent met een partner uit het herkomstland. Dat verschijnsel heet ‘gezinsvorming’. Door nieuwe immigratiewetten is het
nu waarschijnlijk afgenomen tot plm. 40 procent. Bij
gezinsvorming speelt soms de druk van dorpsgenoten uit het herkomstland een rol. Een huwelijk met
een Turkse of Marokkaanse Nederlander is immers
een van de weinige mogelijkheden om Nederlander te
worden.
Turkse en Marokkaanse jóngens zoeken in het herkomstland meestal een eenvoudig dorpsmeisje. Die
zijn nog maagd en weten hoe een nette vrouw zich
hoort te gedragen. Ze hebben bovendien niet zo veel
praatjes. Meisjes daarentegen zoeken juist een stádse
jongen in het herkomstland, liefst iemand die gestudeerd heeft en modern is. Met zo’n man hopen ze hun
zelfstandigheid te behouden.
Dit type huwelijken heet ‘importhuwelijken’. Relatief veel van deze huwelijken lopen uit op een echtscheiding. Man en vrouw leven te veel in verschillende werelden. De kinderen uit die huwelijken hebben,
naast cultuurverschillen, te maken met veel conflicten en nieuwe stiefgezinvorming.
Godsdienst
Godsdienst. De rekkelijken en de preciezen
In de zestiende eeuw kende Nederland zijn godsdienststrijd tussen de ‘rekkelijken’ en de ‘preziezen’.
Alle godsdiensten hebben een ‘rekkelijke’, liberale
122

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 123

stroming en een ‘precieze’, orthodoxe, fundamentalistische, rechtgeaarde stroming. Afwijkingen van
wat volgens hen de juiste leer is, kunnen de preciezen
gewelddadig maken, maar dat hoeft niet.
Godsdienst als rechtvaardiging
Overal ter wereld zijn mensen geneigd hun godsdienst te gebruiken om hun vanzelfsprekende opvattingen te legitimeren.
Rond 1965 vonden veel Nederlandse christenen (ik
ook) steun bij hun godsdienst om homoseksualiteit
abnormaal te vinden. Langzamerhand, toen de opvattingen in de maatschappij veranderden, werd ook
de tolerante opvatting van homoseksualiteit vanuit
de bijbel gerechtvaardigd: overal waar liefde is, is God
in uw midden.
In delen van de wereld waar vrouwenbesnijdenis al
eeuwenlang de gewoonte was, werd die gewoonte
later christelijk gerechtvaardigd nadat het christendom ontstond (Ethiopische christenen) en later
islamitisch gerechtvaardigd nadat de islam was opgekomen (Egypte, Somalië, etc.). Ook oorlogen worden vrijwel altijd door de geestelijk leiders van beide
zijden gesteund en gerechtvaardigd.
GODSDIENST
CULTUUR / IDEEEN
OPVATTINGEN / OVERTUIGINGEN

Enerzijds bepaalt godsdienst dus wat mensen denken, tegelijkertijd beïnvloeden mensen wat de inhoud van hun godsdienst is.
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Godsdienst als sociaal bindmiddel
Rond 1990 noemden Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland zich zelden islamiet. Godsdienst
was nauwelijks een onderdeel van hun identiteit. Intussen is dat veranderd. Door het gevoel buitengesloten te worden, door identificatie met islamitische
groepen (Palestijnen, Irakezen) in de wereld en door
religieus zendingswerk is de islam steeds sterker een
bindmiddel voor islamitische jongeren geworden.
Hetzelfde religie-als-bindmiddel-verschijnsel is te
zien bij een deel van de behoudende autochtone jongeren. Zij vinden de moderniteit (seks voor het huwelijk, porno) te ver gaan en vinden, mede door religieus zendingswerk (eo) hun heil bij behoudende
varianten van het christendom.
Godsdienst en bijgeloof
Er is een duidelijk statusverschil tussen geloof en
bijgeloof. Mensen zijn geneigd hun eigen levensovertuiging geloof of godsdienst te noemen. Bij anderen noemen ze hetzelfde ‘bijgeloof ’. Bijgeloof past
bij volkeren met een andere, met een lagere cultuur.
U proeft de etnocentrische superioriteit in deze
woorden.
Godsdienst en grondwet
Ayaan Hirsi Ali vroeg op een schoolplein aan een
groepje twaalfjarige islamitisch meisjes: ‘Wat staat
voor jullie het hoogste, Allah of de grondwet?’ Ze antwoordden dat het Allah was want ze waren braaf opgevoed. Ayaan: ‘Dat is fout, want Nederland is een recht124
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staat en daar gaat niets boven de grondwet.’ (Plasterk).
Bij alle mensen kan een spanningsveld ontstaan
tussen God resp. het geweten en de wetten van het
land. Wat als u gevraagd zou worden: ‘Kiest u bij een
voor u belangrijk onderwerp voor uw geweten of voor
de wet?’ In sgp-kringen heeft men ook moeite met de
grondwet als het gaat om de positie van de vrouw.
Christelijke schoolbesturen hebben moeite met de
wet als het gaat om gelijke behandeling van homo’s.
In de Tweede Wereldoorlog was het verzet er trots op
dat ze zich niet aan de wet hield. Blijkbaar kan er voor
iedereen een spanning ontstaan tussen de wetten van
het land en het eigen geweten resp. de eigen godsdienst.
Grappen, moppen
Het is waarschijnlijk geen toeval dat er vooral grappen
worden gemaakt over zwakke groepen. Er worden
meer grappen gemaakt over vrouwen dan over mannen. In Nederland worden meer grappen gemaakt
over Belgen dan over Nederlanders, etc. Ik wil me hier
vooral richten op de schadelijkheid van etnische grappen. Wat maakt een mop grappig?
Wat vindt u van deze mop?
Vraag 1: ‘Waarom branden er geen lichtjes op de
vuilnisbelt?’
Antwoord: ‘Anders denken de Amerikanen dat
het koopavond is.’
Niemand vindt dit een mop. Maar waarom niet?
Is dit een mop?
Vraag 2: ‘Waarom branden er geen lichtjes op de
vuilnisbelt?’
Antwoord: ‘Anders denken de Turken dat het
koopavond is.’
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Nu is het voor sommigen opeens wél een mop geworden. Is dat omdat de situatie nu wel aansluit bij een
beeld dat de luisteraar over Turken heeft? Waarschijnlijk wordt door moppen zo’n beeld zelfs dieper
ingeslepen. Zowel bij de verteller als bij de luisteraar.
Denkt u: Belgenmoppen kunnen toch ook geen kwaad?
Dan moeten Turkenmoppen toch ook kunnen? Dat verwijst naar het aspect ‘macht’. Moppen over een sterke
groep kunnen die groep weinig schade aanrichten.
Belgen zijn in Europa nauwelijks kwetsbaar. Moppen
over blanke Nederlanders richten in Nederland ook
meestal weinig schade aan omdat Nederlanders hier
in de meerderheid zijn. Maar anti-Nederlandermoppen in een land waar zij een zwakke positie hebben,
zouden hen wel veel schade kunnen berokkenen.
Grenzen stellen, ergernissen
Mensen moeten elkaar grenzen stellen. De ervaring is
dat ze anders over elkaars grenzen heen gaan. Bij het
stellen van een grens is het belangrijk om er genuanceerd naar te kijken in welke mate andermans gedrag
ernstig is. Er is verschil tussen de mate van ergernis
bij een slappe hand, burenoverlast, een hoofddoek,
voetballawaai, pornografie, vrouwenbesnijdenis of
spugen op straat.
Kees Schuyt gaf een hulpmiddel om gradaties te
onderscheiden in ergernis:
–
–
–
–

Is het verschijnsel onprettig?
Is het verschijnsel onbehoorlijk?
Is het verschijnsel onduldbaar?
Is het verschijnsel onwettig?
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Onprettige zaken moeten we soms, met tegenzin dulden. Soms kunnen we ons oordeel veranderen of
werkbare afspraken maken (bijv. bij eigen taal spreken; bij burenoverlast).
Onbehoorlijk, onsmakelijk of onuitstaanbaar gedrag
(voeten op de bank, spugen, smakken, hoge emotionaliteit) kan soms bespreekbaar worden gemaakt
maar er blijven vaak verschillen in opvatting over wat
‘behoorlijk’ is. Na het bespreken ervan is gedogen
vaak de enige mogelijkheid.
Bij onduldbaar gedrag, het gaat dan om een zware
norm, liggen intensief bespreken en bestraffen voor
de hand. Daarna is het van belang om na te gaan of
het gedrag wellicht onwettig is (bijv. vrouwenbesnijdenis). Dan kunnen politie en justitie ingrijpen.
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Haar, je haren
Van het haar van mannen wordt nergens ter wereld
een probleem gemaakt. Voor de haren van vrouwen
ligt dat anders.
Vrouwenhaar roept bij mannen wellust op. U kunt
dat zien in de shampooreclames op de tv, waar lange
golvende ronddraaiende vrouwenharen de kijker verleiden. Het Oude Testament verbiedt vrouwen daarom hun haren te laten zien aan vreemde mannen.
(Korintiërs 11: ‘Het haar van de vrouw is haar gegeven
om een hoofdbedekking te dragen.’) Zowel bij de joden en de christenen als bij de islamieten, de drie
godsdiensten voor wie het Oude Testament het heilige Boek is, houden maar weinig gelovigen zich daar
aan. Orthodox-joodse vrouwen dragen vaak een
pruik om hun haren te bedekken. Orthodoxe moslima’s een hoofddoek. Streng christelijke vrouwen dragen een hoedje, vooral als ze naar de kerk gaan.
Voor traditionele islamieten kan het zien van natte
haren een speciale seksuele opwinding geven. Voor
en na de gemeenschap moeten vrouwen zich hele128
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maal, ook hun haren wassen. Natte haren verwijzen
daardoor voor hen soms naar seks.
(Zie Hoofddoek)
Halfbloed
Proef het woord ‘halfbloed’. Wellicht had u er nooit bij
stilgestaan. Klinkt erin door: onvolledig, gemengd,
onzuiver, besmet? Is ‘dubbelbloed’ een beter alternatief ? Mensen die zichzelf altijd halfbloed hebben genoemd, vinden dat meestal een veel aangenamer
woord.
Vergelijk het met ‘halfzuster’. Welke helft wordt
dan genoemd? Welke blijkbaar onbelangrijke helft
wordt weggelaten?
Hand geven
Tien kenmerken
Het geven van een ‘Nederlandse’ hand bestaat uit tien
kenmerken. De meeste lezers doen het vanzelf ‘goed’.
Maar u hebt het wel ooit geléérd. Onlangs zag ik dat
Sinterklaas een jongetje terug liet komen: ‘Geef jij de
Sint eens een goede hand.’ Opeens herinnerde ik me
dat dit vroeger op verjaardagen door ooms tegen mij
gezegd is.
De instructie voor ‘de’ Nederlandse hand:
1 Loop met een bijna gestrekte arm op de ander af,
kijk hem aan en glimlach.
2 Houd bij het aanraken uw elleboog gebogen, een
gestrekte elleboog vinden Nederlanders afstandelijk.
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3 Geef uw réchterhand. Als die bijv. in een mitella
zit, zelfs dan moet u zich excuseren.
4 Houd uw hand verticaal, anders komt u dominant
(met de rug van de hand boven) of ondergeschikt
over.
5 Bots met de ‘oksel’ van uw duim stevig tegen de oksel van de andere duim.
6 Knijp stevig in de hand van de ander. Hoe stevig? In
een inburgeringscursus duurt het drie weken voor
iemand dat ‘goed’ doet.
7 Schud de hand éénmaal stevig verticaal, er komen
dan vanzelf twee naschokjes bij. U mag absoluut
niet langer vasthouden, dat vinden Nederlanders
klef.
8 Kijk tijdens het schudden de ander weer in de ogen.
9 Op datzelfde moment moet u glimlachen en/of
knikken.
10 Druk uw duim stevig in het zachte vlees van de ander. Dit is als het ware de punt achter de zin. Het
betekent: ‘Ik meen het’ (Uit: Kaldenbach, Doe maar
gewoon).
Belgen, Fransen en Italianen e.a. geven elkaar elke
ochtend op het werk een hand. Niet zo’n bovenbedoelde ferme hand maar een zachte hand waarbij ze
tijdens het aanraken vaak al kijken naar de volgende
collega. De jongerenhand is nog weer anders.
In veel niet-westerse herkomstlanden wordt van
vrouwen verwacht dat ze een respectvolle, zedige
hand geven. Kunt u zich voorstellen wat die vrouwen
zeggen als ze in Nederland het geven van een ferme
hand aanleren? ‘Maar meneer, in mijn land geven alleen prostituees zo’n hand.’
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Hand geven. 50 procent winst in het contact
Bent u een autochtone leraar en wilt u een Arabische
vader ertoe bewegen zijn dochter mee te laten gaan
op werkweek? Geef een gewone Nederlandse hand en
leg na het schudden uw rechterhand even op uw hart.
U hebt, als u het uit respect doet, de dochter al voor
40 tot 60 procent mee op werkweek. Het is niet van
belang of u moslim bent, christen, vrouw of man. Uw
gebaar wordt verstaan als: ik draag u een warm hart
toe.
Ik ben zelf iedere keer weer verbaasd als ik dit hoge
percentage hoor. Het is vergelijkbaar met het effect
dat een ferme of slappe hand in een Hollands sollicitatiegesprek heeft.
Geen hand geven
Van de islamitische en joodse gelovigen geeft een
klein deel, een half procent?, geen hand aan iemand
van de andere sekse. Ze vinden het een vorm van respect. Je laat als man zien dat je de vrouw veel waarde
toekent door niet haar warme vlees aan te raken. Aanraken zou erotische gedachten kunnen oproepen en
alle overspel is begonnen met lichaamscontact dus
dat kun je het best in een beginstadium al uitbannen.
Mannen en vrouwen geven elkaar dus geen hand.
Op een orthodox joodse begrafenis kan een (joodse
of niet joodse) man alle mannen condoleren door ze
een hand te geven. Bij de vrouwen is het opletten.
Vrouwen die een pruik dragen zijn vrijwel altijd orthodox: zij laten door hun pruik hun haar niet zien
aan vreemde mannen. Een man kan daarom de vrouwen met pruik geen hand geven; de vrouwen zonder
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pruik, die dus niet orthodox zijn, krijgen wel een
hand.
Veel mensen hebben de televisiebeelden gezien
van een imam die toenmalig minister Verdonk in
2004 geen hand wilde geven. Hij was een van de zestig
imams die aan een cursus hadden deelgenomen. Hij
was de enige die geen hand wilde geven en had dat
keurig vooraf gemeld. De camera’s waren juist bij de
ontmoeting met die ene imam aanwezig.
Geen hand geven. Ideologisch of pragmatisch oplossen
Het geven van een hand is van een eenvoudige gewoonte een ideologische machtstrijd geworden. Moet
een docente per se handen schudden? Een docente
moet goed kunnen lesgeven en goed contact kunnen
leggen met ouders en collega’s. Wie geen hand wil geven heeft dan een klein nadeel. Wie stottert of bijvoorbeeld een beschadigd gezicht heeft, heeft ook een nadeel in het contact leggen. Wie slecht Nederlands
spreekt én sociaal horkerig is én ook geen hand wil geven, die heeft een fors contactprobleem. Wie echter
een open gezicht heeft en goed Nederlands spreekt
kan m.i. best contact leggen zonder hand geven. ‘Goede morgen, ik zie dat u mij een hand wil geven, maar
dat doe ik niet vanwege mijn geloof. Wilt u koffie? Met
melk en suiker?’ Contact gelegd.
Handicap
Migranten uit derdewereldlanden vinden het vaak
schaamtevol om een kind te hebben met een handicap. Het liefst houdt men zo’n kind binnenshuis zodat
niemand het ziet. Dat geldt niet zo sterk voor blinde of
132

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 133

dove kinderen, wel voor een kind met het syndroom
van Down (mongool) of een ernstig spastisch kind.
Ook bij psychische ziektes zoals depressiviteit of schizofrenie is de schaamte groot. (Zie Psychisch) Een gehandicapt kind wordt vaak gezien als een beproeving
die God je oplegt, een test om te kijken of je die doorstaat. Een handicap kan ook worden ervaren als een
straf van God. Migranten blijken vaak zeer slecht op
de hoogte te zijn van de bestaande voorzieningen. Ze
hebben er geen idee van dat hun kind op een waardige
manier in een instelling kan leven.
Bij autochtonen is minder sprake van schaamte.
Men werkt hard om gehandicapten een volwaardig
leven te kunnen laten leiden. Die Nederlanders zijn
meestal ook goed op de hoogte van de voorzieningen
in de gezondheidszorg. De koppeling tussen handicap en de wil van God (een beproeving) wordt bij autochtonen alleen in streng christelijke kring gemaakt.
Hiërarchie
Het valt bezoekers al vele eeuwen op dat Nederlandse
kinderen hun ouders veel vrijer mogen tegenspreken
dan elders in de wereld aanvaardbaar is. Ook op het
werk is het, binnen grenzen, toegestaan de baas tegen
te spreken, mee te denken en kritisch te zijn. Sinds
1960 is de mondigheid van kinderen nog sterker toegenomen. In veel zuidelijke landen wordt dit gedrag
uitermate brutaal gevonden. Immigranten ergeren
zich ook vaak aan de brutaliteit van kinderen in Nederlandse televisiereclames.
Leraren, politici en bazen moeten in Nederland
eerst hun gezag verwerven. Ze hebben niet al automa133
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tisch gezag door hun functie terwijl dat in veel zuidelijke landen wel het geval is.
In een veel geciteerd onderzoek naar cultuurverschillen (Hofstede) scoort Nederland 38 voor hiërarchie op een schaal van 0 tot 100. Turkije scoort qua
hiërarchie op 66, Marokko scoort 80, Saudi-Arabië
95.
Hindoeïsme
In Nederland is hindoeïsme vooral de godsdienst, levensovertuiging is een beter woord, van een deel van
de hindoestaanse Surinamers. Van hen is ongeveer 80
procent hindoe, 20 procent is moslim.
Het hindoeïsme is een levendig, kleurrijk en soepel
geloof. Vanuit christelijk en islamitisch standpunt is
het een ongewone godsdienst. Er is geen stichter,
geen heilig boek en nauwelijks een vaste set van geloofswaarheden. De ‘expressieve’ variant van het hindoeïsme heet Sanathan Dharm, de kleinere verinnerlijkte variant is de Arya Samaj. Er is één God waarvan
de aspecten zijn weergegeven in vele beelden. Die
worden, eigenlijk onterecht, gezien als afzonderlijke
goden en godinnen. Hindoes zijn er vrij in om uit die
goden hun favoriete godheid (beter: hun favoriete aspect) te kiezen. Sommige hindoes bidden elke dag,
anderen niet. Sommigen gaan naar de tempel, anderen nooit.
Hindoes geloven dat na iemands dood de ziel doorleeft en herboren wordt in een lichaam van een mens
of dier. De kwaliteit van je volgende leven hangt af
van de manier waarop je je huidige leven leeft. Het
uiteindelijke doel in het leven is om steeds hoger te
komen, steeds dichter bij Brahman.
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De meeste hindoes geloven in een oppergeest
Brahman, de schepper. Hij vormt samen met Vishnu,
de beschermer en Shiva, de vernietiger, de hindoe
drie-eenheid. Hindoes hebben weliswaar geen heilig
boek, ze hebben wel een grote hoeveelheid heilige
teksten: de Veda’s. Het zijn de oudste geschriften,
waarin veel geschreven staat over God, filosofie, het
universum, de natuur en de juiste manier van leven.
Veel hindoes zijn in principe geweldloos, ook ten
opzichte van dieren. Hindoes zouden sowieso geen
rundvlees mogen eten, de koe is een heilig dier, maar
vooral jonge hindoes in het westen houden zich hier
niet meer aan.
Veel hindoes hebben thuis een soort tempel in een
deel van de kamer. Daar staan beeldjes en afbeeldingen van de geliefde godheid voor wie wierook wordt
gebrand.
Hindoestaanse feesten
De belangrijkste hindoefeesten zijn:
– Holi
Het kleurrijke Holi-feest markeert het eind van de
winter. Op de avond voor Holi worden brandstapels gebouwd om poppen van de heks Holika te
verbranden. De legende vertelt dat Holika haar
neef probeerde te doden omdat die Vishnu vereerde, maar zelf gedood werd. Op de dag van Holi zelf
trekken de mensen oude kleren aan en overgieten
elkaar met gekleurd poeder en water. ’s Avonds bezoeken mensen hun familie en ze geven lekkere
dingen cadeau.
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– Divali
Divali is het lichtjesfeest, de viering duurt vijf dagen. Mensen versieren hun huizen en tempels met
kleine lichtjes die diya’s heten. De lichtjes staan
symbool voor de wegwijzers voor de held Rama
naar Ayodhya na zijn overwinning op Ravana (uit
het Ramayana epos). Divali is ook gewijd aan
Lakshmi, de godin van rijkdom. Het is het begin
van het hindoenieuwjaar.
Hollander
Alleen Hollanders denken dat ‘Hollander’ en ‘Nederlander’ hetzelfde betekenen. In Limburg, Brabant,
Zeeland, Groningen, Friesland en Drenthe noemen
de mensen zich vrijwel nooit ‘Hollander’. Ze noemen
zich Nederlander. Zij beseffen heel goed dat in het
westen van Nederland, in Holland, de macht is geconcentreerd. Limburgers e.a. voelen dat ze daar niet
bij horen.
Wie in de provincies woont waar de macht geconcentreerd is (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht), is geneigd dit gezeur te vinden. Door een ondergeschikte
partij worden machtsverschillen altijd veel scherper
gevoeld dan door de machtige partij.
Homoseksualiteit
Homoseksualiteit wordt in Nederland sinds ongeveer dertig jaar door een meerderheid van de bevolking min of meer normaal gevonden. In machoberoepsgroepen (politie, brandweer, beveiliging) is
waarschijnlijk het minste sprake van deze emancipatie. Ook mensen uit macholanden hebben veel moei136
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te met homo’s. Ze vinden het tegennatuurlijk gedrag.
Een paar aandachtspunten:
– Ook in de Arabische landen bestaat uiteraard homoseksualiteit. Vóór het huwelijk hebben zelfs
veel jongens seks met elkaar. Dat wordt gezien als
een tijdelijk, voorhuwelijks verschijnsel dat vanzelf wel weer over gaat.
– Voor homo’s is het in de niet-westerse wereld de
norm dat ze in de openbare sfeer hun homoseksualiteit niet tonen. ‘Het is al erg genoeg dat je het
bent.’ Kenmerkend voor veel Nederlandse homo’s
is dat zij er juist expliciet over willen zijn.
– In de Arabische wereld, maar ook in Latijns-Amerika is het voor een man een groot taboe om zich te laten penetreren. Hij is dan de ‘vrouwelijke’ partij. In
contacten met Marokkaanse schandknapen heeft
dit in Nederland al herhaaldelijk tot grote problemen geleid.
– Lesbisch zijn is in de Arabische wereld nog minder
zichtbaar dan mannelijke homoseksualiteit.
– In het Arabisch en in veel andere talen is er één
woord voor homoseksualiteit en pedoseksualiteit
(seks met kinderen). De letterlijke vertaling is ‘seksuele perverseling’. Dat taalgebruik bevordert uiteraard de acceptatie van homoseksualiteit ook niet.
In Nederland heeft bisschop Bekkers rond 1963 een
belangrijke bijdrage geleverd aan het doen accepteren van homoseksualiteit. Hij genoot veel gezag,
vooral in katholieke kring. Vanuit zijn beminnelijkheid heeft hij de Nederlandse katholieken toleranter
gemaakt.
De acceptatie van homoseksualiteit bij Nederland137
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se islamieten neemt langzaam toe. Waarschijnlijk is
een islamitische bisschop Bekkers een voorwaarde
voor een grotere verandering in islamitische kring.
Hoofddoek
De hoofddoek is ongetwijfeld het meest besproken
kledingstuk van de laatste jaren. Veel Nederlanders
zijn vergeten dat een hoofdkap een vast onderdeel
was van de klederdracht van vrouwen. Ook katholieke nonnen bedekken hun haren om niet wulps over te
komen.
Waarom dragen sommige islamitische meisjes een
hoofddoek? Er is een mix van motieven:
– Sommigen willen zich houden aan de regels van
hun geloof. In het oude testament staat immers dat
vrouwen hun haren moeten bedekken. Alleen de
orthodoxe joden (pruik), behoudende christenen
(hoedje) en een deel van de islamieten (hoofddoek)
houden zich daar aan.
– Door de hoofddoek willen ze anderen laten zien dat
ze trots zijn op hun godsdienst. Zeker nu de islam
regelmatig negatief in het nieuws is.
– Anderen willen laten zien dat ze zelf iemand zijn,
dat ze tegen de wind van de samenleving in durven
te gaan, dat ze sterk zijn. Ze tonen met een hoofddoek een krachtige identiteit.
– Weer anderen willen een politiek statement maken. Ik ben tegen de westerse opvattingen over
wulpsheid, ongelovigheid, porno, Irak, etc.
– In sommige gevallen eisen de ouders, broers of
echtgenoot dat het meisje een hoofddoek draagt.
Die vinden dat een nette vrouw zich zo kleedt.
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– Anderen weten dat ze met een hoofddoek minder
last hebben van mannen. Die worden niet aangetrokken door je haren en houden gepaste afstand.
– Nog weer andere meisjes weten dat ze door de
hoofddoek te dragen meer vrijheid krijgen van ouders, broers of echtgenoot. Ze zeggen met hun
hoofddoek: maak je geen zorgen, je kan me vrij laten, ik ben een oppassend meisje.
Hoofddoek of hoofddoekje?
Maakt het verschil of een blanke Nederlander uit oprechte interesse aan een islamitisch meisje vraagt:
– ‘Waarom draag je een hoofddoekje?’ Of:
– ‘Waarom draag je een hoofddoek?’
U begrijpt dat het verkleinwoord minachtend over
kan komen. Ook als dat niet zo bedoeld is. Hebt u
thuis ook een leuk vrouwtje? Vindt u Limburgs ook
zo’n leuk taaltje? Een ambtenaar kwam onlangs bij
een wijkoverleg. Hij zei rond acht uur: ‘…in dit soort
wijkjes…’ Om tien over acht was de avond afgelopen.
De mensen pikten het niet.
Hoopgevend
Het is goed om op enkele hoopgevende zaken te wijzen.
– In de jaren zeventig was er veel meer terrorisme in
Nederland dan nu. De preventieve en structurele
manier waarop Nederland dat toen aanpakte geeft
een alternatief voor de repressieve keuzes die we in
139
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deze tijd maken. (Zie Radicalisering)
– In de jaren zeventig was de angst voor Molukkers
groot. Het ‘inter-etnische wantrouwen’ stond op
een dieptepunt. Nu, veertig jaar later, is daar weinig meer van te merken.
– In de jaren tachtig betekende het woord Surinamer
nog hetzelfde als messentrekker. Dertig jaar later
is die beeldvorming voorbij. (Zie Surinamers)
Huisdieren
Nederlandse toeristen denken in zuidelijke landen
vaak: wat hebben honden en katten het hier slecht,
wat gaan de mensen hier afschuwelijk met dieren
om.

In Nederland zijn huisdieren eigenlijk huisvrienden. Nederlanders kopen duur voedsel, ze gaan met
hun huisdier naar een dierenarts en de medicijnen
mogen best wat kosten. Huisdieren krijgen zelfs een
mensennaam. Een overleden huisdier wordt niet
zomaar ergens achtergelaten maar begraven of gecremeerd. Huisdieren horen erbij. Ze zijn in feite familie geworden. In een overlijdensadvertentie kunt u
steeds vaker een hondenpoot of een poesje zien: ook
Fikkie en Blackie rouwen mee. Hoe lang zou het duren voor islamitische immigranten honden en katten
als huisdier nemen? Of zou de islam, waarin de hond
onrein is, dit blijvend voorkomen?
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Humor
Bent u wel eens in Nederland naar een Arabische film
geweest? Dan maakt u mee dat de Arabieren en Nederlanders op totaal verschillende momenten lachen.
Nederlanders, vooral die uit de grote steden, waarderen een gevatte, op de persoon gespeelde scherpe
manier van humor. Ze jennen vooral wie ze aardig
vinden. Het zijn vaak grapjes die schijnbaar ten koste
van een ander gaan, maar het is goed bedoeld en
meestal voelt iedereen dat goed aan. Migranten, westers en niet-westers, waarderen dit type grapjes ten
koste van een ander meestal niet. Het is een aantasting van hun persoonlijke eer. Twee Nederlandse studenten in de vs werden bij hun mentor geroepen die
dacht dat ze grote ruzie hadden. Toen de een binnenkwam had de ander gezegd: ‘O jee, nou wordt het ongezellig.’ De mentor begreep de humor niet.
Typisch voor mannelijke migranten zijn plagerijtjes waarbij ze elkaars sigaretten wegpakken, elkaar
een beetje duwen, etc. Volwassen mannen hebben
soms kleine stoeipartijen waarbij ze elkaar in het
kruis grijpen, elkaar zogenaamd slaan, etc.
Wat door veel niet-westerlingen zeer gewaardeerd
wordt is het type humor van André van Duin. Ook de
grappen van Nasrettin Hodja worden in de Arabische
wereld en in Turkije zeer gewaardeerd. Een voorbeeld.
Op een dag vroeg sultan Timur aan de Hodja: ‘Hoeveel denk je dat ik waard ben?’
De sultan verwachtte als antwoord een onvoorstelbaar hoog bedrag en was gechoqueerd toen de Hodja
antwoordde: ‘Enkele goudstukken, excellentie.’
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‘Maar Hodja, alleen mijn kleding die ik draag is al zoveel waard.’
‘Natuurlijk,’ antwoordde de Hodja, ‘dat is ook waaraan ik gedacht heb. Dat wat in de kleding steekt kan
men niet betalen.’
Zowel van mannen, maar vooral van vrouwen wordt
luid lachen afgekeurd, net als giechelen. Dat trekt de
aandacht en past niet bij oppassend en bescheiden
gedrag.
(Zie Jennen)
Huwelijk
In de individualistische culturen, zoals in Nederland,
kiezen jonge mensen zelf hun partner. Hun ouders zullen hen daarbij niet helpen, ook niet als de kinderen dat
zouden willen. Ouders proberen wel vaak druk uit te
oefenen op de gemaakte keuze maar meestal is dat niet
effectief. De partner kan hetero of homo zijn hoewel
dat laatste nog niet helemaal gewoon gevonden wordt.
De partner hoeft geen maagd te zijn. Op de huwelijksdag wordt zonder probleem teruggeblikt op vroegere
vriendjes en vriendinnetjes. Autochtone Nederlanders
trouwen vooral met de partner, niet zozeer met de hele
familie hoewel: je krijgt de familie er wel ongevraagd bij.
Er is geen sprake van een bruidsschat. Het huwelijk
duurt een dag, soms een halve dag. Alleen de genodigden zijn welkom. Op de uitnodiging staat expliciet of
iemand alleen welkom is op de receptie of ook bij het
diner.
Voor niet-westerse migranten geldt in veel opzichten het tegendeel. De ouders ‘bemoeien zich’ veel nadrukkelijker met de huwelijkskeus resp. ze zijn er veel
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meer bij ‘betrokken’. Je trouwt in feite met de familie,
niet alleen met de partner. Een huwelijk is automatisch een heterohuwelijk. Van de vrouw wordt verlangd dat ze maagd is. Spreken over vroegere vriendjes zou ongehoord zijn. Een huwelijksfeest kan
enkele dagen duren.
In islamitische landen betaalt de man een forse
bruidsschat. Die wordt, officieel, het eigendom van
de vrouw en is haar appeltje voor de dorst bij een eventuele echtscheiding. De islam staat toe dat een man
vier vrouwen heeft, als ze allemaal evenveel aandacht
krijgen. In Turkije, en o.a. in Tunesië, is polygamie
echter bij wet verboden. In Turkije is het familierecht,
net als in veel andere landen, namelijk niet op de islam
gebaseerd. In Marokko is in 2004 de wet op het familierecht (Mudawwanah) ingrijpend gewijzigd maar
veel dorpse Marokkanen weten dat nauwelijks. Sinds
deze wetswijziging is het trouwen met meerdere partners voor de man wat lastiger geworden. Andere wijzigingen zijn dat de partners minimaal 18 (was 15) jaar
moeten zijn. De vrouw staat ook niet meer onder toezicht van haar man, de gelijkwaardigheid is in de wet
opgenomen. Officieel is ook geregeld dat er bij het huwelijk een huwelijksakte kan worden opgesteld. Daarin kan de vrouw regelen dat zij scheidt van haar man
als hij een tweede partner neemt. Ze kan ook vastleggen wat haar bezittingen zijn, dat ze mag studeren en
werken, wel of geen hoofddoek wil dragen, etc. (bron:
mvvn).
(Zie Man-vrouw verhouding. Zie Echtscheiding. Zie
Uithuwelijken. Zie Schaking. Zie Neef-nichthuwelijken)
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Identiteit
Identiteit van ‘minderheid zijn’
Voor iemand uit de meerderheidscultuur gaat soms
een wereld open als hij ‘minderheden’ beter leert kennen. In het denken, voelen en oordelen van iemand
uit een minderheid speelt het besef van ‘minderheidzijn’ altijd een rol. Dat kan leiden tot:
– Zichzelf gaan zien door de (negatieve) ogen van de
meerderheid. Daardoor ontstaan gevoelens van
minderwaardigheid, afgewisseld met een krampachtig superioriteitsgevoel.
– Zich vaak buitengesloten voelen, soms zich gediscrimineerd voelen.
– Soms wantrouwen t.a.v. de meerderheid.
– Vaak de neiging om de eigen groep te verdedigen.
– Het ontstaan van slachtofferschap. Het eigen falen
wordt dan toegeschreven aan de positie als minderheid.
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Minderheden krijgen iets niet wat de meerderheid
wel krijgt. De identiteit van mensen die in de meerderheid zijn, wordt zonder dat ze dat beseffen, op talloze momenten in de externe wereld ondersteund en
bevestigd. Een voorbeeld. In de sinterklaastijd staan
in veel bedrijven schaaltjes pepernoten. Op 5 december mag iedereen om vier uur naar huis. Iedereen
praat over (de onzin van) cadeautjes kopen, rijmen
maken, etc. Op alle reclamefolders staan Sint en Piet.
Onbewust is dat steeds weer een onderstreping van
de identiteit. Rond kerst komen overal kerstbomen.
Woorden zoals ‘kerstnacht’ en ‘kerstdiner’ roepen
jaarlijks een aangename sfeer op. Daarna volgen de
rituelen van oud en nieuw, de oliebollen, het vuurwerk en de ergernis daarover, enz.
Voor mensen uit een minderheidsgroep ontbreken
dit soort bevestiging van hun identiteit in de externe
wereld. Een voorbeeld. Islamieten in Nederland vieren thuis Suikerfeest (qua gezelligheid vergelijkbaar
met Kerstmis) maar op school, op het werk en op
straat zien ze nergens aan dat het Suikerfeest is. Allerlei immigranten gaan daardoor in den vreemde
vaak automatisch hun identiteit versterken. Ook Nederlanders die bijvoorbeeld in Zwitserland wonen,
verlangen ernaar om op 30 april Koninginnedag te
vieren.
De situatie van homoseksuelen en lesbiennes is vergelijkbaar. Zij zien op de televisie in reclames en
soaps in hoofdzaak mensen in héterorelaties. Het
woord ‘relatie’ betekent vaak automatisch een heterorelatie. Ook zij zien daardoor hun realiteit weinig bevestigd. Leerlingen van gescheiden ouders kregen tot
voor kort in schoolboeken alleen ‘intacte’ gezinnen
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voorgeschoteld, etc. Dit is overigens een onvermijdelijk gevolg van minderheid-zijn. Het is dan per definitie lastig om een rustige, stevige identiteit op te
bouwen.
(Zie Jongeren)
Meerdere identiteiten
Elk mens heeft tegelijkertijd op een ontspannen manier meerdere identiteiten, maar alleen als de omgeving dat toestaat. Iemand kan Nederlander, Rotterdammer, vader, katholiek en vakantieganger zijn
omdat de omgeving dat toestaat. Haleh Ghorashi
deed onderzoek onder hoogopgeleide Iraanse vrouwen in de vs en in Nederland. De Iraanse vrouwen in
de vs voelden zich probleemloos Amerikaans en
Iraans. De vrouwen in Nederland horen steeds de
vraag: ben je Iraniër óf Nederlander. Zij voelen zich
daardoor Iraans maar op de plaats waar ze een Nederlandse identiteit zouden moeten voelen, zat een gapend
gat. Deze vrouwen konden geen emotionele aansluiting vinden bij Nederland. Nederland is er nog niet
aan gewend om immigranten probleemloos twee nationale identiteiten toe te staan.
Identiteit. Kun je islamiet zijn en Nederlander?
Wie bovenstaande vraag stelt creëert een tegenstelling die er niet is. Als een grote meerderheid van de
bevolking echter vindt dat je geen islamiet kunt zijn
én Nederlander, dan wordt het moeilijk om die twee
te combineren. Homoseksuele jongeren die strenggelovig (joods, christelijk, islamiet) zijn, hebben hetzelfde probleem. Hun religieuze omgeving zegt vaak:
146
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je kan met deze eigenschap geen goede gelovige zijn.
Het is dan erg lastig om als individu in balans te zijn
met die beide identiteiten.
Identiteit van ‘meerderheid zijn’
Het heeft belangrijke nadelen om bij de meerderheid
te horen resp. ergens de machtige te zijn. Voor iemand van de meerderheidsgroep is het namelijk zeer
moeilijk om het perspectief van de minderheid te
voelen. De meerderheid vindt zichzelf immers altijd
normaal. De eigen mening, het eigen perspectief is
vanzelfsprekend.
Laat ik een voorbeeld nemen uit de tijd dat roken
nog normaal gevonden werd. In die tijd stak je ergens
een sigaret op zonder iets te vragen en iedereen vond
dat gewoon. Als iemand bezwaar zou maken zou je
dat belachelijk vinden. Medische onderzoeken zou je
niet geloven. Je zou vinden dat roken ‘moet kunnen’,
dat is vrijheid. Wie zegt dat hij er last van heeft vind je
dan overgevoelig. Bovendien: er staan overal asbakken, op tv rookt iedereen, er zijn geen niet-rookwachtkamers, er zijn geen wetten waarop je je bij
schade kan beroepen, enz. Wie als roker (de meerderheid) in die tijd geconfronteerd zou worden met een
niet-roker zou zich daar bijna niet in kunnen inleven.
Daarom is het voor iemand uit de meerderheid psychologisch waarschijnlijk moeilijker om zich in te leven in de minderheid dan andersom.
Meerderheden (eigenlijk: de machtigen), vinden
zichzelf niet alleen normaal, ze vinden zichzelf ook
moreel beter (Elias). In het taalgebruik is dat terug te
vinden. Het woord adel (de machtigen van vroeger)
komt van het woord ‘edel’. De adel vond dat ze zich
147

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 148

edel, moreel hoogstaand gedroeg. Ze werden ook de
nobelen genoemd, van ‘nobel’ gedrag. Natuurlijk waren ze van ‘hoge’ afkomst. Het gewone volk heette het
‘gemene’ volk of, in het Latijn, het ‘vulgus’. De elite
noemde hen vulgair. Zij zijn ook het ‘lage’ milieu. De
meerderheid is normaal, zij hebben de juiste norm.
Een meerderheid zal zich vaak arrogant en superieur gedragen zonder dit zelf op te (kunnen) merken.
(Zie Macht)
Ik-cultuur, wij-cultuur
Van wie ben je er een?
In een ik-cultuur ken je iemand als je gevraagd hebt:
‘Wie ben je, wat doe je?’
In een wij-cultuur ken je iemand pas als je weet wie
zijn vader is, waar zijn moeder vandaan komt, wie
zijn opa is, zijn grootopa, etc. De ontmoetingsvraag
is daar: ‘Van wie ben je er een?’
Mensen ervaren zichzelf en anderen in een wij-cultuur sterker als deel van een familie of stam, minder
als een losstaand individu. Je bent niets zonder je familie of je stam. De meeste Somaliërs kunnen bijvoorbeeld moeiteloos tien voorouders opnoemen zoals Ayaan Hirsi Ali deed. ‘Ik ben Ayaan, de dochter
van Hirsi, die de zoon is van Magan, de zoon van Isse,
de zoon van Guleid, die de zoon was van Ali, die de
zoon was van Wai’ays, zoon van…’
Eigen opvattingen, eigen gevoelens, eigen voorkeuren?
In een ik-cultuur wordt het op prijs gesteld dat mensen eigen opvattingen hebben over allerlei onderwer148
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pen. Ze moeten een eigen smaak ontwikkelen op het
gebied van voedsel, kleding of muziek. Daarom wil
de een koffie met melk, de ander met melk maar zonder suiker, de ander met zoetstof. Op school moeten
ze werkstukken maken over zelf bedachte onderwerpen; het is waardevol als ze goed kunnen aangeven
welke (individuele) gevoelens ze hebben, enz.
In een wij-cultuur wordt daaraan veel minder
waarde gehecht. Het is in wij-culturen, vaak zijn het
arme overlevingsculturen, juist gevaarlijk om andere
ideeën te hebben dan degene die hun waarde bewezen hebben. Eigen opvattingen kunnen doen afdwalen van de waar gebleken opvattingen. Eigen smaak
en individuele voorkeuren zijn in arme samenlevingen ballast.
Motiveren in ik- of wij-culturen
U wilt een jongen motiveren om te gaan studeren.
Welke specifieke manier kunt u gebruiken als hij, zoals veel allochtone jongeren, een sterke familieverbondenheid heeft?
Bij de meeste Nederlanders vraagt u naar wat hij of
zij wil. ‘Hoe zie je je toekomst? Wat wil je later worden?’ Dat zijn vragen naar iemands individuele wensen.
Bij traditionele migranten werkt het vaak beter om
gebruik te maken van de familie.
– ‘Zal je moeder blij zijn als je…?’
– ‘Je vader zal trots op je zijn: een zoon die een diploma heeft…’
– ‘Ik denk dat je jongere broer tegen je op zal kijken.’
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Ook als u iemand op het rechte pad wilt houden zijn
dit type argumenten vaak effectiever dan individualistische argumenten:
– ‘Wat zal je vader denken als de politie aan de deur
komt?’
– ‘Die boete moet je vader betalen. Hij heeft hard
voor dat geld moeten werken en jij…’
– ‘Dan moet je moeder je elke week in de gevangenis
komen opzoeken, dan moet ze twee uur reizen met
de bus; dan kan ze de weg moeilijk vinden…’
Ik maak je dood
Er zijn al heel wat migranten ontslagen omdat ze met
deze woorden een Nederlandse collega ‘met de dood
hadden bedreigd’.
De zin ‘Ik maak je dood’ klinkt ook voor mij angstaanjagend. Het is toch goed om te weten dat het de
letterlijke vertaling is van een Arabische uitdrukking
die in de volksklassen bij de standaarduitdrukkingen
hoort. Het is daar vergelijkbaar met het Nederlandse
‘vent sterf ’, ‘val dood’, ‘ik kan je wel vermoorden’, etc.
Als u ooit gaat werken in Frankrijk, Duitsland of in
een Arabisch land en u vertaalt in uw kwaadheid dit
soort uitdrukkingen letterlijk, dan zult u waarschijnlijk ontslagen worden omdat u iemand met de dood
hebt bedreigd. Als u daar zou zeggen: ‘Ik kan je wel
wurgen’, ‘val kapot’ (Brabants), ‘krijg de klere’, ‘krijg
de tyfus’ (dodelijke ziektes), dan hebt u minimaal iemand met de dood vervloekt.
In het Surinaams wordt ‘me o kierie’ (uitspraak:
mokierie) alledaags gebruikt. Ook dit betekent letterlijk ‘ik maak je dood’ maar betekent niet veel meer
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dan een terloops ‘hou ermee op’.
In het Turks (en Koerdisch) is ‘ik breek je benen, ik
hang je op aan je darmen’ niet ongebruikelijk maar
het heeft ook daar bovengenoemde alledaagse betekenis.
Illegalen
Tot 1990 had het woord ‘illegaal’ een positieve, zelfs
heldhaftige betekenis. Het werd geassocieerd met
moedig verzet in de Tweede Wereldoorlog. De betekenis is verschoven en de gevoelswaarde van het woord
is negatiever geworden.
Veel van wat gezegd wordt over illegalen is per definitie onzeker. De schattingen over hun aantal lopen
uiteen van 50.000 tot 225.000.
– De meeste illegalen zijn legaal Nederland binnengekomen maar door het verlopen van hun visum,
doordat het asielverzoek is afgewezen of doordat
hun herkomstland tot ‘veilig gebied’ is verklaard,
is hun verblijfstitel niet meer geldig.
– Illegalen worden om het land binnen te komen
vaak geholpen door landgenoten. Ze worden door
hen ook uitgebuit.
– Een huwelijk met een Nederlander is een aantrekkelijke, maar wel steeds lastigere manier om legaal
te worden.
– Illegalen weten dat ze in een kwetsbare positie verkeren. Een deel houdt zich daarom waarschijnlijk
pijnlijk nauwkeurig aan de wet.
– Sommige sectoren van het bedrijfsleven kúnnen
niet zonder illegalen: de horeca en de producten in
de tuinbouw zouden onbetaalbaar worden. Illega151
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len verdienen veel minder en werken vaak in onaanvaardbare omstandigheden. Ze durven niet op
te komen voor hun rechten. Legaliseren heeft voor
hen, dus op individueel niveau, grote voordelen
maar een deel van het bedrijfsleven (horeca, tuinbouw) zou onmiddellijk zoeken naar nieuwe illegalen.
– Illegalen worden de laatste jaren steeds meer uitgesloten van werk, wonen, onderwijs en gezondheidszorg. Op lange termijn kan dat leiden tot verbitterde
jongeren en tot de uitbraak van besmettelijke ziekten.
– Als een samenleving zeer streng wil zijn in het weren van illegale vreemdelingen, dan moet zij de beginselen van een humane rechtstaat opgeven. Voor
dat dilemma staat deze samenleving als zij bijvoorbeeld besluit dat ernstig zieke, maar niet dóódzieke, illegalen geen medische verzorging meer krijgen (North in Muuss: ‘Westerse democratische
rechtstaten zijn niet in staat migratie volledig te
beheersen’, blz. 100).
Immigratieland
De meeste Nederlanders zijn er gevoelsmatig nog
niet aan gewend dat Nederland, of ze het willen of
niet, een immigratieland geworden is. Immigranten
worden soms nog als tijdelijke bezoekers gezien.
Daardoor spreekt de Nederlandse taal vaak over tweede generatie Turken, derde generatie Marokkanen. De
meerderheid benoemt hen nog steeds naar het land
van herkomst van hun ouders. Het is exclusief taalgebruik, er-niet-bij-horentaalgebruik.
In landen die echt voelen dat ze immigratielanden
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zijn, wordt inclusieve taal gebruikt:
Italian Americans,
Moroccan Canadians,
Dutch Australians.
Immigranten worden daar naar hun húidige land genoemd. Ze worden gezien als Amerikanen, Canadezen of Australiërs. Dit heeft waarschijnlijk een positief effect op hun inburgering.
Het is wel verklaarbaar dat Nederland zich geen
immigratieland voelt. Nederland heeft van 1800 tot
1950 vrijwel geen immigranten gehad. Er kwamen in
die 150 jaar wel kleine groepjes Italiaanse ijsverkopers, Poolse mijnwerkers, joodse vluchtelingen en
o.a. Duitse dienstboden. Honderdvijftig jaar lang
heeft zich het beeld kunnen vastzetten dat Nederland
geen immigratieland is. Nederlanders zijn er gevoelsmatig nog niet aan gewend.
We zijn vergeten dat in de zestiende eeuw veel Portugese joden zijn opgenomen en veel Franse hugenoten in de zeventiende eeuw. In de zeventiende eeuw
waren er zelfs tientallen procenten vreemdelingen,
vooral Duitsers, in alle grote steden van Nederland.
Zij zijn nu opgenomen in de meerderheidscultuur.
Indo’s
Met Indo, Indo-Europeaan en Indische Nederlander worden nakomelingen bedoeld uit relaties tussen Europese mannen en Indonesische vrouwen in het koloniale
Nederlands-Indië. ‘Indisch’ zijn betekent hetzelfde. Indo’s willen niet ‘Indonesisch’ genoemd worden, dat
miskent hun gemengde achtergrond. Jonge Indo’s
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noemen zichzelf soms Eurasians. Wie een kwart Chinees, Indonesisch, Nederlands en Surinaams is voorkomt met dat woord veel discussie.
Tussen 1945 en 1965 zijn ongeveer 300.000 Nederlanders, Indo’s en Indonesiërs uit Indonesië naar Nederland gekomen. Dit werd ‘repatriëring’ genoemd
hoewel de meeste mensen nog nooit in Nederland
waren geweest. Op dit moment bestaat deze groep uit
ongeveer 393.000 mensen. Indo’s zijn de allergrootste
etnische minderheidsgroep. Ze vallen in Nederland
niet meer op. De maatschappelijke aandacht gaat nu
uit naar islamieten en Arabieren.
Het woord ‘Indo’ wordt door sommigen als een
scheldwoord opgevat, anderen hanteren het als een
geuzenterm. U zult mensen ook half grappend horen
zeggen dat Indo een afkorting is van In Nederland
Door Omstandigheden.
In het kader van het ‘beschavingsoffensief ’ van de
jaren vijftig moesten Indo’s leren op de Nederlandse
manier aardappels te schillen. Van huis uit schilden
ze de schillen van zichzelf af. Ze moesten hier juist leren om naar zichzelf tóe te schillen. Velen hebben dat
als een symbool gezien van de Nederlandse individualistische, ‘egoïstische’ manier van leven.
Integratie
In het alledaagse taalgebruik heeft het woord integratie een vage betekenis. Dat kan geen toeval zijn. Het
wordt door de meerderheidsgroep meestal gebruikt
als die niet precies weet wat ze bedoelt maar toch een
krachtig appèl op migranten wil doen. Het betekent
meestal dat immigranten geen overlast moeten veroorzaken. Het klinkt netter en beschaafder dan ‘aan154
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passen’ maar vrijwel altijd kunt u in een tekst het
woord integratie probleemloos vervangen door ‘aanpassen’. U begrijpt dat niemand overlast zou moeten
veroorzaken maar het woord integratie wordt alleen
voor immigranten gebruikt.
Een concreter woord zou ‘participatie’ kunnen
zijn: nieuwelingen zouden zo snel mogelijk ingebed
moeten raken in werk, onderwijs, sportverenigingen, het verenigingsleven, de politiek, etc.
Integriteit
Wie een officiële functie heeft moet integer zijn. Een
van de aspecten daarvan is dat burgers door bijvoorbeeld de politie of de belastingdienst gelijk behandeld moeten worden. Integer zijn betekent dat mensen uit geen enkele (etnische) groep bevoor- of
benadeeld mogen worden. Meestal wordt door de
meerderheidscultuur onmiddellijk aan migranten
gedacht: zij mogen hun etnische groep niet voortrekken. De sociale druk binnen veel migrantengemeenschappen maakt dat dit aandachtspunt serieus genomen moet worden. Zij zijn door die sociale druk soms
kwetsbaar. Dit is uiteraard een gevoelig onderwerp.
Het hoort aan de orde gesteld te worden in het kader
van integriteit van álle medewerkers.
Bij de politie, de belastingdienst, bij klantenbalies
hebben namelijk ook Nederlanders uit de meerderheidscultuur soms hun voorkeuren. Die voorkeuren
zijn veel moeilijker te ontdekken omdat die gedeeld
worden door velen. Als een autochtone arts of agent
denkt: alwéér een Marokkaan in de wachtkamer, dan begint hij zijn contact met een negatieve blik. Ook dat is
niet aanvaardbaar en ook dat betekent een voorkeur
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voor cliënten van de eigen etnische groep. Goede leidinggevenden laten daarom negatieve stereotypen en
harde etnische grappen niet passeren. Ze beschadigen
collega’s. Ze zijn ook schadelijk omdat ze een negatief
beeld van een minderheidsgroep kunnen aanscherpen waardoor onbewust en onbedoeld cliënten uit die
groep minder klantgericht zullen worden behandeld.
Ook in de Nederlandse politiek lijkt etnische integriteit een nieuw aandachtspunt. Turkse politici bijvoorbeeld behoren niet alleen aan Túrkse belangen
denken. Dat zou Turks cliëntilisme zijn. Turkse politici horen alle etniciteiten te vertegenwoordigen.
Maar ook autochtone politici mogen niet, bedoeld of
onbedoeld, de eigen meerderheidscultuur bevoordelen. Ook zij horen alle etniciteiten te vertegenwoordigen. Het zou immers blank (autochtoon) cliëntilisme
zijn. Parallel hieraan: rijke politici behoren ook met
de belangen van arme Nederlanders rekening te houden. Het bevoordelen van de eigen groep bestaat in
veel varianten.
Internet
Binnen culturen en groepen waarin een scherpe
scheiding wordt geëist van de mannen- en de vrouwenwereld heeft internet belangrijke gevolgen. Internet biedt extra mogelijkheden om in het geheim
met elkaar in contact te komen. Juist allochtone jongens en meisjes, maar ook de ouderen maken er daarom veel gebruik van.
Internet zal waarschijnlijk ooit beschreven worden
als een doorbraak in de man-vrouw verhoudingen. In
een gesloten (dorps)cultuur bood de telefoon soms al
de mogelijkheid van geheime contacten, de mobiele
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telefoon gaf nog meer mogelijkheden. Internet biedt
het summum van vrijheid.
Islam
Weet u welk land in 1945 de meeste islamitische inwoners ter wereld had? Dat was het Koninkrijk der
Nederlanden. Indonesië maakte daar toen nog deel
van uit. Indonesië heeft voor 95 procent een islamitische bevolking.
Islam. Mohammed is profeet
Dit is niet de plek om veel inhoudelijke informatie te
geven over de islam. In talloze andere publicaties
vindt u alles over de profeet Mohammed, de koran, de
vijf zuilen, etc. De woorden moslim en islamiet betekenen hetzelfde. In het Arabisch worden, net als in
het Hebreeuws, alleen de medeklinkers s, l, m geschreven. In de loop van de tijd is bovendien de lettervolgorde veranderd naar m, s, l. Moslims geloven
evenals joden en christenen in Abraham (Ibrahiem),
Isaac (Ishak), Jacob (Ja’koeb), Jozef (Joesoef ) en Mozes (Moesa).
Voor moslims is Jezus (Isa) ook een profeet maar,
zeer belangrijk, niet de zoon van God zoals in de
christelijke opvatting. Mohammed is de laatste profeet. Ook Maria (Meryam) komt in de koran voor.
Islams
Er is in feite niet één islam, hoewel islamieten dat
vaak wel benadrukken. Er zijn strenge en tolerante
stromingen binnen de islam, poëtische en nuchtere,
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gewelddadige en vredelievende. Alle varianten van
mens-zijn komen in de islam naar voren.
Islamieten zoals we die in Nederland kennen beleven de islam meestal als een godsdienst zonder twijfel. De meeste islamieten in Nederland zijn laagopgeleid. Zij zijn gewend imams en wat in boeken staat
zonder twijfel te geloven. Hun beleving van godsdienst is te vergelijken met die van sommige christenen uit de bijbelgordel. De tekst uit de bijbel wordt
door hen vaker letterlijk genomen. Er wordt minder
gekeken naar de betekenis in de tijd dat de tekst geschreven werd. De meeste islamitische landen worden bovendien autoritair geregeerd. Ook daardoor
bestaat geen traditie om het woord van autoriteiten
(of heilige boeken) openlijk in twijfel te trekken. Die
traditie van twijfelloosheid zet zich bij velen in Nederland voort, maar niet bij iedereen. Dit leidt tot
grote verschillen in islambeleving.
De koran bevat, net als het Oude Testament, teksten die oproepen tot geweld. De meeste joden, christenen en islamieten vinden die tekstgedeelten niet
relevant voor hun leven in de huidige tijd, ze verbinden er geen consequenties aan. Een kleine groep, binnen deze drie godsdiensten vooral in islamitische
kring, gebruikt die teksten wel als rechtvaardiging
van (politiek) geweld.
Maakt u zich zorgen over radicalisering binnen de
islam? Juist dan zou het moslims duidelijk moeten
zijn dat alle vredelievende vormen van de islam welkom zijn. Dat is waarschijnlijk het meest effectieve
middel om een dam op te werpen tegen de extreme
varianten.
(Zie Fundamentalisme en Radicalisering)
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‘Een miljoen islamieten’
Krantenberichten meldden dat er in Nederland een
miljoen moslims zijn. Het roept bij sommige autochtonen het beeld op dat een horde ‘ons’ overspoelt.
Wanneer tel je volgens het cbs als moslim? Dat heeft
niets met geloof te maken. Je telt voor het cbs mee als
moslim als je geboren bent in een overwegend islamitisch land of als één van je ouders in een overwegend
islamitisch land is geboren. Met deze redenering zijn
alle Nederlandse emigranten én hun kinderen in Canada, de vs en Australië christen. De wrr telde later
3 procent moslims in Nederland.
Islamitische feesten
In de islamitische wereld worden verschillende feestdagen gevierd. Er zijn twee feesten die door de koran
voorgeschreven zijn.
– Het Suikerfeest (Arabisch: Ied al-Fitr. Turks: Şeker
Bayramı).
Het Suikerfeest, ook wel het Kleine Feest, is de uitbundigste gebeurtenis in het islamitisch jaar. Het
vindt plaats aan het einde van de ramadan.
Vrijwel iedere moslim gaat dan naar de moskee.
Als de zon ondergaat kan het Suikerfeest beginnen. Het duurt vaak meerdere dagen, want er
wordt aan veel mensen een bezoek gebracht. Buren, familie, vrienden, arme mensen en ook de doden worden niet vergeten. Er wordt wel gezegd dat
het motto van dit feest ‘zoet eten, zoet praten’ is.
Deze dag is dan ook de gelegenheid om ruzie of
conflicten van de afgelopen tijd goed te maken. Er
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mag weer overdag gegeten worden en dat wordt
dan ook overvloedig gedaan: het lekkerste en zoetste eten (baklava) wordt op tafel gezet.
– Het Offerfeest (Arabisch: Ied al-Adha. Turks: Kurban
Bayramı).
Dit feest valt samen met de bedevaart naar Mekka,
de hadj. Volgens de koran vroeg God aan Ibrahim
(Abraham) om zijn zoon Ismaël te offeren om te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahim
zijn zoon met een mes wilde doodsteken, kwam er
een engel die zei dat een schaap de plaats van Ismaël mocht innemen. Als herinnering daaraan laten veel moslims deze dag een schaap slachten. Het
vlees wordt in drieën verdeeld: een deel voor de familie, een deel voor buren, vrienden of bezoekers
en een deel voor de armen. In Nederland gebeurt
het rituele slachten meestal in het slachthuis. Het
offerfeest is het belangrijkste feest van de Islam. In
de islamitische landen zijn bedrijven en scholen
dicht. (Zie Ramadan)
Islamitische scholen
Er zijn in Nederland aparte scholen voor o.a. protestantse christenen, katholieke christenen, hindoes en
joden. Er zijn aparte woningen voor oude mensen en
aparte woonblokken voor studenten. Er worden woningen gebouwd voor de elite en wijken voor mensen
met een kleine beurs. In de meeste gevallen roept het
geen discussie op als een institutie specifiek bedoeld
is voor een godsdienstige, sociale of leeftijdsgroep.
Bij de oprichting van islamitische scholen speelt
echter een ander probleem. Waarschijnlijk zou niemand moeite hebben met de bouw van islamitische
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bejaardenhuizen. Scholen hebben echter een specifieke opvoedingsfunctie. Op scholen moeten jonge
mensen van allerlei origine elkaar leren kennen. Op
een islamitische school met vrijwel uitsluitend allochtone leerlingen leren de kinderen onvoldoende
de gewoontes en de taal van de meerderheidscultuur.
Het aantal islamitische scholen is overigens klein,
ongeveer vijftig. Het bovengenoemde pedagogische
bezwaar speelt echter op een veel grotere schaal op
vmbo- en mbo (roc)-scholen in de grote steden een
rol, op de zgn. zwarte scholen.
Er is een vergelijkbaar pedagogisch bezwaar tegen
witte scholen. Wie bezwaar maakt tegen zwarte of islamitische scholen zou evenveel bezwaar tegen witte
scholen moeten hebben. De blanke leerlingen leren
daar een belangrijk segment van de samenleving, de
allochtone bevolking, onvoldoende kennen.
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Ja betekent niet altijd ja
Een blanke Nederlander zoekt in India zijn hotel. Hij
vraagt of hij rechtsaf moet. Veel Indiërs zullen ‘ja’
zeggen. Maar ze zeggen ook ‘ja’ als u vraagt of u linksaf moet. Nieuwe immigranten in Nederland geven
vaak hetzelfde soort antwoord. Dat is vaak beleefdheid en respect maar voor de meeste lezers is het lastig. De meeste lezers verwachten een inhouds-ja.
Hoe kan een Hollandse werkgever weten of het een
inhoudelijk-ja is of een beleefdheid-ja? Er zijn drie
tips.
– Stel open vragen.
Niet: ‘Is het George-hotel hier naar links?’
Maar: ‘Weet u waar het George-hotel is?’
Niet: ‘Komt u morgen om halftien?’
Maar: ‘Wat gaat u morgen doen?’
Niet: ‘Hebt u het begrepen?’
Maar: ‘Hoe gaat u dit aanpakken?’
– Let op de intonatie. Een vlak ja betekent meestal
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nee. De Indiër begrijpt er niets van dat u zijn vlakke-intonatie-ja als ‘ja’ hebt opgevat.
– Als mensen naar details vragen dan is dat een goed
teken. Dan hebben ze het meestal wel begrepen.
‘Bedoelt u dat grote witte hotel?’ ‘Zal ik morgen om
halftien beneden in de hal op u wachten?’
Jaartelling
Het islamitische jaar is elf dagen korter dan het christelijke jaar. De islam rekent namelijk in maanjaren.
De maan draait ongeveer in 29,5 dag rond de aarde.
Twaalf maanjaren (het islamitische jaar) is 12 x 29,5 =
354 dagen. Het westerse, christelijke jaar gaat uit van
het draaien van de aarde rond de zon in 365 dagen.
Het islamitische jaar is daardoor 11 dagen (365-354 =
11) korter. Daarom schuift bijvoorbeeld de ramadan
elk jaar 11 dagen naar voren ten opzichte van de christelijke jaartelling. Ooit haalt de islamitische jaartelling de christelijke dus in. Ook in de Chinese kalender
wordt in maanjaren gerekend.
Is het nu (ongeveer) het jaar 1428, 2008, 4705, of 5768?
Het is allemaal waar, afhankelijk van uw perspectief.
Als het voor West-Europese lezers het jaar 2008 is,
dan is het in de islamitische jaartelling het jaar 1428.
Voor Chinezen 4705; voor joden is het 5768.
Islamieten tellen vanaf de vestiging van Mohamed
in Medina (622 n.Chr.). Christenen tellen vanaf de geboorte van Jezus. Chinezen tellen vanaf de eerste Chinese koning (2697 v.Chr.). Joden tellen vanaf het veronderstelde begin van de schepping (3761 v.Chr.)
ps Is de formulering van de eerste zin etnocen163
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trisch? Zou een islamiet eerder schrijven: ‘Het christelijke jaar is elf dagen langer dan het islamitische jaar?’
Jaloezie
Voor de meeste Nederlanders is jaloezie een slechte
eigenschap. Sommigen zullen zelfs ontkennen dat ze
ooit jaloers zijn. In Turkije en in de Arabische wereld
is de betekenis van jaloezie anders. Een man hoort
bijvoorbeeld juist snel geïrriteerd en jaloers te reageren als een andere man naar zijn vrouw kijkt. Jaloezie
is een teken van mannelijkheid en een bewijs van eerbaarheid. Een willekeurige Turkse man zal oprecht
radeloos zijn als zijn vrouw onverwacht later thuiskomt. Een normale man vraagt dan boos: ‘Mijn eer
staat op het spel. Naar wie ben je geweest?’ (Van Eck,
blz. 27). Zijn vrouw waardeert die jaloezie als een teken van liefde. Toen van Eck laagopgeleide Turkse
vrouwen ertoe wilde bewegen om cursussen te gaan
volgen, zeiden enkelen opgetogen: ‘Mijn man laat me
niet naar school gaan.’ (blz. 28)
Jennen, plagen
Autochtone Nederlanders jennen elkaar vaker naarmate ze elkaar aardiger vinden. Jennen is een raar verschijnsel, in feite is het een eeraantasting in het openbaar. Stel: er komt iemand aanlopen. Dan kan een
vriend zeggen: ‘Nou wordt het ongezellig.’ De omstanders weten dan dat die twee jongens goede vrienden zijn.
Immigranten komen vaak uit culturen waar je het
aantasten van de eer niet zomaar kan laten passeren.
Dan zou je een slappeling zijn. Maar ook in België is
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jennen minder een onderdeel van de cultuur. De Nederlandse norm is het tegenovergestelde: je moet je
niet op de kast laten jagen.
Nog een voorbeeld. Nu van een Nederlandse man
die getrouwd is met een Saudische vrouw. Soms
komt zijn Saudische schoonmoeder op bezoek. Zij
neemt altijd een fles water mee naar het toilet. Zoals
veel islamieten gebruikt ze water in plaats van toiletpapier. De Nederlandse man kan het niet laten om
daar grappen over te maken zoals: ‘ga je de planten
weer water geven?’ Schoonmoeder kan het, ook na jaren, niet waarderen. Ze vindt hem bot en grof.
Klopt het dat mannen vaker en harder jennen dan
vrouwen? Is het bij mannen tegelijkertijd ook een
manier om hoger te komen in de pikorde: wie kan de
meest gevatte grappen maken? Klopt het dat het jennen in de randstad scherper is dan in andere delen
van Nederland?
Jodendom
Volgens de joodse wet is iemand jood als zijn/haar
moeder jood is. Joden hebben de tenach als heilig
boek, het boek dat christenen het Oude Testament
noemen. Een deel daarvan is de thora.
Het jodendom kent één God. Zijn naam wordt, buiten de synagoge, uit eerbied niet uitgesproken. Joden
geloven in een eeuwig leven. In de toekomst zal God de
Messias sturen. Jezus Christus wordt dus niet als de
Messias, de zoon van God gezien. Orthodoxe joden geloven dat alles wat in de thora staat letterlijk moet
worden genomen. Liberale joden geloven dat een deel
van de thora moet worden geïnterpreteerd in het licht
van de moderne tijd. Daardoor is o.a. de rol van de
165
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vrouw bij de orthodoxen en liberalen anders. In de
thora staat beschreven hoe joden moeten leven. Naast
de tien geboden heeft God, naar joodse overtuiging,
ook 248 geboden en 365 verboden gegeven. Alle joodse
tradities en gebruiken zijn aan de thora ontleend, de
sabbat, de voedselwetten (kosher, geen varkensvlees,
etc.), de besnijdenis, de bar mitswa en de feestdagen.
Van de 13 miljoen joden op de wereld wonen er 5,3
miljoen in de vs, 5,1 miljoen in Israël. Een deel van de
joden is religieus, een ander deel niet. Sommigen
voelen zich alleen met het jodendom verbonden door
tradities (kippensoep op vrijdagavond, etc.), de geschiedenis van de shoah (de Holocaust) of door het
bestaan van Israël. Van de 140.000 joden die voor 1940
in Nederland woonden zijn er 100.000 door de Duitsers vermoord.
Joodse feestdagen
De belangrijkste joodse feestdagen zijn:
– Jom Kippoer, Grote Verzoendag
Jom Kippoer, Grote Verzoendag is de belangrijkste
dag binnen het jodendom. De joden hopen op die
dag van God vergeving te krijgen van hun zonden.
Joodse feestdagen beginnen altijd bij zonsondergang van de voorafgaande avond en duren tot
zonsondergang op de dag zelf. Die tijd wordt in de
synagoge doorgebracht en gevast. De dienst bestaat uit gebed en gezang. Aan het eind van de
dienst wordt op de ramshoorn geblazen. Daarna is
er een feestelijke maaltijd in de familiekring.
– Rosh Hasjana, joods nieuwjaar
Het joodse nieuwjaar wordt rond september ge166
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vierd. Tijdens de maaltijd of in de synagoge eet men
een stukje appel dat in de honing is gedoopt. Daarmee wenst men elkaar een goed en zoet jaar toe. In
de synagoge wordt op de sjofar, de ramshoorn geblazen. ‘Wordt wakker, let op,’ willen de tonen zeggen. Joden worden opgeroepen om naar zichzelf te
kijken: Hoe heb ik het afgelopen jaar geleefd? Tien
dagen hierna zal het Grote Verzoendag zijn.
– Pesach, het joodse paasfeest
Op Pesach wordt de uittocht uit Egypte herdacht.
Mozes leidde toen het joodse volk uit de slavernij
van Egypte naar het beloofde land. Het was een
barre tocht door de woestijn die veertig dagen
duurde. Joden eten op ‘seideravond’, de eerste
avond, onder andere bittere kruiden als herinnering aan die slavernij. De acht dagen erna eten joden matzes: gebakken van ongerezen deeg omdat
er ook in de woestijn geen tijd was om het brood te
laten rijzen.
– Chanoeka
Het Chanoekafeest is een lichtfeest, het herinnert
aan de herinwijding van de tempel in Jeruzalem
door de Makkabeeën. Het valt meestal in december
en is vooral een huiselijk feest.
– Poerim
Het meest uitbundige feest van het jaar is Poerim,
dat meestal in maart valt. Dit feest is ontleend aan
het bijbelboek Esther. Men herdenkt de verlossing
van de joden in Perzië uit de handen van de wrede
Haman, dankzij de joodse koningin Esther. Na afloop worden zogenaamde Hamansoren gegeten:
zoet gebak in de vorm van oren.
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Jongeren
Drie modellen van opgroeien
Jongeren groeien in verschillende situaties op. Ik
maak het volgende grove onderscheid:
– De stereotypisch ‘dorpse’ opvoedsituatie;
– De hedendaagse opvoedsituatie voor de meeste autochtone jongeren en
– De hedendaagse opvoedsituatie voor veel allochtone jongeren.
a. In een stereotypisch dorpse opvoedsituatie zoals die in
Nederland nauwelijks nog bestaat, zijn de normen,
waarden, opvattingen, gewoontes, etc. van thuis en
van de school vrijwel gelijk. Er is bovendien geen
straat- of buurtcultuur, ook geen mtv waarin een contrasterende leefstijl wordt getoond. De jongere wordt
door de gehele omgeving één kant op getrokken.
In een dergelijke opvoedsituatie ontwikkelt de jongere een rustige identiteit, een stevige basis. Fundamentele identiteitstwijfels ontstaan wellicht pas op
latere leeftijd.

Wees netjes
Werk hard
Spaar
Beheers je
School is belangrijk
Gehoorzaam politie
Leef verantwoord

168

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 169

Beschermende opvoeders overal ter wereld zouden
een dergelijke opvoedsituatie voor hun kinderen
graag willen. In het verzuilde Nederland van de jaren
vijftig was het nog realiteit. Het is in deze extreme beschrijving nu waarschijnlijk alleen nog op het platteland in derdewereldlanden aanwezig.
b. In moderne stedelijke samenlevingen is de situatie voor
autochtone jongeren ingewikkelder. In heel Nederland
worden jongeren niet alleen door thuis en school
beïnvloed maar in toenemende mate ook door de televisie- en straatcultuur. Vooral in de puberteit wordt
de invloed daarvan krachtig. mtv leert meisjes dat ze
sletterig moeten zijn, jongens krijgen een stoere, onverschillige macho-idealen voorgeschoteld. Thuis en
school zitten meestal wel op één lijn, hoewel er belangrijke verschillen kunnen zijn per sociaal milieu
die ik hier achterwege laat.

Doe wat je wil
Werken is voor losers
School is saai
Geniet, geniet nu
Politie is shit
Wees stoer
Wees sterk
Wees sexy

Wees netjes
Werk hard
Spaar
Beheers je
School is belangrijk
Gehoorzaam politie
Leef verantwoord

c. Voor allochtone jongeren is opgroeien in een moderne
wereld nog ingewikkelder. Zij worden aangesproken
vanuit dríe, elkaar tegensprekende opvoedblokken.
De ouders hebben meestal andere opvoedidealen dan
de school. Dat levert thuis veel ruzie op. Vooral voor
jongens is de school bovendien saai. Dan blijft, vooral voor hen, de straat over als spannende leefwereld
De vriendenkring op straat krijgt soms de betekenis
van nieuwe familie.
169
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Elders beschrijf ik de aantrekkelijkheid van de
straatcultuur. (Zie Straatcultuur) In het hieronder
staande richt ik me op de spanningen tussen thuis en
school.
Jongeren. De spagaat tussen thuis en school
Over de eerste generatie migranten kan je met enig
recht generaliseren. Bij hun kinderen is de diversiteit
zo enorm dat dit onmogelijk is. Er zijn jongeren die
zich oriënteren op de meerderheidscultuur, anderen
richten zich meer naar de cultuur van herkomst. De
meesten zitten ergens tussen die polen in. Bijna alle
jongeren voelen dat er aan twee kanten aan hen getrokken wordt en dat ze met tegenstrijdige opvattingen en loyaliteiten moeten leven.
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Ouders proberen hun kinderen op te voeden met de
overtuigingen, waarden en normen van henzelf, ze
willen hun kind niet verliezen. De ouders van bijvoorbeeld een Turks kind, willen dat hun kind Turks
blijft. ‘Zorg ervoor dat je geen brutale Nederlandse
manieren overneemt’; ‘wees gehoorzaam’; ‘maak je
familie niet te schande’; ‘blijf je geloof trouw’ e.d. Ouders willen uiteraard trots kunnen zijn op hun kind.
De impliciete boodschap van de Nederlandse kant, is
vaak tegenovergesteld. ‘Pas je aan’; ‘wees assertief ’;
‘doe niet zo achterlijk’; ‘je wilt toch niet zo stom blijven als je ouders?’; ‘Moet je zien hoe je ouders erbij lopen: zo wil je toch niet worden?’ Allochtone jongeren
moeten dus in het spanningsveld tussen hun ouders
en de meerderheidscultuur een eigen identiteit opbouwen. Elke keuze gaat gepaard met loyaliteitsconflicten. Jongeren zouden op een meer ontspannen
manier kunnen kiezen als ze allebei mochten zijn en
als de Turkse en de Nederlandse kant meer waardering zou hebben voor elkaars opvattingen.
Jongeren. Identiteitsverwarring
Opgroeiende allochtone jongeren hebben op allerlei
gebieden tegelijkertijd tegenstrijdige overtuigingen.
Ze vinden, soms jarenlang zowel het een als het andere.
Alle jongeren hebben die soort tegenstrijdigheden
maar allochtone jongeren hebben die op een groter
aantal gebieden. De tegenstrijdigheden zijn bovendien groter. Daardoor is het veel lastiger om een antwoord te vinden op fundamentele vragen zoals: Wat
Logisch dat mijn vader het geld
van mijn krantenwijk krijgt.

Logisch dat het geld van mijn
krantenwijk voor mij is.
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Een jongen hoort niet alleen te zijn
in een ruimte waar ook een
meisje is.

Het maakt niets uit of je ergens
alleen bent met een jongen of met
een meisje.

Je zegt ‘ja’ tegen je ouders, ook als
je het niet met ze eens bent.
Dat is respect.

Je moet je ouders de waarheid zeggen, ook als dat niet leuk voor ze is.
Dat is respect.

Als een meisje een laag decolleté
heeft of openlijk over seks praat, is
ze hoerig. Dan mag je als jongen
eigenlijk alles doen.

Een net meisje kan over seks praten en in bikini op het strand zitten en tegelijkertijd een net meisje
blijven.

vind ik eigenlijk zelf ? Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk?
Het opvoeden en coachen van deze jongeren is topsport omdat het in dit spanningsveld moeilijk is een
stabiel normen-en-waardenpatroon op te bouwen.
Opgroeien in een context van minachting
Jongeren uit de meerderheidscultuur voelen zich
meestal ‘gewoon’. Ze voelen zich als normaal gewaardeerd. Allochtone jongeren voelen vaker minachting
over hun godsdienst, afwijzing om hun temperament en minachting over hun ‘achterlijke’ opvattingen over eerlijkheid, seksualiteit, gehoorzaamheid,
etc. Allochtone jongeren groeien dus op in een wereld die een deel van hun zijn en hun identiteit negatief bestempelt.
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Jongeren. Jongens en meisjes
In de opvoeding van veel allochtone jongens is sterk en
krachtig zijn om de eer van de familie te kunnen verdedigen een belangrijk thema (Arabisch kbir, sterk). Een
man moet altijd willen winnen, niet alleen in een gevecht maar ook in een gesprek, ook in kleine interacties. Daar ontleen je, als man, je status aan. De dominante Nederlandse opvoeding is anders: je moet geven
en nemen, proberen een compromis te zoeken, beseffen dat de waarheid ergens in het midden ligt, polderen, etc. Vanuit Arabisch standpunt is dat sgir: klein,
zwak, slap gedrag. Hierdoor vinden veel autochtone
Nederlanders die allochtone jongens te stoer, ze vinden dat ze te veel de confrontatie zoeken, nooit willen
toegeven en te macho zijn.
Alle ouders laten hun zoons meer vrij dan de dochters. Bij allochtone ouders is dat verschil groter dan
bij autochtone ouders. Jongens moeten de wereld in
om zich daar te leren verdedigen. Meisjes moeten kbira zijn: zedig en kuis. Ze moeten daarom zo lang mogelijk binnen gehouden en beschermd worden. In
Amsterdam werd onlangs een huiswerkvrij weekend
gegeven. Een aantal Marokkaanse meisjes ging meteen naar de directie. Of ze huiswerk mochten. Huiswerk betekent dat je in het weekend naar je vriendin173
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nen mag om samen huiswerk te maken. Huiswerk betekent dat je je kan onttrekken aan het huishouden.
School geeft meisjes vrijheid die jongens sowieso al
hebben. Jongens hoeven niet hard te werken om die
vrijheid te verwerven, meisjes wel.
Bij een deel van de allochtone meisjes die het goed
doen op het mbo of hbo hangt een donkere wolk boven hun hoofd: hoe zal het zijn na de schooltijd? Er
zijn in Nederland weinig geschikte huwelijkskandidaten en de meisjes willen vaak geen dorpsjongen uit
hun herkomstland. Maar ze willen ook hun ouders
niet teleurstellen als die met een huwelijkskandidaat
zouden komen.
(Zie Identiteit. Zie Onderwijs)
Jullie
Hoe gaat dat bij jullie? Hoe denken ze daar bij jullie
over? Hoe doen jullie dat? Dit wordt altijd aan de minderheid gevraagd, nooit aan de meerderheid.
U zult merken dat het woord ‘jullie’ de kracht kan
hebben van een granaat, vooral als het gesprek toch al
een beetje vechterig is. Migranten voelen zich door
dit jullie buitengesloten. We horen er blijkbaar niet bij.
Ze voelen dat de wij-zij-tegenstelling door het woord
jullie wordt vergroot. Ze voelen bovendien dat hun
individualiteit genegeerd wordt. In de multiculturele
samenleving krijgen de woorden jullie, wij, onze, ons
land, hier etc. een specifieke, soms explosieve betekenis.
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Kerk en staat
Als een regering de godsdiensten van alle burgers in
gelijke mate wil beschermen, dan mag die staat geen
voorkeur hebben voor een van de godsdiensten. Dat is
de basis van de scheiding tussen kerk en staat: geen
enkele godsdienst wordt dan voorgetrokken. De godsdienst bepaalt dan niet de wetgeving t.a.v. abortus,
kledingvoorschriften, stamcelonderzoek, echtscheiding, erfrecht, voortplantingstechnieken, etc.
In Nederland is de scheiding van kerk en staat vrijwel totaal gerealiseerd. De subsidie op kerkenbouw is
in de jaren zestig gestopt, net toen islamieten hun
eerste moskeeën gingen bouwen. Er zijn nog enkele
restanten overgebleven zoals de tekst god zij met
ons op de zijkant van onze 2 euro munt en het gemak
waarmee christelijke kerken hun kerkklokken op
zondagmorgen mogen luiden resp. geluidsoverlast
mogen veroorzaken.
In een theocratie bevoordeelt de staat in meer of
mindere mate bepaalde godsdienstige groepen. In
landen als Iran, Saudi-Arabië en Pakistan is de islam
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op alle gebieden staatsgodsdienst. In Israël in mindere mate het jodendom. In Spanje, Italië en bijvoorbeeld Ierland zijn nog duidelijk restanten te zien van
de vroegere christelijke dominantie in staatszaken.
Turkije behoeft speciale aandacht. Formeel heeft
Atatürk in 1923 de scheiding van kerk en staat tot
stand gebracht. Daarom mogen in Turkse staatsinstellingen vrouwen geen hoofddoek dragen, ook niet
op scholen. Godsdienstsymbolen worden immers
geweerd uit staatsinstellingen. Daar staat echter tegenover dat de Turkse staat een belangrijk ministerie van Godsdienstzaken (Diyanet; 80.000 medewerkers) heeft dat het monopolie heeft op het opleiden
van imams en het geven van godsdienstcursussen.
Dit ministerie selecteert de imams die naar het buitenland worden uitgezonden en stelt letterlijk de inhoud vast van de vrijdagse preek. Er is blijkbaar op
al deze terreinen géén scheiding tussen kerk en
staat. De discussie in Turkije over dit onderwerp is
zeer sterk gepolitiseerd.
In Marokko claimt de koning dat hij afstamt van de
profeet Mohammed wat bijdraagt aan zijn gezag. De
koning is bovendien de ‘leider der gelovigen’. De Marokkaanse overheid probeert grip te krijgen op de islam om extreme uitwassen te voorkomen.
Kerstpakket
Wat doet een werkgever in het kerstpakket? Er zijn
immers minimaal islamitische, joodse, christelijke,
hindoe en vegetarische werknemers die allemaal wat
anders willen. In een islamitisch kerstpakket zit geen
varkensvlees en geen alcohol. In een vegetarisch pakket geen enkel vleesproduct.
176

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:25

Pagina 177

Enkele grote schoonmaakbedrijven laten in oktober een wensformulier invullen. De medewerkers zijn
er zeer positief over. De werknemers voelen zich gezien. Het simpele keuzeformulier is de oplossing
gebleken voor jarenlang slepende kleine ergernissen.
Kijkrichting
Maak alsjeblieft bij dit plaatje een zin met de woorden ‘onweer’ en ‘bomen’.
Doe het echt,
dan kan ik intussen vertellen dat u
in de drie bomen
ook drie struisvogels kan zien. Misschien kunt u hierna de bomen niet meer terugvinden.
De meeste lezers zien onweer dat de bomen nadert.
Het gaat straks regenen. De meeste Arabieren en Israëliërs zien echter het onweer wegtrekken van de bomen. De regen is voor hen juist voorbij.
In de meeste westerse samenlevingen wordt van
links naar rechts gelezen. Daar is de kijkrichting op
plaatjes ook van links naar rechts. Het Hebreeuws en
het Arabisch worden van rechts naar links gelezen.
Dat is voor hen ook de kijkrichting.
Welke van de buizen hiernaast is door een Nederlander, welke door een Arabier getekend? De meeste lezers tekenen eerst
de ronde opening en daarna naar
rechts de rest van de buis, de onderste buis.
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Kinderen
In vrijwel de hele niet-westerse wereld is het hebben
van veel kinderen een noodzakelijke vorm van levensverzekering. Wie anders moet er voor de ouders zorgen op hun oude dag? Het hebben van veel kinderen
geeft ook status. In de niet-westerse wereld begrijpen
ze er niets van als westerlingen zeggen dat ze geen
kinderen willen. Hoe kun je zo’n geschenk van God
afwijzen? Als bijvoorbeeld een oudere Indonesiër
vraagt of u al kinderen hebt, dan kunt u zeggen: ‘Nog
niet, als God het wil komen ze.’ Men zal uw respectvolle antwoord waarderen.
Westerlingen denken over het krijgen van kinderen in termen van planning en bewust willen. Nietwesterlingen overkomt het meer, het is meer toeval of
de wil van God, of het lot dat je leven bepaalt.
Kindertal
De eerste generatie migranten had bij hun aankomst
in Nederland grote gezinnen, gemiddeld zeven kinderen bij Marokkanen, vijf kinderen bij Turkse families
(1980). Dat kindertal is bij de eerste generatie snel gezakt, bij Marokkanen naar 3,2 bij Turken naar 2,1. Het
kindertal van de tweede generatie vrouwen is zelfs gelijk aan het kindertal van de autochtone meerderheid
(Garssen 2006). U bent wellicht geneigd te denken dat
dit een kwestie van aanpassen is. Dat kan, maar ook
het aantal geboorten in de herkomstlanden is tussen
1980 en 2000 drastisch gedaald. In Marokko van 5,4
naar 2,7. In Turkije van 4,1 naar 2,4. In Turkije is het
kindertal nu zelfs onder het vervangingsniveau.
Door de specifieke leeftijdsopbouw van de alloch178
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tone groepen zullen in de komende jaren relatief veel
allochtone vrouwen in de vruchtbare leeftijd komen.
Het percentage allochtone kinderen zal daardoor stijgen.
Kledingvoorschriften
In formele zin hebben autochtone Nederlanders geen
kledingvoorschriften. Toch is er ook bij hen duidelijk
sprake van een verschil tussen mannen- en vrouwenkleding en bijvoorbeeld van kleding voor de nacht en
voor overdag. Tot ongeveer 1965 hadden de meeste
Nederlanders aparte kleding voor zondag en voor
‘door de week’. Dat verschil is, behalve bij de streng
christelijke groepen, verdwenen. Tot 1930 ging geen
Nederlandse man zwemmen met onbloot bovenlijf.
Dat werd toen te naakt gevonden.
Islamitische Nederlanders hebben te maken met
strengere kledingvoorschriften. Mannen horen, volgens de strenge interpretatie van de islam, buitenshuis bedekt te zijn van hun navel tot aan hun knieën;
vrouwen behoren buitenshuis het hele lichaam te bedekken behalve hun handen en hun gezicht. Ook haar
lichaamsvormen, de rondingen, mogen niet duidelijk
te zien zijn. De overgrote meerderheid van de islamieten houdt zich niet aan deze kledingregels. In de meest
strenge variant bedekt een boerka het hele lichaam en
het hele gezicht waarbij de vrouw door een gaasje naar
buiten kijkt. Dit komt in Nederland zelden voor, wel
bijv. in Afghanistan en Pakistan. Symbolisch gezien is
de vrouw in boerka weliswaar fysiek buitenshuis maar
door haar kleding is ze tegelijkertijd in een binnenwereld. Het meest besproken kledingstuk is ongetwijfeld
de hoofddoek. Die houdt de haren bedekt en laat het
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gezicht vrij. Ook bij joden dragen de orthodoxe vrouwen kleding die vrijwel het hele lichaam bedekt. Veel
orthodox joodse vrouwen dragen een pruik om hun
haren te bedekken. Ook strenge christenen dragen kleding waarbij de lichaamsvormen afgevlakt zijn. Een
broek voor vrouwen is bij hen verboden: de vorm van
het onderlichaam is dan te duidelijk.
(Zie Hoofddoek)
Koekje
Bij relatief veel Nederlanders gaat de koektrommel
dicht na het koekje bij de koffie. De meeste Nederlanders valt het niet op, het is normaal. Migranten uit
arme overlevingsculturen laten hun gastvrijheid juist
zien door overvloedige maaltijden en veel koekjes op
tafel. ‘Neem er nog een, u hebt er pas één gehad.’
Een oude Nederlandse vrouw zei over dat ene koekje onlangs: ‘Dat is toch normaal dat je één koekje eet,
als de mensen honger hebben, dan moeten ze maar
brood eten.’ Ze zei eigenlijk: een koekje is luxe. Dan is
één koekje genoeg.
Koffie
Voor Nederlanders heeft koffie de betekenis van gezelligheid en welkom. ‘Kom een kopje koffie bij me
drinken’ betekent niet dat u per se koffie hoeft te
drinken. Het betekent: ‘Voel je uitgenodigd, kom
eens langs.’
Koffie is afkomstig uit de Arabische wereld, uit Jemen en uit Ethiopië. In 1690 hebben Nederlanders de
koffieplant naar Java overgebracht. Het drinken van
koffie is inmiddels typisch Nederlands gewórden. In
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de achttiende eeuw was het nog een zeer dure drank.
Rijke mensen gingen 250 jaar geleden speciaal met
een rijtuig naar een ‘café’ (aanvankelijk de plek waar
koffie geschonken werd) om daar, aangegaapt door
arme burgers, één kopje koffie te nuttigen.
Kranig
Nederlanders vinden dat je emoties niet te veel moet
laten zien. Ze kunnen hun eigen emoties niet goed uiten en ze kunnen ook niet goed omgaan met emoties
van anderen. Zij hebben er zelfs een speciaal positief
woord voor als ze geen emoties tonen bij het overlijden van een dierbare persoon. Met bewondering noemen ze iemand ‘kranig’ als die bij een begrafenis niet
of weinig heeft gehuild. ‘Hij heeft zich kranig gehouden.’ Ze bedoelen daarmee ook dat die persoon de
overige aanwezigen geen overlast heeft bezorgd met
zijn gehuil. De anderen zouden niet goed weten hoe
ze ermee moeten omgaan.
Vooral in de agrarische delen van Nederland, vooral bij ouderen, is kranig zijn de norm.
Kussen
Nederlanders kussen sinds een aantal jaren drie
keer. Lang niet iedereen is er blij mee, maar in feite
ontkomt vrijwel niemand aan deze kusdwang. Veel
Nederlanders beseffen niet dat er twee kuspatronen
zijn. Vanuit de gekuste gezien kan de eerste kus
rechts of links komen:
– De rechts-links-rechtskussers: 80 procent
– De links-rechts-linkskussers: 20 procent
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Ongeveer 80 procent van de Nederlanders verwacht
de eerste kus op de rechterwang. Dat gaat goed als de
andere kusser ook de r-l-r-gewoonte heeft. Als het
kussen bij u opvallend vaak mis gaat, dan behoort u
waarschijnlijk tot de 20 procent l-r-l-groep. In dat geval wilt u de kus geven op de ándere wang dan waar
die wordt verwacht. Er ontstaat dan een lastig aarzelmoment met snelle hoofdbewegingen op plm. 15 cm
afstand.
Oudere Nederlanders (opa’s; oma’s; soms schoonvaders) kussen natter en meer vlak bij de mond. Ze
doen dat zonder enige bijbedoeling. Nat op de mond
kussen was vroeger meer de gewoonte. Het gaf meer
contact.
Aan de manier van kussen kunt u soms ook de rijkdom van mensen aflezen. Hoe rijker, des te meer het
gezicht wordt afgewend.
Kwetsen
Kwetsen. De uitspraak ‘het is kwetsend’
In de media duiken steeds weer polemieken op over
‘kwetsen’. Was de uitspraak ‘geitenneukers’ van Theo
van Gogh kwetsend? Was Ayaan Hirsi Ali kwetsend
door de film Submission te maken? Waren de Deense
cartoons over de profeet Mohammed kwetsend? Op
het moment dat u dit leest, zijn er ongetwijfeld nieuwe voorbeelden.
De uitspraak ‘het is kwetsend’ kan twee betekenissen hebben:
– De persoon heeft de bedoeling gehad om te kwetsen. Dat is de bedoeling-definitie
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– Wat de persoon deed heeft een kwetsend effect. Dat
is de effect-definitie
Die twee betekenissen worden vaak door elkaar gehaald. Ook als iemand niet wil kwetsen, kan een ander zich door hem gekwetst voelen (‘gekwetst zijn’).
Gekwetst worden is onvermijdelijk
Het is belangrijk om zich te realiseren dat het in een
pluriforme samenleving onmogelijk is om níet te
kwetsen. Stel dat iemand beweert dat God niet bestaat, dan is dat kwetsend voor sommige gelovigen.
Maar dit niet mogen zeggen of de bewering dat God
wél bestaat, is kwetsend voor anderen. Ook Galilei
heeft met zijn bewering dat de aarde rond was velen
gekwetst en dat was onvermijdelijk. Als hij had gezwegen waren hijzelf en andere wetenschappers gekwetst. Het Europese Hof zegt het zo: ‘The right to
freedom of expression is also applicable to information and ideas that offend shock or disturb the State
or any other sector of the population. Such are the demands of pluralism and tolerance without which
there is no democratic society’ (citaat in Ellian).
Uit bovenstaande blijkt al dat er gradaties zijn in
het begrip ‘kwetsen’. Die gaan van je licht storen, via
je flink ergeren tot je ernstig gekwetst voelen. Hoe
meer iets geraakt wordt dat de identiteit betreft (familie, godsdienst, etnische groep) des te sterker het
gevoel van kwetsing.
In een pluriforme samenleving moet iedereen dus
weten dat het authentieke gevoel dat je gekwetst bent
(dat je je gekwetst voelt) op zich géén reden is om de
veroorzaker daarvan iets kwalijk te nemen! Kwetsing
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hoort per definitie bij een pluriforme samenleving.
Dit geeft overigens geen vrijbrief om opzettelijk te
kwetsen. Ook al is kwetsen onvermijdelijk, ook dan is
het fatsoenlijk om zorgvuldig met elkaars gevoelens
om te gaan. Daar zijn twee goede redenen voor. Het is
namelijk een soort mensenrecht om te leven met zo
min mogelijk kwetsing. Wie een ander iets wil leren,
moet bovendien beseffen dat kwetsing vaak een averechts effect heeft. De gekwetste persoon sluit zich
meestal af van de omgeving en verandert juist niet.
Kwetsingbevorderende houdingen
In een pluriforme samenleving zijn er altijd twee opvattingen/houdingen die tot ‘kwetsen’ leiden:
Voor sommige mensen betekent vrijheid en eerlijkheid dat ze álles, zonder remmingen moeten kunnen zeggen: waarom zou ik me moeten inhouden? Grote
ego’s laten zich niet inperken door mogelijke gekwetstheid van een ander.
Anderen voelen zich bij bepaalde thema’s zeer snel
gekwetst. Daardoor is iedere kritiek, zelfs een voorzichtige bespreking van een thema (familie, godsdienst, etnische thema’s) onmogelijk. Beide houdingen maken
samenleven in een pluriforme maatschappij moeilijk.
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Land
Wat wordt gezien als een land?
Onbewust wordt ‘een land’ soms gezien als een gebied waarin één etnische groep leeft of zou behoren
te leven. Wie zo denkt ziet Nederland, onbewust, als
het land van blanke Nederlanders. Migranten zijn
dan tijdelijk te gast.
Het begrip ‘een land’ kan ook opgevat worden als
een geografisch gebied waarbinnen allerlei verschillende etnische groepen leven. In deze opvatting zijn
verschillende etnische groepen binnen één land geen
afwijking maar een normaal verschijnsel.
Nederland heeft van 1800 tot plm. 1950 geen grote
immigraties gekend. Vooral oudere Nederlanders leven daardoor onbewust met het beeld dat een land
een gebied is waar ‘eigenlijk’ één etnische groep zou
behoren te leven. Voor hen is Nederland een blank
land.
Voor racisten is deze mening niet alleen een impliciete opvatting. Zij hebben deze mening vaak tot hun
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overtuiging gemaakt. Nederland is voor de blanke
Nederlanders, Servië is voor de Serviërs, Frankrijk
voor de Fransen, enz.
Leidinggeven (1) aan laagopgeleide migranten
Er is een wezenlijk verschil tussen leidinggeven aan
laag- en hoogopgeleide migranten. Ik ga er in het onderstaande voor het gemak van uit dat de leidinggevende een blanke Nederlander is.
– Bij laagopgeleiden (niet bij hoogopgeleiden, zie
hierna) is het belangrijk dat de manager veel kennis
heeft van culturele achtergronden, dus van de manvrouw verhouding, van de manier van communiceren, van de godsdienst, etc. Wat kan een manager meemaken? Afhankelijk van de werksoort
bijvoorbeeld het volgende. Soms wil een allochtone laagopgeleide man absoluut geen vrouw als
baas. Soms wil een Afrikaanse schoonmaker niet
schoonmaken in de kelder, uit angst voor geesten.
De werknemer kan het woord ‘moeten’ gebruiken
als hij ‘willen’ bedoelt, hij kan ‘ja’ zeggen, ook als
hij ‘nee’ bedoelt, etc. (Zie Communicatie, tien misverstanden)
– Ook bij de werving is cultuurkennis soms noodzakelijk. In bijgaande advertentie wordt niet de a.s.
agente maar haar laagopgeleide vader aangesproken. Dat maakt de kans veel groter dat de vader de
beroepskeuze van de dochter steunt.
– Juist migranten zijn zeer gevoelig voor een manager die interesse heeft voor de gewone dingen:
de ziekte van de vrouw, de school van de kinderen,
etc. ‘Het kost moeite voor je het vertrouwen hebt,
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maar als je het hebt, dan gaan ze voor je door het
vuur.’
– Managers vertellen volkomen tegenstrijdige verhalen over etnische groepen ‘waar niet mee te werken
valt’. Het zegt blijkbaar iets over persoonlijke voorkeuren. Sommige leidinggevenden werken het liefst
met Marokkanen, anderen met Ghanezen, etc.
– Een vrouw moet zich als leidinggevende vaak extra
waar maken. Ze krijgt minder vanzelfsprekend gezag.
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– Blanke managers vertellen verschillende verhalen
over de ideale samenstelling van een team. De
meesten hebben een voorkeur voor een zeer gemixt team of juist voor een volledig homogeen
team. In een team met een grote etnische subgroep
ontstaat soms blokvorming tegen collega’s of de
leiding.
– Een allochtone leidinggevende heeft het in een
multicultureel team aanvankelijk extra moeilijk.
Hij wordt door allochtoon en autochtoon aanvankelijk niet echt geaccepteerd.
Leidinggeven (2) aan hoogopgeleide migranten
Bij het leidinggeven aan hoogopgeleiden is het wenselijk maar niet wezenlijk om kennis te hebben van de
achtergrondcultuur. Hoogopgeleiden hebben meestal al veel ervaring met westerse culturen, snappen
vaak de Nederlandse stijl van communiceren en kunnen daar bovendien op metaniveau over nadenken.
Door hun hogere opleiding hebben ze vaak ook een
sterker zelfwaardegevoel. Dat staat daardoor minder
op spanning dan bij laagopgeleiden. Bij het werken
met hoogopgeleiden zijn andere aandachtspunten
van belang:
– Migranten voelen zich, zeker in het begin, onzeker.
Zullen ze me accepteren als allochtoon, als moslim? Dat
maakt ze kwetsbaar. Ze willen als collega gezien worden, niet als allochtoon. Ze worden echter vaak aangesproken als vertegenwoordiger van hun groep.
‘Hoe gaat dat bij jullie? Vind jij dat nou normaal met
die Osama bin Laden?’ Een goede leidinggevende begrijpt dat de medewerker zich hierdoor buitengesloten kan voelen.
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– Onder hoogopgeleiden komt weinig directe, grove
discriminatie voor. De manager zal dus sensitief
moeten zijn als een medewerker situaties noemt
zoals de onderstaande.
– De medewerker meldt dat een gesprek stilvalt als
hij langsloopt.
– De medewerker heeft het idee dat zijn fouten
zwaarder tellen dan die van anderen.
– De medewerker vindt dat hij dubbel moet presteren om dezelfde waardering te krijgen.
– De medewerker voelt zich ter verantwoording
geroepen als ‘zijn’ land iets doet.
– De medewerker ergert zich aan etnische moppen.
– Allochtone medewerkers kunnen gemakkelijk denken dat ze geen salarisverhoging of promotie krijgen omdát ze allochtoon zijn. Leden van minderheidsgroepen ontwikkelen gemakkelijk een soort
wantrouwen dat soms terecht is, maar soms de
plank misslaat. Vergelijk het met doven en stotteraars, ook zij denken al snel dat u het over hen hebt.
Een goede manager snapt dat mechanisme.
– In het aannamebeleid heeft zowel de organisatie als
de migrant de neiging om een lagere functie te kiezen dan waartoe hij gekwalificeerd is. Dat is verlies
van potentieel.
– Collega’s kunnen denken dat een vrouw of een migrant zijn of haar baan te danken heeft aan positieve discriminatie. Over dit thema is zorgvuldige
communicatie noodzakelijk.
– Hoogopgeleiden die vakmatig goed zijn en ook
vakinhoudelijk goed kunnen overleggen, hebben
soms tegelijkertijd erg veel moeite met het alledaagse gebabbel, de social talk. Ze hebben weinig
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voeling met de onderwerpen, de manier van praten, etc. Ze gaan daardoor in de pauzes liever apart
zitten, vermijden recepties, gaan niet mee met bedrijfsuitjes e.d. Ze lijken dan ‘geen behoefte’ te hebben aan informeel contact of aan een vertrouwensband met collega’s.
– Een goede manager is niet krampachtig en angstig
voorzichtig als het om cultuur, religie of etniciteit
gaat. Hij is, ook op dit gebied, sensitief en doortastend.
– Hoogopgeleiden blanke Nederlanders zullen niet
snel zeggen dat ze moeite hebben met een allochtoon als leidinggevende. Eventuele niet-acceptatie
kan lang onderhuids blijven.
(Zie Discriminatie. Zie Erbij horen)
Lenen
Rond lenen en teruggeven hebben mensen niet dezelfde opvattingen. Als voorbeeld ga ik ervan uit dat
iemand van zijn buurman een grasmaaier wil lenen.
Voor Nederlanders is iets willen lenen vaak een lastige situatie, want ze ervaren die grasmaaier als het
privébezit van de ander. Iets te leen krijgen ervaren ze
als een gunst. Nederlanders willen niet graag bij elkaar in de schuld staan. Voor traditionele migranten
is dat minder een probleem: als de buurman de grasmaaier niet nodig heeft, dan kan een ander die toch
even gebruiken? Bovendien schept lenen en uitlenen
een band met elkaar en dat wil je.
Het geleende voorwerp moet bij Nederlanders meteen na gebruik worden teruggebracht. Als de lener
het nog een dag langer zou willen gebruiken, dan
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moet dat even apart worden gevraagd. Bij het terugbrengen moet bovendien zeer nadrukkelijk worden
bedankt. Mocht de lener vergeten zijn het voorwerp
terug te geven dan zal de eigenaar erom vragen en dat
vindt de lener volkomen logisch. De lener is dan degene die zich schaamt.
Migranten gebruiken elkaars spullen makkelijker
en geven die ook niet zo ‘dwangmatig onmiddellijk’
terug. Migranten bedanken bovendien vaak minder
uitgebreid met woorden, vaker geven ze een kleine
attentie. Terugvragen zal makkelijker als wantrouwen kunnen worden ervaren, alsof de lener van plan
was de grasmaaier te behouden. Bij traditionele migranten zou het wel passen om te zeggen: ‘Wat groeit
het gras hard met dit weer.’ De lener zal de hint begrijpen en de grasmaaier meteen teruggeven.
Binnen de familie ligt dit alles nog scherper. Familieleden kunnen eigenlijk niet ‘lenen’. Voorwerpen
worden vaker ervaren als gezamenlijk bezit. De auto
van broer of vriend mag je natuurlijk gebruiken. Die
gebruikt jouw auto even vanzelfsprekend ook. Goede
vrienden ‘bietsen’ geen sigaret. Wie sigaretten heeft
legt die neer voor gezamenlijk gebruik. Wie wil roken
rookt. Het woord bietsen veronderstelt een sterk gevoel van privébezit.
Lichaamsafstand
Er is een verschil in wat mensen een prettige, normale lichaamsafstand vinden. De meeste Nederlanders
staan verder bij elkaar vandaan dan immigranten uit
zuidelijke landen. Nederlanders vinden dat die te
dichtbij komen, vooral vrouwen vinden hen dan opdringerig. Nederlandse leraressen gaan bij huisbe191
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zoek in allochtone gezinnen daarom graag op een
stoel zitten. Op de bank gaan mensen zo ‘tegen je aan
zitten’.
Binnen Europa zijn Engelsen een ruimere lichaamsafstand gewend dan Nederlanders. Mannen
zitten overal ter wereld gemiddeld verder van elkaar
af dan vrouwen. Zitten (en staan) mensen in de randstad verder bij elkaar vandaan dan mensen in het zuiden en oosten van Nederland?
Linker- of rechterhand?
Merkt u het als iemand u iets geeft met zijn linkerhand? De meeste Nederlanders merken dat niet meer.
Ze geven bijna even gemakkelijk iets aan met rechts
als met links. Het heeft voor hen geen betekenis meer.
Vijftig jaar geleden leerden Nederlandse ouders in de
opvoeding nog dat het belangrijk was om iets altijd
‘met rechts’ aan te geven: dat was een onderdeel van
de ‘normen en waarden’. Dat besef is verdwenen.
Voor veel migranten is het letterlijk honds om iets
te krijgen met de linkerhand. Voor voedsel en sociale
contacten gebruiken zij immers de réchterhand. De
linkerhand wordt gebruikt om in het toilet de billen
af te vegen. Dit doen mensen in heel Noord-Afrika,
het Midden-Oosten, Centraal-Azië en in Indonesië.
Op alledaagse momenten begrijpen migranten dat
Nederlanders iets niet expres met hun linkerhand
aangeven. Op conflictueuze momenten kan het wel
opeens tot een woedende reactie leiden.
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Lopen
Als een Turkse Nederlander in Turkije een winkel
binnenloopt, dan gaan voor hem de prijzen meteen
omhoog. Het winkelpersoneel heeft aan de manier
van lopen gezien dat er een Europese Turk binnenkomt. Ook voor hen gelden de hogere toeristenprijzen. De man loopt doelgericht zoals de meeste WestEuropeanen. In grote delen van de wereld is lopen
meer kuieren, minder op een doel gericht. Het gaat
meer om het buiten zijn, genieten van de zon, rondkijken en een praatje maken.
Lot. Het is je lot
Ik heb vroeger jarenlang gestotterd. Het was in de
arme jaren vijftig. Stotteren was een hel voor me. Met
de ogen van nu is het verbazend dat er nooit thuis of
op school over gesproken is. Mijn basisgevoel was ongeveer zo: Het is gewoon zo, de een heeft dit de ander dat,
er zijn nou eenmaal dingen waar je niks aan doen kan, je
moet het doen met wat je hebt, leer nou maar berusten in je
lot, probeer het leven maar te aanvaarden zoals het is,
wees nou maar gelukkig met wat je hebt, je hebt het niet
voor het kiezen, etc. Ik denk dat overal ter wereld arme
mensen zo leren berusten in nare omstandigheden.
De rijken op de wereld plannen hun leven veel meer.
Ze kunnen, in zekere mate, hun woning plannen,
hun kindertal, hun toekomst, hun uiterlijk, enz. Ze
hebben daar het geld voor. Hun leven is meer maakbaar. Vanuit die positie wijzen ze de berustende houding soms af als ‘fatalistisch’. Misschien is berusting
echter wel de gestolde wijsheid van mensen die weten
dat ze toch niets aan hun leven kunnen veranderen.
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Die berusting kan ook een religieus tintje krijgen.
Ieder huisje heeft nou eenmaal zijn kruisje; je moet het
doen met wat God je gegeven heeft; Insjallah als God het
wil; niet klagen maar dragen en bidden om kracht.
Loverboys
Pooiers en prostituees zijn zo oud als de mensheid.
Toch is er een soort maatschappelijke paniek over het
verschijnsel loverboys. Er zijn drie redenen die de paniek verklaren (Bovenkerk, 2006).
– Huidige loverboys zijn brutaler dan in het verleden. Zij palmen de meisjes in, óók in de kleine gemeenten. Het gebeurt soms onder de ogen van ouders, vrienden en leraren.
– In het verleden waren prostituees (en pooiers)
vooral afkomstig uit de lagere sociale klassen. De
slachtoffers van loverboys komen echter uit álle
sociale klassen. Het roept bij gegoede burgers de
angst op dat het slachtoffer ook ‘onze eigen dochter’ kan zijn.
– De meerderheid van de loverboys is allochtoon,
vooral van de Marokkaanse en Antilliaanse afkomst. Ook dat vergroot de paniek. Sociologisch
gezien is het overigens ‘logisch’ dat een beroep dat
altijd bij de onderklasse heeft gehoord nu allochtoon ingevuld wordt.
Hoe gaan deze pooiers (loverboy is een te mooie geromantiseerde naam) te werk? De jongen begint met
‘grooming’: hij maakt indruk op het meisje, bijvoorbeeld met een mooie auto. Daarna volgt de inlijving.
Hij belooft haar een mooie toekomst en geeft dure ca194
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deaus. Dan zorgt de jongen ervoor dat haar banden
met thuis en met vrienden worden losgeweekt. Ouders, vrienden en de politie worden steeds meer tot
vijanden gemaakt. Haar isolement groeit. De jongen
laat haar vervolgens een keer met vrienden slapen,
zogenaamd om zijn schulden af te lossen. Langzaam
gaat het meisje zo de fase van seksuele exploitatie in.
Soms worden er video-opnames gemaakt om haar te
kunnen chanteren. De binding met het meisje tijdens
de periode van exploitatie is een afwisseling van gewelddadige bedreiging en romantiek.
Luid praten
Voor de meerderheid van de blanke Nederlanders is
het een teken van beschaafdheid om niet luid te praten. In een restaurant willen mensen niet ‘gestoord’
worden door het gesprek aan een tafel naast hen. Die
Nederlanders vinden luid praten onbeschaafd. In alle
zuidelijke landen wordt veel luider gesproken, vooral
door mannen. Dat stoort niet, dat is gezellig. Vrouwen behoren zich, vooral in veel niet-westerse landen, juist meer ingetogen te gedragen en geen aandacht te trekken door gelach of door luid te praten.
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Maagdelijkheid
Voor de meeste Nederlanders is het niet meer belangrijk dat de vrouw als maagd het huwelijk in gaat. Integendeel, vrijwel iedereen vindt het normaal dat vrouwen ervaring opdoen met seksualiteit. Dat was tot
vijftig jaar geleden totaal anders. Toen was een moetje
van de dochter het ergste wat de ouders kon overkomen. Dat wenste je zelfs je ergste vijanden niet. Niemand wilde een bruid die ‘het’ al eens gedaan had.
Zo’n vrouw was een afgelikte boterham. De maagdelijkheid van Maria, de moeder van Jezus, is in de katholieke theologie ook altijd een belangrijk thema geweest. U merkt dat de maagdelijkheid van de man
nooit een issue geweest is.
Bij de meeste migranten, in mindere mate bij Surinamers en Antillianen is de maagdelijkheid van de
vrouw voor het huwelijk, een absolute noodzaak.
Haar maagdelijkheid bepaalt bovendien de eer van de
hele familie. Een ongehuwd meisje dat geen maagd
meer is, is niets meer waard, de eer van de hele familie is dan volledig verdwenen. Dit kan leiden tot uit196
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stoting uit de hele familie. Om de eer te herstellen
kan soms voor eerwraak gekozen worden. Meisjes laten soms een maagdenvlies hersteloperatie uitvoeren
om in de huwelijksnacht te kunnen bloeden: haar bewijs van maagdelijkheid. (Zie Eerwraak)
Maar… ik heb niks tegen ze, maar…
‘Je hebt erg je best gedaan voor het examen,
maar…’
‘Ik begrijp dat je salarisverhoging wilt, maar…’
‘Ik heb niks tegen buitenlanders, maar…’
Het bovenstaande ‘maar’ betekent dat de echte boodschap na het woordje ‘maar’ komt. Wat vóór ‘maar’
staat is verpakking. Het is versiering om de pil erna te
vergulden. De spreker dekt zich in: ik ben heus een respectabel mens.
Geen Nederlander zegt ooit: ‘Ik heb niks tegen Nederlanders, maar…’ Dat is geen toeval. Die Nederlander heeft écht niks tegen Nederlanders. Hij heeft geen
afkeer van ze, dus die hoeft hij niet te ontkennen.
Macht
Macht, een vies woord
Nederlanders vinden het lastig om met macht om te
gaan. Nederland wil een land zijn waarin iedereen
evenveel te zeggen heeft. Waarin er geen ongelijkheid
bestaat. Dat is natuurlijk niet de realiteit, maar het is
wel een diepgekoesterde Nederlandse illusie. Daardoor hebben veel Nederlanders er moeite mee om
bijv. hun hulp duidelijk te zeggen wat die moet
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schoonmaken. Nederlanders zouden eigenlijk willen
dat machtsverschil niet bestond, ze vinden het een
vies woord. Om machtsverschillen op het spoor te komen moeten we dus onder de oppervlakte van het bewuste zoeken.
Macht in woordparen
Kijk eens naar onderstaande woordparen. Vraag u af
of de omgekeerde volgorde even prettig en normaal
klinkt. Hoe zou het komen dat dit de gewone volgorde geworden is?
Mannen en vrouwen.
Opa en oma.
Blanken en zwarten.
Nederlanders en
buitenlanders.
Goede tijden, slechte tijden.
Hemel en hel.
Neven en nichten.
Israël en de Palestijnen.

Jongens en meisjes.
Wit en zwart.
Boven en onder.
Warm en koud.
Suske en Wiske.
Theo en Thea.
Groot en klein.
Binnen en buiten.
Wij en zij.

Steeds staat het belangrijkste, wat we het belangrijkste of het meest vertrouwd vinden, voorop. Dat is bijna altijd zo. Bij ‘dames en heren’ zijn we alert en noemen dan bewust hoffelijk de dames voorop. Op onze
niet zo bewuste momenten komt onbewust het belangrijkste vooraan.
Hoe noemt u de vriendenparen in uw omgeving?
Peter en Lidwien, Kees en Brenda? Ook steeds de man
voorop? En als de vrouw voorop staat: is dat omdat u
haar als eerste kende of beter met haar dan met hem
bevriend bent? Dat bevestigt de regel: wat we het be198
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langrijkst vinden komt vaak voorop. Bij fusies (Air
France-klm) wordt ook altijd de sterkste partij als
eerste genoemd.
Man-vrouwverhoudingen
Het hoort bij de officiële ‘normen en waarden’ van
Nederland dat mannen en vrouwen gelijke rechten
hebben en gelijkwaardig zijn. De laatste decennia is
dat ook steeds meer het geval. Geen enkel beroep is
via de cao nog gesloten voor vrouwen. Het laatste
beroep, stuwadoor in de haven, werd in 1992 voor
vrouwen opengesteld.
Onder de oppervlakte is echter veel van de vroegere mannelijke dominantie nog steeds terug te vinden.
Vrouwen schijnen minder te verdienen voor hetzelfde werk en beroepen waarin vrouwen binnenstromen
lijken in status omlaag te gaan, zoals het onderwijs.
Vrouwen in het bedrijfsleven zeggen vaak dat ze dubbel moeten presteren om dezelfde waardering te krijgen.
In Azië en bijvoorbeeld in het Middellandse-Zeegebied zijn de opvattingen veel duidelijker. In de binnenwereld is vaak de vrouw de baas maar dat moet
‘buiten’ niet te merken zijn. In de buitenwereld is de
man immers de baas. Hij krijgt de status, de eer, ook
als in werkelijkheid de vrouw achter de schermen de
echte beslissing genomen heeft. Traditionele Turkse
of Somalische mannen hebben daardoor vaak moeite
met een vrouw als baas: dan ben je in de buitenwereld
ondergeschikt aan een vrouw. Nederlandse mannen
hebben die moeite misschien ook maar ze zullen dat
niet zeggen: de norm is de gelijkheid van man en
vrouw.
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Nederlandse mannen mogen hun vrouw niet (meer)
slaan. In veel Afrikaanse en Arabische landen laat een
man soms zien dat hij om zijn vrouw geeft door haar
juist wel te slaan. Een Egyptische vrouw, Dalya, zegt:
‘Natuurlijk is het niet leuk, maar het is onvermijdelijk… Wie echt van zijn vrouw houdt wil haar exclusief
voor hemzelf. Een man die zijn vrouw nooit slaat, kan
geen goede man zijn… Een goede man slaat je alleen als
je het verdient. Helaas zijn er ook veel slechte echtgenoten, die er zonder reden op los slaan. Dat is een groot
probleem in Egypte’ (Luyendijk, 1998, blz. 90).
Denkt u dat ú geëmancipeerd bent? Lees onderstaand verhaaltje.
Twee directeuren kijken naar hun personeel. Een
zegt: ‘Dat is eigenlijk vrouwenwerk.’ De ander: ‘Ik
noem het mannenwerk.’
Welk beeld roept dit bij u op? Hebt u de zin: ‘Dat is
eigenlijk vrouwenwerk’ ervaren als werk van lagere
kwaliteit, dus als simpeler werk? Dan heeft, op uw
minder bewuste momenten, ‘vrouwenwerk’ die betekenis voor u.
En die directeuren, waren dat mannen? Dat zou
kunnen maar het stond er niet. Dat hebt ú ervan gemaakt. Emancipatie kan in het hoofd gelukt zijn, in
onze automatismen blijven oude beelden hangen
(voorbeeld van A. Verbiest. Zie Seks. Zie Flirten).
Marokkaanse Nederlanders
Vijf weetjes rond Marokko en Marokkaanse Nederlanders.
– De Marokkaanse overheid beschouwt Marokkanen, ook als ze alleen de Nederlandse nationaliteit
200
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willen hebben, als Marokkaan. De Marokkaanse
nationaliteit wordt onvervreemdbaar verworven
door het hebben van een Marokkaanse vader. Marokkanen hebben dus blijvend te maken met alle
wetten die in Marokko gelden.
Voor veel jonge Amazigh (Berber)-Marokkanen is Abdelkrim
een belangrijke verzetsheld. Hij leidde
rond 1924 een opstand tegen de toenmalige kolonisatoren: Frankrijk, Spanje
en Engeland. Marokko is tot 1956 een kolonie van Frankrijk
gebleven.
In het Marokko zijn kerk (islam) en staat, ook officieel, sterk met elkaar verweven.
Marokkaanse Nederlanders hebben de slechtste
maatschappelijke positie. Ze scoren het slechtst op
het gebied van diplomabezit, criminaliteit, gezinsinkomen, sportbeoefening, etc.
Marokkaanse Nederlanders zijn veel meer geïndividualiseerd dan de Turkse. Er bestaat in feite geen
‘Marokkaanse gemeenschap’. Door die individualisering is er een opvallend groot aantal zeer geslaagde én een groot aantal niet geslaagde Marokkanen. Er zijn relatief veel Marokkaanse auteurs,
politici en ook criminelen.
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Mee-eten
Vrijwel alle niet-westerse migranten in Nederland
hebben ooit tot hun grote verbazing meegemaakt dat
ze in een Nederlands gezin niet vanzelfsprekend konden mee-eten. Je moet buitenlander zijn om dat te
kunnen voelen. Je moet Nederlander zijn om je daarover te verbazen.
De mededeling ‘We gaan eten’ betekent in de hele
niet-westerse wereld dat je uitgenodigd wordt om
aan tafel te komen. Bij de meeste Nederlanders is het
een verzoek om naar je eigen huis te gaan. Nederlanders ervaren het samen eten van het gezin als een
privégebeuren. Daar horen geen vreemden bij. Bovendien speelt een rol dat Nederlanders meer behoefte hebben aan voorspelbaarheid. Een plotselinge mee-eter gooit het schema door de war. En er was
bij het tellen van de aardappelen geen rekening gehouden met bezoek. Nergens ter wereld is dat een
probleem. Het vlees zou worden gedeeld en de gastheer eet wat minder en iedereen geniet van de extra
gezelligheid die de gast meebrengt.
Wat doen gemiddelde Nederlanders? Die eten
thuis voor ze ergens op bezoek gaan of ze nemen een
patatje onderweg. Ze weten dat ze niet uitgenodigd
zullen worden om mee te eten.
Moeder
Bij autochtone Nederlanders neemt de moeder een
minder speciale plaats in dan bij veel migranten uit
zuidelijke landen. Daar staat de moeder (la mamma)
op een veel hoger voetstuk. In zuidelijke landen
wordt daarom bij een belediging juist de moeder uit202
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gescholden, dat raakt het diepst. Dus wordt gescholden op de kut van je moeder; dat je moeder een hoer
is, etc. Een fatsoenlijke, dus eervolle zuiderling kan
dat met goed fatsoen niet over zijn kant laten gaan.
Dat gaat soms fout. Dan denkt een Nederlander dat
hij een gewone opmerking maakt: ‘Doe je dat bij je
moeder thuis ook?’ ‘Dat soort dingen doe je maar bij
je moeder.’ ‘Dat moet je maar bij jou thuis doen.’ ‘Heb
je dat zo van je moeder geleerd?’ ‘Ga jij es effe je moeder pesten.’ De reactie van vooral allochtone jongens
kan onverwacht scherp zijn.
In grote delen van de niet-westerse wereld wordt
het verhaal verteld van de man die in zijn boot zit met
zijn vrouw, moeder, schoonmoeder, zus, maîtresse
en zijn buurvrouw. Een hongerige krokodil dreigt de
boot om te gooien. In welke volgorde gaan de vrouwen als voer voor de krokodil overboord?
U hebt natuurlijk al opgemerkt dat de man blijkbaar niet overboord hoeft. Veel Nederlandse mannen
zouden waarschijnlijk als laatste hun vrouw in de
boot houden. Hun vrouw zou dat ook verwachten. In
vrijwel alle traditionele culturen blijft echter de moeder als laatste in de boot. Een moeder, daar heb je er
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maar één van. Een andere vrouw kan je wel weer vinden en ook met de andere vrouwen is de band lang
niet zo sterk als met je eigen moeder.
Moet: je moet me helpen
Veel Nederlanders zijn allergisch voor het woordje
‘moet’. De combinatie met ‘je’ in ‘je moet me helpen’ is
helemaal fataal. Vrijwel elke Nederlander voelt dan: Ik
moet helemaal niks; ik heb niet bij je in de klas gezeten. Dit
is een mooi voorbeeld van een intercultureel misverstand.
Migranten die de Nederlandse taal niet goed beheersen zijn geneigd ‘moeten’ te gebruiken als ze ‘willen’ bedoelen. Dat vinden veel Nederlanders eisend en
dwingend. Voor migranten is het gewone, vriendelijke, alledaagse taal. U kunt die taalvorm bij oudere Surinamers het makkelijkst, want in het Nederlands,
verstaan: ‘Geef me die pen’; ‘neem water voor me mee
uit de keuken’; ‘je moet dit doen’. Nederland is een
land met weinig openlijke hiërarchie. Het woord
‘moeten’ komt daarom zo hard aan.
Toen Groningen en Friesland vroeger nog harde
overlevingsculturen waren, werd daar ook vaker in
‘moeten’ gesproken: ‘Je moet dat doen.’ ‘Moet je koffie?’ Groningers en Friezen wisten dat het vriendelijk
bedoeld was.
Molens, tulpen
Molens zijn typisch Nederlands maar dat zijn ze pas
in de loop der eeuwen gewórden. Molens zijn oorspronkelijk uit Perzië afkomstig en via Spanje met
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technische aanpassingen in Nederland ingeburgerd.
Ook tulpen zijn Nederlands geworden. Maar ze zijn
in de zestiende eeuw geïmporteerd uit Turkije. Achteraf bezien was dat een zeer goede handel. Turkije
importeert nu tulpenbollen uit Nederland.
Macaroni gold in 1950 nog als buitenlands voedsel, nu is het Nederlands geworden. Zijn courgette,
paprika en aubergine ook al Nederlands geworden?
De hugenoten, joden, Chinezen, indo’s en Surinamers waren ook ooit ‘vreemd’, maar nu niet of nauwelijks meer. Ghanezen, Somaliërs, Turken, Marokkanen e.a. worden nog wel als vreemden ervaren.
Wat nu nieuw, raar en vreemd is, kan over een aantal jaren gewoon of zelfs typisch Nederlands worden.
Molukse Nederlanders
Vijf korte weetjes over de Molukken en Molukse Nederlanders.
– Nederland heeft de Molukkers rond 1946 ertoe verleid om samen met hen te strijden tegen de rest van
Indonesië. Door een deel van de Indonesiërs werden de Molukkers daarom als landverraders gezien.
– De Molukkers waren de ruggengraat van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (knil). Nederlandse Molukkers hebben daarom vrijwel allemaal
een militaire achtergrond. Is dat de reden dat er
geen (weinig?) Molukse ondernemers zijn? Militairen zijn meestal geen ondernemers.
– Vooral oudere Molukkers voelen zich nu door de
Nederlandse overheid verraden. Ze zijn onder valse
voorwendselen naar Nederland gehaald. Hun aan205
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wezigheid in Nederland zou tijdelijk zijn omdat
Nederland hen een vorm van zelfbeschikking voor
de Molukken beloofde. Maar toen de Molukse Republiek (rms) in 1950 werd uitgeroepen, steunde
Nederland die niet. Dit verklaart de toenmalige
weigering van Molukkers om in Nederland huur te
betalen. Veel Molukkers hebben zich bovendien
zeer vernederd gevoeld omdat ze tegen hun zin van
militair tot burger werden gedegradeerd.
– Jongere Molukkers zijn hierdoor geradicaliseerd.
Door de treinkapingen in Wijster (1975) en bij De
Punt (1977) en door de bezetting van een lagere
school in Bovensmilde (gelijktijdig) zijn de relaties
tussen Molukkers en overige Nederlanders enkele
jaren zeer vijandig geweest.
– Dorpen op de Molukken zijn door een pela-band
met elkaar verbonden. Elke Molukker in Nederland
weet met welk dorp hij, zijn dorp, een pela-band
heeft. In geval van nood kunnen mensen van een
pela-dorp altijd op elkaar rekenen. Het is een soort
verzekering voor moeilijke tijden. Een pela-band is
ook een soort broer en zus band: op huwelijken
tussen mensen van pela-dorpen rust een vloek.
Spanningen op de Molukken, bijvoorbeeld tussen
christenen en islamieten, hebben onmiddellijk hun
weerslag op de verhoudingen binnen Nederland.
Moskee
Bij christenen is wekelijks kerkbezoek op zondag of
zaterdag verplicht, bij moslims op vrijdagmiddag. In
de moskee zitten, net als in de joodse synagoge en
vroeger in christelijke kerken, de mannen en de vrou206
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wen apart omdat mannen zich anders onvoldoende
op God kunnen concentreren. De gelovigen zitten in
rechte rijen. Er zijn touwtjes gespannen als er geen
rechte lijnen in het patroon van het kleed geweven
zijn. In een moskee is altijd een soort wasplaats (apart
voor mannen en vrouwen) om zich te reinigen voorafgaande aan het gebed. Er zijn geen beelden of schilderijen omdat alleen God mag worden aanbeden.
Centraal in elke moskee is, in de richting van Mekka,
een halfronde gebedsnis. Daarnaast is er altijd een
preekstoel voor door de weeks en een mooiere preekstoel voor de feestdagen. Er is ook een plek van waaruit via de microfoon opgeroepen wordt tot het gebed.
Bij Nederlandse moskeeën is vaak een winkeltje
aangebouwd. Het is een combinatie van een groentewinkel, bakkerij en een kruidenierszaak. Soms is er
een kapper. Iedereen kan er binnenlopen en kopen
hoewel het winkeltje strikt genomen voor de eigen leden bedoeld is. Als u op zondag vers brood wilt, dan
kunt u bij de joodse bakker of in de moskee terecht.
Het is een makkelijke informele manier om contact te
leggen.
Multicultureel samenleven
Willen ‘we’ een multiculturele samenleving zijn? Die
vraag is even zinvol als de vraag of we zomer, herfst,
winter of lentes willen. Die realiteiten zijn er gewoon.
Het is wel een belangrijke vraag hoe we die multiculturele realiteit willen vormgeven.
Wat is de minimale manier van samenleven om tot
een fatsoenlijke pluriforme samenleving te komen?
Kan het misschien zelfs een leuke samenleving worden?
207
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Op een schaal van tolerantie zijn dit de mogelijkheden. U kunt onmogelijk niet kiezen. U werkt ook nu al
mee aan het onderstaande. U wilt een samenleving
waarin we…
–
–
–
–

Vijandig gewelddadig samenleven.
Mokkend elkaar gedogen.
Ongeïnteresseerd langs elkaar heen leven.
Langs elkaar heen leven met voldoende kennis over
elkaar.
– Samenleven met interesse voor elkaar.
– Samenleven met positieve waardering voor elkaar.
De laatste twee of drie samenlevingsvormen beschrijven wat Cohen bedoelt met ‘de boel bij elkaar
houden’.
Het woord multicultureel’ wordt soms gebruikt
voor de opvatting dat het waardevol is dat nieuwe etnische groepen hun opvattingen en gewoontes van
vroeger behouden. Dat ideaal is niet mogelijk. Mensen veranderen altijd.
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Nederlanders
In de beeldvorming van veel blanke Nederlanders zijn
Nederlanders blank. In die beeldvorming zijn ‘gekleurden’ geen Nederlanders. Dat is een oud standpunt dat best te begrijpen is maar niet meer klopt.
Nederlanders zijn alle blanke, bruine, zwarte, etc.
mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben.
Dit gebruik van het woord ‘Nederlanders’ heeft belangrijke consequenties. Niet-blanken voelen zich
buitengesloten als met ‘Nederlanders’ of met het
woord ‘wij’ iedere keer alleen de blanke Nederlanders
worden bedoeld.
Nederlanders. Erbij horen
Vanuit de dominante meerderheid gezien horen gevoelsmatig niet alle inwoners van Nederland in gelijke mate bij ‘ons’, bij het ‘wij’. Die gevoelsafstand verandert, o.a. onder invloed van het wereldnieuws.
Indo’s horen er op het ogenblik gevoelsmatig bij, Surinamers ook. Turken komen daarna en ten opzichte
209
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van Marokkanen voelen autochtonen de grootste afstand. Ten opzichte van Antillianen zijn tegenstrijdige beelden, afhankelijk van de subgroep die men voor
ogen heeft. Vanuit de randstad gezien worden Friezen en Limburgers soms wel ‘raar’ gevonden maar ze
horen wel bij het ‘wij’ van de dominante Nederlanders.

FRIE

RANDSTAD
AUTOCHTONE
'WIJ'

Indon
Antill
Surin

Tur

Mar/Antill

LIMB

De beleving door 'WIJ' vanuit de Randstad gezien

Het is dus niet, zoals vaak gedacht wordt, de mate
van ‘zwartheid’ die de sociale afstand bepaalt. Het
maatschappelijk denken over ‘zwart’ of ‘Arabier’ bepaalt wie door de meerderheid binnen- of buitengesloten wordt.
Nederlandse autochtonen. Vijf weetjes:
– Nederlanders vinden ‘eerlijkheid’ een van hun beste eigenschappen. Ze kunnen nauwelijks geloven
dat ze daardoor vaak grof en ongemanierd overkomen.
– Een van hun overtuigingen is dat ze zich aanpassen in het buitenland. Dat is echter niet zo. Een
deel van de laagopgeleide Nederlanders die in 1955
naar Australië emigreerden was na dertig jaar ziek
210
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van heimwee. Ze droomden over Nederland maar
bleven in Australië voor hun kinderen en kleinkinderen. Een deel van de vrouwen sprak na dertig jaar
nog geen Engels. Dit is interessant vergelijkingsmateriaal omdat de eerste generatie migranten nu
ook ruim dertig jaar in Nederland woont.
– In het bewustzijn van Nederlandse autochtonen is
het slavernijverleden bijna niet aanwezig. De herdenking van de slavernij (1 juli) leeft bij hen nauwelijks. Ze zijn echter ook oprecht gekrenkt als ze van
discriminatie beschuldigd worden.
– Veel Nederlanders vinden dat een immigrant zich
óf Nederlander moet voelen óf bijvoorbeeld Iraniër. In de vs is het veel meer geaccepteerd dat iemand zich beide voelt. (Ghorashi, zie Identiteit)
– De meeste Nederlanders beseffen niet dat het sociale klimaat sinds 11 september 2001 en de moord
op Theo van Gogh veel harder, wreder en ongenuanceerder ten opzichte van migranten geworden
is. Medewerkers van het Internationale Gerechtshof en van andere internationale instellingen in
Den Haag willen om die reden niet meer graag in
Nederland wonen. Nederlanders kúnnen dit nauwelijks voelen: wie wind mee heeft, voelt de tegenwind niet.
Neef-nichthuwelijken
Een huwelijk binnen de familie heet ‘inteelt’. In besloten gemeenschappen (Volendam, Marken, vissersdorpen) kwam inteelt in Nederland vroeger veel voor.
In gesloten gemeenschappen op de hele wereld is een
huwelijk van je kind met een kind van een broer of
zus het ideale huwelijk. Op het ogenblik vindt inteelt
211
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in Nederland het meest plaats bij jonge Turken en
Marokkanen. Van hen koos tot voor kort 65 procent
een partner uit het herkomstland, dit percentage is
nu waarschijnlijk 40 procent. Van die groep sluit ongeveer een derde een neef-nicht-huwelijk. Inteelt
heeft schadelijke gezondheidseffecten. De zuigelingensterfte is hoger en de kans op een gehandicapt
kind is 5 à 7 procent groter.
Neef-nichthuwelijken waren in Nederland tot 1971
bij wet verboden. Er bestaat nog wel een wettelijk verbod op een huwelijk tussen broer en zus.
(Zie Huwelijk)
Normen en waarden
De normen-en-waardendiscussie gaat vaak alleen
over vormen van gedrag: het geven van een hand, het
dragen van een hoofddoek, te luid praten in de bus,
spugen op straat, dwingend taalgebruik, niet ‘netjes’
bedanken, etc. Het zijn betrekkelijk toevallige verschillen in gewoonten die blijkbaar juist wel veel ergernis opwekken.
Op juridisch gebied heeft deze samenleving de belangrijkste normen en waarden al geregeld in het
wetboek van Strafrecht. Beroving, verkrachting en
andere criminaliteit zijn daarin al strafbaar gesteld.
De normen-en-waardendiscussie blijft vaag en dat
is waarschijnlijk geen toeval. Het is in feite vaak een
superieure wij-zijdiscussie. Als de meerderheid zegt
dat ze normen en waarden belangrijk vindt, dan bedoelt ze vaak dat ‘wij’ goed zijn en dat ‘zij’ zich misdragen.
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Nuchter
Met trots noemen veel Nederlanders zich nuchter: we
zijn een nuchter volkje. Nederlanders bedoelen daarmee dat ze hun emoties in de hand hebben. Ze laten
zich niet overmannen door hun gevoel, ze blijven er
met hun verstand bij, ze blijven nuchter.
Nederlanders vinden bijvoorbeeld de manier waarop traditionele migranten ziek zijn overdreven en
theatraal. Doe maar gewoon, ook als je ziek bent. Als
Nederlanders op de televisie na een bombardement
huilende, rouwende en krijsende vrouwen zien dan
flitst er (naast meeleven) ook door hen heen: wat
overdreven, wat onbeschaafd. Daar zijn wij te nuchter
voor.
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Onderwijs
Ik denk dat vrijwel alle lezers onderwijs belangrijk
vinden. Er is immers geen enkele instelling waar jongeren zo langdurig beïnvloed kunnen worden. Ze
kunnen er leren op welke manier je kunt slagen in de
samenleving. In feite betekent dat overigens dat ze leren zich te gedragen zoals de meerderheidscultuur
dat wenselijk vindt.
Voor sommige bevolkingsgroepen is onderwijs echter een vijandige instelling. Voor hen is onderwijs een
instantie die je kinderen van je vervreemdt. Dat komt
in Nederland het duidelijkst naar voren bij een deel van
de Roma, Sinti en woonwagenbewoners (de ‘zigeuners’). Onderwijs wordt door hen gezien als een institutie van de ‘burgers’. De overtuiging is (was?) dat je je
kinderen kwijtraakt als ze naar school gaan. In de Amerikaanse zwarte gettocultuur bestaat vaak dezelfde
overtuiging: school is white. Ook hier bestaat, naast het
verlangen naar vooruitgang door onderwijs, de afkeer
van het instituut dat onderdrukkend is. Een deel van
de Marokkaanse Berbers heeft vanuit Marokko dezelf214
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de overtuiging meegenomen. Op school mocht de Berber-moedertaal niet worden gesproken, de kinderen
werden onderwezen in het Arabisch, een vreemde,
vaak als vijandig ervaren taal. Voor Koerden geldt hetzelfde. Zij mochten op school geen Koerdisch spreken.
Het onderwijs werd uitsluitend in het Turks gegeven.
Gilligan wijst op de algemeenheid van dit verschijnsel. Groepen die langdurig aan de rand van de
samenleving hebben gestaan, gaan op den duur onderwijs zien als een vijandige instelling. Zij hebben
dan vaak geen enkel vertrouwen meer in de instituties van de meerderheidscultuur.
Overigens: in zekere zin raak je je kinderen inderdaad kwijt door het onderwijs. Ze leren er nieuwe perspectieven en gaan hun ouders en de wereld met andere ogen bekijken.
Ontkennen
Vrijwel alle mensen ontkennen dat zij iets gedaan
hebben als een bekentenis hun belang te ernstig zou
schaden. Veel mensen ontkennen hun justitieverleden, hun drankprobleem of het feit dat hun opa bij de
nsb zat. In politiekringen is bovendien algemeen bekend dat het in veel situaties verstandig en slim is om
altijd te blijven ontkennen. Doorgewinterde criminelen weten dat en handelen ernaar.
In de straatcultuur is een vorm van ontkennen te
zien die afwijkt van het dominante patroon: daar ontkennen jongeren óók vaak als het delict duidelijk gezien is. De manier waarop ontkend wordt is het felst
bij de Marokkaanse jongens. Jongens in de straatcultuur ontkennen niet alleen, zij beschuldigen ú ervan
dat u iets tegen hen hebt. U discrimineert. Een voor215
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beeld. Laten we ervan uitgaan dat u duidelijk een
diefstal of een vernieling hebt gezien. U roept de dader ter verantwoording. Hij ontkent dat hij het gedaan heeft: ‘Hoe kom je erbij? Dat heb ik niet gedaan
man, dat waren andere jongens; jullie geven altijd
meteen mij/ons de schuld.’
Dan laat u hem met een video-opname zien van het
gebeurde. ‘Dat ben ik niet; die video is een trucage.
Waarom doen jullie dat? Jullie hebben altijd wat tegen mij… Bemoei je met jezelf man. Pas maar op, ik
weet waar je woont.’
U verwacht na een corrigerende opmerking ander
gedrag dan dat u krijgt.
Wat u verwacht:
de burgerlijke cultuur
Voorbeeld: ‘Sorry, u hebt
gelijk, we gaan wel ergens
anders heen.’

Wat u krijgt:
de straatcultuur.
Voorbeeld: ‘Sodemieter
op, ga een ander zitten te
vervelen, we doen helemaal niks. Je zit alleen
maar op ons te letten. Heb
je wat tegen ons?’

1. U verwacht: ‘Sorry.’
2. Dat ze toegeven
(‘u hebt gelijk’).
3. Een lichte onderdanigheid, een beetje
berouw. Dat maakt
dat het ‘echt’ klinkt.

1. Géén sorry.
2. U krijgt een ontkenning (‘we doen niks’).
3. Ze schuiven de schuld
af. Macho-emotionaliteit. U bent de zeikerd, zij niet. U discrimineert.
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4. U verwacht dat ze u afwisselend ‘oprecht’
aankijken maar ook
‘bedeesd‘ wegkijken.
5. U verwacht ook dat ze
begrip tonen voor het
feit dat u er last van
had (‘we snappen het
wel’).
6. U verwacht een verbetering van het gedrag
(‘we gaan weg’).

7. En u verwacht eigenlijk dat ze beterschap
beloven (‘we zullen
het niet meer doen’).
Kortom: u verwacht een
verontschuldiging
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4. U krijgt woedend
vlammende ogen en
priemende vingers.
5. Soms dreigen
(‘We weten waar je
woont. Raak me niet
aan’).
6. Demonstratief uitdagend juist níet vertrekken.
Soms daarna tóch
scheldend (de eer reddend) weggaan.
7. Geen woord over beterschap.

Kortom: u krijgt verontwaardiging

Uit tactisch oogpunt is dit ontkennen buitengewoon
onverstandig. De rechter geeft zwaardere straffen en
in gewone alledaagse situaties wordt dit ontkennen
niet geaccepteerd. Bij veel politiemensen, leraren,
conducteurs en burgers wordt door dit straatcultuurgedrag ‘het bloed onder hun nagels’ vandaan gehaald.
Waarom ontkent de jongen? Dat kan een veelheid
aan motieven zijn. Bijvoorbeeld dat hij denkt: Jij wilt
dat ik toegeef, ik ga niet voor jou kruipen, dat gaat je niet
217
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lukken, we zullen zien wie het sterkste is. Of uit schaamte, dat de eer van de familie nog meer aangetast wordt
als hij zou bekennen. (Kaldenbach, Respect!, par. 91
voor een uitgebreide bespreking. Zie ook Straatcultuur)
Ontvoeringen
Per jaar worden ongeveer 120 kinderen uit Nederland
naar het buitenland ontvoerd. Misschien zou ‘kindermeename’ een beter woord zijn om het onderscheid te maken met criminele ontvoeringen waarbij
het om losgeld gaat. De oorzaak van de 120 meenemingen/ontvoeringen is steeds een breuk in het huwelijk.
Het merendeel van de ontvoerders blijkt overigens
niet de vader maar de móeder (66 procent) te zijn. En,
ook tegen de verwachting in, het merendeel van de
kinderen wordt ontvoerd náár een westers land: Nederland, Italië, Griekenland, Canada, e.d. Ontvoeringen door de moeder krijgen in West-Europa weinig
aandacht. Blijkbaar vinden ‘we’ dat aanvaardbaar. De
gedachte is dat een kind vooral bij de moeder hoort.
Ook een ontvoering naar een westers land roept weinig emotie op. De algemene gedachte is waarschijnlijk dat het kind ook daar wel goed opgevoed zal worden.
De aandacht en de sympathie gaan in de Nederlandse pers vooral uit naar Nederlandse moeders
waarvan de kinderen door hun ex-man naar bijv.
Egypte of Syrië zijn ontvoerd.
Omdat alle ontvoeringen menselijke drama’s zijn,
is in 1980 een verdrag over internationale kinderontvoeringen getekend. Het verdrag bepaalt dat het kind
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in principe terug moet naar het land waar het is opgegroeid. De meeste islamitische landen hebben zich
niet bij het verdrag aangesloten, met uitzondering
van Turkije dat in 1998 tekende (in werking vanaf
2000). In islamitische landen bestaat namelijk de
overtuiging dat een kind bij (de familie van) de vader
hoort. Een vader die zijn kind bij zijn ex-vrouw achterlaat wordt als een slechte vader gezien. Het is de
man die via zijn zaad de familielijn voortzet. De
vrouw wordt gezien als het ‘veld’ waar het zaad in kan
groeien (Van Eck, blz. 222). Er kan dus geen sprake
van zijn dat het kind teruggaat naar het land waar het
opgroeide: Nederland. De Egyptische pers staat vol
verontwaardigde verhalen over Europese moeders
die, na een scheiding, ‘zijn’ kind uit Egypte komt
wegroven.
Er zijn ook ontvoeringen naar Nederland toe. Het
komt regelmatig voor dat een Nederlandse vrouw in
Amerika met een Amerikaan getrouwd was en daar
hun kinderen heeft opgevoed. Als ze gaat scheiden
ontvoert ze soms ‘haar’ (hun) kind naar Nederland.
Het kind moet dan terug naar verdragsland Amerika
(of Canada, Frankrijk enz.) omdat het kind daar is opgegroeid.
Oorlog, na de
Wat is ‘na de oorlog’? De meeste lezers weten meteen
dat het hier om 1945 gaat. Dat zijn de autochtone
Noord-Nederlandse lezers. De bevrijding van NoordNederland was inderdaad in 1945, Zuid-Nederland
was echter al in 1944 bevrijd. Nederlanders die in de
‘Jappenkampen’ in Indonesië hebben gezeten, vieren
bevrijdingsdag niet op 5 mei maar op 15 augustus. In
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het Midden-Oosten kan ‘na de oorlog’ o.a. 1956, 1976
of 2006 zijn. Na ‘de’ oorlog is 1956 voor Marokkanen,
Marokko werd toen zelfstandig, los van Frankrijk.
Voor de Vietnamezen (de vs overwonnen) is het 1975.
Bosniërs denken meteen aan 1995, het einde van de
oorlog in Bosnië.
U ziet dat ‘na de oorlog’ een verschillende betekenis kan hebben, afhankelijk van het perspectief.
Open, de brug is…
Voor Nederlanders staat een brug open als het verkeer
er niet overheen kan. Nederlanders beseffen niet dat
ze in dat taalgebruik nog steeds het perspectief van
het water, van de schipper, hanteren. Vanuit het verkeer gezien is de brug immers dicht als de brug ‘open’
is.
The bridge is closed vertaalt u als: de brug is open.
Opvoedingsidealen
Bij de meeste autochtone Nederlanders staan in de
opvoeding zelfstandigheid (‘losmaken’), eigen verantwoordelijkheid en sociaal gevoel bovenaan. Bij de
meeste migranten staan andere opvoedingsdoelen
voorop: gehoorzaamheid aan de ouders, respect tonen aan ouderen en je gedragen zoals het hoort (‘conformisme’).
Veel autochtone Nederlanders proberen hun kind
‘in redelijk overleg’, dus met veel praten, op het goede
pad te brengen. De meeste niet-westerse migranten
zijn directer in hun opvoeden, waarbij ook makkelijker een tik wordt uitgedeeld. ‘Je moet naar me luiste-
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ren’ betekent bij hen vaker: ‘je moet me gehoorzamen.’
Laagopgeleide autochtonen lijken in hun manier
van opvoeden op migranten. Ze zijn minder gericht
op overleggen en slaan ook makkelijker. Ik heb vroeger
ook klappen gehad, ik ben er niet slechter van geworden.
In vroeger tijden was slaan een algemeen gewaardeerd middel in het opvoeden. In de bijbel stond al:
‘Wie zijn kind liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg’
(Spreuken 13, vers 24).
Westerlingen willen eigenlijk geen onderscheid maken in de opvoeding van jongens en meisjes. Maar het
gebeurt toch. In migrantengemeenschappen wordt
veel duidelijker een jongen anders opgevoed dan een
meisje. Jongens moeten sterk en krachtig worden
(Arabisch kbir). Daar ontleen je, als man, je status aan.
Wie niet kbir is, is sgir: slap, week, verwijfd. Allochtone
ouders laten hun zoons meer vrij dan de meisjes. Jongens moeten de wereld in om daar zichzelf en later hun
familie te leren verdedigen. Meisjes moeten kbira zijn:
zedig en kuis. Ze moeten het liefst zo lang mogelijk
binnengehouden en beschermd worden. Hun zedigheid moet de eer van de familie in stand houden.
De reclamecampagne uit de jaren negentig een
slimme meid is op haar toekomst voorbereid sloeg niet aan bij Turkse en Marokkaanse ouders. Ze lazen erin dat de dochter zich zou gaan losmaken, het ergste wat ouders kan overkomen. De
slogan in het Turks ‘vertaald’ werd: mijn slimme
dochter is op haar toekomst voorbereid. Nu
blijft ze voor de ouders ‘mijn’ dochter’, ook als ze gaat
studeren. Bovendien is ze geen ‘meid’, dus geen hoer,
maar in de nieuwe formulering een (nette) dochter.
(Zie Jongeren. Zie Maagdelijkheid)
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Oudste zoon
In de meeste niet-westerse landen is de positie van de
oudste zoon een bijzondere. De oudste zoon is de
eerstverantwoordelijke om voor de ouders te zorgen.
Hij wordt daar door iedereen op aangesproken. Hij
zal het initiatief nemen om woonruimte voor zijn bejaarde ouders te regelen. Van de oudste zoon wordt
ook een bemiddelende rol verwacht bijv. bij huwelijksproblemen van de jongere kinderen.
Op het platteland van Nederland was het eeuwenlang gebruikelijk dat de oudste zoon de hele boerderij
erfde. De oudste zoon had ook het recht om te spreken op de begrafenis e.d.
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Politiek correct
Politiek correct gedrag staat sinds enkele jaren in een
slechte reuk. Met politiek correct gedrag werd bedoeld dat de meerderheid zich niet openlijk durfde
uit te spreken over negatieve aspecten van een minderheidsgroep. De criminaliteit van Marokkaanse
jongens is bijvoorbeeld tot 1995 vaak gebagatelliseerd, naar criminaliteit van zigeuners en de Israëlische onderwereld werd geen onderzoek gedaan, etc.
(Bovenkerk, 2001, blz. 132). Na de jaren negentig heeft
het afscheid van de politieke correctheid soms geleid
tot harde en ongenuanceerde uitspraken over minderheidsgroepen. Alsof alle remmen los waren, is
soms afstand genomen van alle gewone fatsoen in de
bejegening.
Positieve discriminatie
Positieve discriminatie wil, wilde de deelname van allochtone groepen bevorderen door hen tijdelijk meer
kans te geven op banen of voorzieningen. Positieve
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actie resp. positieve discriminatie is grotendeels mislukt. Een groot deel van de autochtone Nederlanders
heeft er verontwaardigd op gereageerd: ‘Niet zij,
maar wij worden gediscrimineerd.’ Een paar kanttekeningen.
– Veel migranten zouden graag willen dat positieve
discriminatie stopt want zij ervaren dat vrijwel
steeds de áutochtonen bevoordeeld worden. Die
komen bij sollicitaties immers meer ‘vertrouwd’
over.
– Het komt vaak voor dat wetgeving specifieke groepen bevoordeelt. Huursubsidie komt vooral bij de
arme inwoners terecht. De subsidie op theaterbezoek bevoordeelt vooral de rijken. Renteaftrek bevoordeelt de midden- en hoge inkomens. Ik heb
zelf ooit kunnen studeren dankzij een speciale studiebeurs voor arbeiderskinderen. Er zijn soms goede redenen om een groep te bevoordelen.
Het ongelijk behandelen van mensen in gelijke
omstandigheden is discriminatie. Maar het ongelijk behandelen van mensen in ongelijke situaties
kan juist rechtvaardigheid opleveren.
– Er zijn in het verleden ook ongelukkige keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld als er gratis zwemles of fietsles was uitsluitend voor allochtone ouderen. Wellicht was het handiger en eerlijker geweest om dat
gratis te maken voor álle ouderen die niet konden
fietsen of zwemmen. Er zijn echter maar weinig
van dit soort voorbeelden.
– Wat speelt een rol in de uitspraak: ‘Niet zij, maar
wij worden gediscrimineerd’? Zit er boosheid onder, verontwaardiging? Ze horen hier niet en voor hen
zijn er wel voorzieningen? Vooral als mensen zelf in
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de knel zitten, kunnen ze het immers moeilijk verdragen als anderen wél aandacht krijgen.
Presteren
Sommige onderzoekers die culturen onderzoeken
maken een onderscheid tussen masculiene en feminiene culturen. In masculiene culturen willen mensen beter presteren dan anderen. Ze moeten steeds
boven anderen willen uitsteken en succes willen hebben. In een masculiene cultuur zijn mensen er trots
op als ze op hun werk de ‘medewerker van de maand’
zijn. In die masculiene landen is ook vaak weinig mededogen met de zwakkere. Die had maar beter voor
zichzelf moeten zorgen. In een masculien land wordt
zorg voor het milieu gezien als slap gedrag. Het gaat
om economie en winst maken.
Nederland staat op een schaal van 0 tot 100 op positie 14. Nederland is met de Scandinavische landen ‘feminien’. Er is, in vergelijking met masculiene landen,
veel meer aandacht voor sociale voorzieningen en
voor het milieu. In Nederland heerst daardoor ook
meer een cultuur van fouten-toegeven en van sorry
zeggen. Op school vinden ze vaker een voldoende genoeg, je hoeft geen 9 te halen: doe maar gewoon. Turkije staat op plaats 45, Marokko 52, de vs 62, Japan 95
op dezelfde schaal (Hofstede).
Privacybehoefte
Autochtone Nederlanders hebben vaak meer behoefte aan privacy dan migranten. Op een bankje zitten ze
verder bij elkaar vandaan. In de bus gaan ze vaker
apart zitten en lezen ze vaker een krant. Ze willen rui225
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mere huizen met afgeschermde hekken en ze ervaren
eerder overlast. Naarmate mensen rijker worden lijken ze meer behoefte te krijgen aan privacy. Hoger op
de maatschappelijke ladder moet je vaker afspraken
maken voor je langs kan komen. Mensen willen dan
ook letterlijk vaker alleen zijn. Ze ervaren het als benauwend om continu met anderen samen te zijn.
In het Arabisch bestaat geen woord voor privacy.
Het woord dat er het dichtstbij komt is ‘eenzaamheid’. Is het toeval dat privacy een Engels woord is?
Kenden Nederlanders die behoefte veel minder tot in
de jaren zestig? Hebben ze daarom toen een Amerikaans woord overgenomen omdat die privacybehoefte in de rijkere vs al wel bestond?
Problemen
Allochtonen worden in de krant, op de televisie en in
gesprekken door de meerderheidscultuur vaak in
verband gebracht met ‘problemen’. Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe vaak dat gebeurt.
Dit moet effect hebben op het zelfbeeld en het
zelfwaardegevoel van migranten. Wat gebeurt er als
iemand elke dag tegen zijn kind zegt dat het een rotkind is, en dat hij hem nooit kan vertrouwen? Hij
heeft waarschijnlijk binnen een halfjaar een onbetrouwbaar kind.
De koppeling van ‘allochtoon’ aan ‘problemen’
heeft niet alleen een negatief effect op de minderheid. Waarschijnlijk onderstreept het ook steeds
weer die koppeling bij de meerderheidscultuur.

226

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:26

Pagina 227

Professioneel gedrag ≠ primair gedrag
In het uitoefenen van een beroep is het verschil tussen primair reageren en professioneel reageren belangrijk. Wie een beroep uitoefent hoort zich professioneel op te stellen. Daarom leren telefonistes om bij
een scheldende klant niet terug te schelden maar om
te luisteren, dat is professioneel. Een baliemedewerker hoort daarom ook alle cliënten in gelijke mate
goede informatie te geven, ongeacht de eigen etniciteit en privévoorkeur. Die baliemedewerker behoort
dus eventuele vooroordelen af te bouwen. Een leraar
hoort jongens en meisjes in gelijke mate te stimuleren op school, ook als hij een voorkeur heeft. Een leidinggevende hoort alle medewerkers gelijke kansen
te geven, etc. Hoe pluriformer de samenleving is, des
te belangrijker professionaliteit een eis van beschaving is.
(Zie Generaliseren en professionaliteit. Zie Leidinggeven)
Proosten en schelden
Nederlanders proosten op de gezondheid: ‘Op je gezondheid.’ Dat is geen toeval. Ze vinden gezondheid
belangrijk. Mensen blijken vaak te proosten en ook te
schelden over een onderwerp dat voor hen belangrijk
is. Als Nederlanders schelden, dan nemen ze ook gezondheid als onderwerp, ze wensen ze elkaar allerlei
ziektes toe: ‘krijg de tyfus’, ‘krijg de klere’ (cholera),
‘kankerlijer’ of ‘etterbak’. Het zijn allemaal ziektewoorden.
Bij veel van onze migranten staat de eer en de moeder centraal. Turken proosten letterlijk ‘op de eer’.
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Ook bij schelden staat de eer centraal: ‘hoerenzoon’,
‘je moeder is een hoer’, ‘ik neuk je moeder’, etc.
Psychisch, ik ben niet gek
Overal ter wereld schamen mensen zich meer voor
psychische ziektes dan voor lichamelijke ziektes.
Hoe traditioneler een bevolkingsgroep, des te geringer de acceptatie van psychische ziektes. In een boerengezin wordt minder snel de hulp van een therapeut ingeroepen dan bij yuppen.
Ook veel traditionele migranten reageren verschrikt op de woorden ‘psychisch, therapeut, psycholoog’ of nog erger ‘psychiater’. Ik ben niet gek. De
schaamte bij psychische problemen is groot. Een familielid dat schizofreen, verslaafd, autistisch of bijv.
psychotisch is, wordt het liefst zoveel mogelijk binnen gehouden: je moet de vuile was niet buiten hangen. Nog sterker dan bij lichamelijke handicaps
wordt een ‘gek kind’ vaak gezien als een taak die God
je oplegt. Het is een beproeving, een test om te kijken
of je die kan doorstaan. Een geestelijk gehandicapt
kind kan ook worden gezien als een straf van God.
Hulpverleners kunnen bij traditionele migranten
in plaats van over een psycholoog beter praten over
een speciale dokter of over een dokter voor het hoofd. Dit
is een respectvolle manier om dit pijnlijke onderwerp
aan de orde te stellen. Doordat er niet openlijk over
psychische problemen wordt gesproken, is de kennis
over psychische ziektes in migrantengezinnen klein.
De familie is vaak al zeer geholpen met basale kennis.
Bovendien zijn migranten zeer slecht op de hoogte
van de bestaande voorzieningen: riagg, zelfhulpgroepen, folders, etc. Hulpverleners kunnen hiervan,
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als ze respectvol zijn, gebruikmaken. ‘God wil dat u
goed voor uw kind zorgt. Uw kind heeft speciale hulp
nodig. Die wordt gegeven door…’
Oudere Nederlandse lezers herkennen dit allemaal. Het was twintig of veertig jaar geleden in de
dorpen resp. de steden in Nederland net zo.
Psychiatrisch
Veel immigranten geloven in het bestaan van een
geestenwereld die zich met hen bemoeit. Ze praten
daar niet gemakkelijk over met Nederlanders omdat
ze weten dat die dat achterlijk en een vorm van bijgeloof vinden.
Een Marokkaanse patiënt in Nederland zegt: ‘Als ik
mijn psychiater regelmatig zie, dan verdwijnen de
geesten, die zijn bang voor hem.’ Deze Marokkaanse
man is homoseksueel. Hij hoort stemmen. De geesten zeggen hem dat hij met een vrouw moet trouwen.
Ze zeggen: ‘Je hoeft niet bang te zijn voor vrouwen.’
Vanuit westers psychiatrisch standpunt bezien externaliseert deze man. Dingen die hij zelf vindt (een man
behoort hetero te zijn) schrijft hij toe aan geesten die
het hem influisteren. Interessant is dat hij baat heeft
bij psychiatrische hulp. Ook dat externaliseert hij: de
geesten zijn bang voor de psychiater. Daarom blijven
ze weg.
Een Surinaamse cliënt die stemmen hoort wordt
algauw psychotisch genoemd. Een zwangere vrouw
die doodsbang is voor de bevalling omdat haar moeder een ‘moedervloek’ heeft uitgesproken zal ook
makkelijk als gestoord worden gezien. Kennis helpt.
Als een moeder niet bij de bevalling van haar dochter
mag zijn, dan kan zij een moedervloek uitspreken. De
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bevalling zal dan rampzalig verlopen. In dit soort gevallen kan een Surinaamse genezer, een bonuman uitkomst bieden. De ervaring is dat de rituelen die hij
uitvoert, kunnen helpen.
Er zijn grote overeenkomsten met het werk van een
Marokkaanse fqih of een Turkse hodja. Bij een Turks
kind werd adhd vastgesteld en er werden pillen
voorgeschreven. Maar moeder geloofde in het werk
van djinns, kwade geesten. Ze kon niet geloven dat
pillen de geesten konden verdrijven en gaf die dus
niet. Een verstandige psychiater stuurde haar naar
een hodja die de geesten verjoeg. Door het vertrouwen dat de psychiater hiermee opbouwde was ze
daarna bereid haar zoon de pillen te geven.
Puberteit
Niet overal in de wereld bestaat een puberteit. Ouders
uit traditionele samenlevingen waar geen puberteit
bestaat, snappen absoluut niet wat er hier in Nederland met hun kinderen gebeurt. Een ‘puberteit’ hebben ze zelf nooit meegemaakt en nooit bij andere kinderen gezien.
In plattelandse samenlevingen in de derde wereld
bestaat geen puberteit. Jongeren werken al op jonge
leeftijd op het land. Er is daar namelijk nauwelijks
verschil tussen lichamelijk rijp zijn en volwassen
zijn. Maria kreeg bijvoorbeeld het kind Jezus toen ze
ongeveer elf of twaalf jaar was: toen was ze volwassen. Zodra iemand lichamelijk volgroeid is, meestal
uiterlijk bij veertien jaar, dan is die persoon volwassen. Pas vanaf de Industriële Revolutie (negentiende
eeuw) is in Europa de puberteit als levensfase ontstaan. Puberteit is de fase waarin mensen lichamelijk
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rijp zijn maar, omdat ze naar school gaan, nog jarenlang niet als rijp, niet als volwassen worden beschouwd. Aanvankelijk duurde die puberteitsperiode kort. Later is er nóg een fase van onvolwassenheid
aan vastgeknoopt: de adolescentie. Veel studerende
jongeren van 26 jaar voelen zich nog onvolwassen
omdat ze geen baan en geen gezin hebben.
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Q
In het oud-Hollandse abc (1836) zijn de afbeeldingen bij de
letters q en x overgeslagen. Er is wel een tekst: q is Quirinus
die snoepjes uitdeelt.

Qat
Qat is een drug. In Nederland wordt qat vrijwel uitsluitend door Somaliërs gebruikt. Het verdrijft de
verveling en doet nare gedachten vergeten. Gebruikers kauwen op de bladeren die qua vorm lijken op
een laurierblad. Het sap wordt doorgeslikt. Het heeft
een amfetamineachtige uitwerking. Qatgebruikers
worden actief, ze praten makkelijker en hun vermoeidheid verdwijnt.
Qat wordt vrijwel in de hele hoorn van Afrika gebruikt, het groeit vooral in Jemen en Kenia. Het
wordt enkele malen per week uit Kenia naar Nederland gevlogen. Qat is nauwelijks verslavend en is niet
verboden.
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Racisme
Racisme is de openlijke of subtiele benadeling of buitensluiting van mensen op grond van ‘ras’. In de loop
der jaren is racisme de overkoepelende term geworden
van antisemitisme (jodenhaat), seksisme (meestal: afkeer van vrouwen), homofobie (afkeer van homo’s),
klassisme (benadeling van mensen die laag op de
maatschappelijke ladder staan). Soms wordt ook het
Engelse ‘ageisme’, leeftijdsdiscriminatie gebruikt. Racisme in de smalle betekenis verwijst naar het benadelen van mensen op grond van etniciteit of huidskleur.
(Zie Discriminatie. Zie Stereotypen. Zie Vooroordelen)
Ras
Het woord ‘ras’ is beladen. Het is besmet geraakt doordat ‘mensenrassen’ als superieur en inferieur zijn afgeschilderd. Meestal wordt een onderscheid gemaakt
tussen het blanke ras (altijd voorop), het zwarte en het
gele ras (Azië).
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Datgene wat met ‘ras’ wordt aangeduid, heeft biologisch weliswaar enig, maar slechts een gering belang. Enkele ziektes ontwikkelen zich verschillend bij
verschillende rassen en ook sommige medicijnen
(o.a. de pil) hebben een iets andere uitwerking. Maar
mensen kunnen bij een bloedtransfusie elkaars bloed
gebruiken, ondanks ‘ras’. Soms kunnen mensen het
bloed van eigen familieleden niet gebruiken, wel dat
van mensen van een ander ‘ras’. Ook orgaandonaties
trekken zich niets aan van rasonderscheidingen. Er is
volgens biologen één ras: het mensenras.
Het Engelse woord ‘race’ heeft een iets andere betekenis. Engelsen kunnen spreken van the British race,
zonder dat het enige racistische bijbetekenis heeft.
Ze bedoelen daarmee de sociale verbondenheid, minder de biologische.
Radicalisering/terrorisme
Er is opvallend meer aandacht voor radicalisering in
allochtone dan in autochtone kring. Ik bespreek elders (zie Rechts-extremisme) de radicalisering onder
autochtone jongeren.
Overigens: niet alleen de kleine groepen zijn geradicaliseerd. Ook de opvattingen van de meerderheidscultuur zijn de laatste jaren veel extremer geworden. Uitspraken over migranten die tien jaar
geleden onmogelijk waren zijn nu gewoon geworden.
Over dertig jaar kijken we waarschijnlijk op de huidige tijd terug als een periode van wederzijdse radicalisering. De aivd waarschuwde er in 2004 al voor dat
de algemene maatschappelijke verharding tegen migranten tot meer extremisme in die kringen zou kunnen leiden.
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Teleurgestelde afwending. Kans op een vijandige of parasitaire levenshouding
Over radicalisering bij migranten. Aanvankelijk
dacht men dat vooral de allerarmsten radicaliseerden. Dat blijkt niet zo te zijn. Het zijn vooral wat hoger opgeleide jongeren die, als ze gefrustreerd en vernederd raken, radicaliseren. Allochtone jongeren die
bijvoorbeeld een hbo-opleiding hebben behaald,
hebben daarvoor meestal keihard moeten werken,
meestal met weinig steun van thuis, vaak tegen de
ontmoediging van leeftijdgenoten in. De belofte van
een beter leven maakte dat ze veel opzij hebben gezet.
Als deze jongeren (ervan overtuigd zijn dat ze) gediscrimineerd worden bij een baan of andere ernstige tegenslagen (opvallend vaak het overlijden van een
moeder?) te verwerken krijgen, dan is de klap extra
groot. Teleurgesteld keren ze zich dan soms af van de
wereld die hen zoveel leek te beloven. Ze zoeken een
ander zinvol leven. Dat vinden ze soms in een ‘zuivere
islam’ die een ‘oplossing’ belooft uit alle moeilijkheden. Vooral als deze jongeren in een isolement raken
en dus niet gecorrigeerd worden door vrienden (‘doe
es effe gewoon, jongen’), komen ze gemakkelijk bij
extreme opvattingen terecht waarin het gebruik van
geweld wordt gelegitimeerd.
In het algemeen geldt dat een binding met een samenleving (organisatie, bedrijf, gezin) ontstaat als
aan drie voorwaarden is voldaan. Mensen moeten
a het gevoel hebben erbij te horen, én
b weten dat er naar ze geluisterd wordt én
c waardering krijgen.
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Zonder binding met de maatschappij (vergelijk: met
het gezin, met een bedrijf ) zullen mensen daar geen
constructieve bijdrage aan leveren en geen lange termijn perspectief ontwikkelen. De afwending slaat gemakkelijk om in vijandigheid en soms in een parasitaire levenshouding. Men plukt de vruchten maar wil
geen bijdrage leveren.
Radicalisering. Wat kan de samenleving tegen radicalen
doen?
Kan een samenleving iets tegen radicalisering van islamitische jongeren doen?
– In elk geval voorkomen dat de jongeren verder radicaliseren of in eigen kring de status van martelaar krijgen. Dus: wel hard optreden tegen geweld
maar tegelijkertijd zelf correct blijven. Dat is lang
niet altijd gebeurd. Respectloos optreden heeft recentelijk bij goedwillende islamieten onnodig veel
haat gezaaid.
– Het is ook van belang dat de Nederlandse regering
terrorisme van bevriende staten evenzeer afkeurt
als terrorisme van ons vijandige staten. Onevenwichtigheid in dit opzicht kan gemakkelijk leiden
tot woede bij een deel van de burgers. Dat is niet
goed te praten, wel te begrijpen. (Zie Begrijpen, begrip hebben)
– Een leerzame vergelijking leveren de jaren zeventig, de jarenlange periode van de dramatische Molukse treinkapingen, de bezetting van een lagere
school, een gemeentehuis, e.d. Er was in die periode veel meer ‘terrorisme’ in Nederland dan nu. De
regering-Den Uyl koos voor een beleid met als
hoofddoel de afgedwaalde schapen weer terug te bren236
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gen naar de hoofdstroom van de samenleving.
Door actief te werken aan een betere sociaaleconomische positie van de Molukkers is dat gelukt (banenplannen, etc.). Het was een soort Marshallhulp
voor een groep die in de knel zat. In deze 21ste eeuw
staat echter niet preventie maar vaak repressie tegen extreme groepen centraal (De Graaf ).
– Kunnen welzijnswerkers en imams systematisch
ingezet worden om jongeren die een krampachtig
gesloten wereldbeeld hebben, aan het twijfelen te
brengen? Hun krampachtige twijfelloosheid verraadt waarschijnlijk hun innerlijke twijfels.
Radicalisering, een interessante parallel met de joodse bevolkingsgroep
In de negentiende eeuw werden joden gedwongen
niet langer het Jiddisch te spreken op hun joodse
scholen. De voertaal moest Nederlands worden. Het
initiatief kwam van de Nederlandse overheid met het
doel de integratie van joden te bevorderen. Aanvankelijk vreesden de joodse leiders voor verlies van
joodse identiteit. Uiteindelijk keerde de joodse elite,
ook de orthodoxe, zich af van het Jiddisch dat gezien
werd als een barbaars jargon.
Lodewijk Asscher (gemeenteraad PvdA, Amsterdam), aan wie ik dit ontleen, trekt de conclusie dat ingrijpen in extreme religieuze uitingen zal worden geaccepteerd als de liberale hoofdstroom van de betreffende
godsdienst zich geaccepteerd voelt.
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Radicalisering in uw eigen leven
Radicalisering is niet alleen iets wat bij anderen
plaatsvindt. U kunt het proces van radicalisering op
kleine schaal wellicht ook terugvinden in uw eigen leven. Als u woedend bent op uw werkgever… Als u
zich getreiterd voelt door uw buren… Als uw auto
alwéér beschadigd is… Mannen doden soms hun kinderen om hun ex-partner te treffen. Getergde mensen
kunnen met oogkleppen op veel kapot maken omdat
ze op dat moment alleen nog maar wraak (subjectief
dus: rechtvaardigheid) willen. Alle relativering verdwijnt dan. Vooral mannen van alle etniciteiten kunnen dan schade aanrichten bij anderen zonder dat dit
duidelijk tot hen doordringt. Wat heeft uw radicalisering verminderd, genuanceerd, gestopt?
(Zie ook Fundamentalisme)
Radicalisering. Irrationele paniek, moral panic
Bij onderwerpen die maatschappelijk gevoelig liggen
kan moral panic optreden. Wat er dan gebeurt is dat
‘een spiraal van elkaar versterkende angsten ontaardt
in een reactie die in geen enkele redelijke verhouding
staat tot wat oorspronkelijk de aanleiding was’ (definitie Bovenkerk, 1992, blz. 83). Bij de verhalen over
vermeende pedofielen is de laatste jaren herhaaldelijk moral panic opgetreden. De Bolderkar-affaire en
de, achteraf vaak onmogelijke, verhalen in Oude Pekela hebben wekenlang de serieuze voorpagina’s gehaald. Achteraf bleek er niets aan de hand. In alle gevallen was er overigens géén sprake van boze opzet.
Ook over bijvoorbeeld virussen of steekbijen zou in
de toekomst een vergelijkbare paniek kunnen ontstaan.
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Bij de discussies over de hoofddoek en de boerka is
m.i. ook sprake geweest van een irrationele paniek
die grensde aan hysterie. Van een vergelijkbare paniekstemming is m.i. soms sprake in verhalen over
‘zwarte scholen’. Of over de jeugd, vooral over Marokkaanse en Antilliaanse jeugd. De ene negatieve hype
volgt soms de andere op.
Ook bij het thema terroristische aanslagen kan
moral panic optreden. Er zijn groepen die terreur willen plegen maar de reactie kan ook te ver doorslaan.
Om de angst in balans te houden: een gecompliceerde
maatschappij als de onze is makkelijk te treffen, bijv.
in zijn energie- of drinkwatervoorziening. Het is ook
niet moeilijk om het (vlieg)verkeer te ontregelen. Bijna elke week is er bovendien wel een groot evenement
waar toegeslagen zou kunnen worden. En een aanslag valt ook niet echt te voorkomen. Maar het gebeurt allemaal niet of nauwelijks. Dus blijkbaar liggen er niet constant terroristische groepen op de loer.
Ik heb de indruk dat we allemaal sinds 11 september 2001 onze zekerheden zijn verloren. Waarschijnlijk zijn we daardoor meer bevattelijk geworden voor
moral panic.
Ramadan. De werkgever
De ramadan is een feestmaand. Belijdende moslims
eten, drinken en vrijen niet tussen zonsopgang en
zonsondergang. Ook slechte gedachten en slechte daden zijn deze maand nog kwalijker dan anders. Aan
het einde van de ramadan is het Suikerfeest. De ramadan zal de komende jaren, steeds 11 dagen per jaar,
opschuiven naar de zomerperiode. Voor werkgevers
is het belangrijk daar nu al op te anticiperen want in
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de zomer heeft de ramadan veel grotere effecten dan
in de wintertijd. Rond 2014 zal de werknemer ’s morgens vóór 6 uur moeten ontbijten. Pas ’s avonds om 10
uur mag hij weer iets eten of drinken.
Werkgevers die geen rekening houden met de ramadan merken nu al dat hun werknemers in de loop
van de ramadan door vermoeidheid geïrriteerder
worden en zich vaker ziek melden. Ook de kwaliteit
van het werk kan achteruit gaan.
In bedrijven wordt op diverse manieren met de
ramadan rekening gehouden. Verstandige werkgevers bespreken vooraf hoe ervoor gezorgd kan worden dat de ramadan goed gevierd kan worden én dat
het werk goed uitgevoerd wordt. Zwaar lichamelijk
werk kan het beste in de ochtenduren en aan het begin van de ramadan worden gepland. Schoonmaakbedrijven melden de opdrachtgever dat het gebouw
in de laatste week wellicht niet 100 procent schoon zal
zijn, maar dat het gebouw na de ramadan gratis een
extra schoonmaakbeurt zal krijgen. Een goede werkgever kan zijn medewerkers een ramadan mubarak
wensen, een variant op ‘prettige feestdagen’. En tijdens de ramadan kan zo’n werkgever af en toe vragen
of het met het vasten lukt.
Ik ken een Marokkaanse politieman die aan het begin van de ramadan een briefje ophangt in de kantine:
deze maand ben ik misschien wat geïrriteerd want ik
houd me aan de ramadan. Al jaren werkt dat prima.
(Zie Islam. Zie Jaartelling)
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Rechts-extremisme. Bang, boos, bedreigd en
benadeeld
Extreem rechts is een verzamelterm van standpunten
met aspecten van racisme, nationalisme, anti-immigratie, anti-islam, afkeer van democratie, gewelddadigheid en soms van antisemitisme. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende groepen die elkaar
daarom fel bestrijden. Een belangrijk kenmerk van
extreem rechts is dat zij een sterk onderscheid maken
tussen ‘wij’ en ‘zij’. De ander is minder(waardig) en
die ander heeft minder rechten. Mensenrechten zijn
niet universeel geldig en de eigen standpunten mogen met geweld worden doorgezet. Vrijwel altijd is er
een hang naar een sterke leider, een sterke man die
aan de chaos een einde maakt. Bij extreem rechts is
duidelijker waar zij zich tegen verzet dan waar zij
voor is.
Welke behoefte vervult extreem rechts? Wie zich
aansluit bij extreem rechts heeft duidelijk het gevoel
ergens bij te horen. Door insignes en speciale kleding
wordt de groepsband, de identiteit, versterkt. Het
wereldbeeld van extreem rechts is overzichtelijk en
duidelijk, want zwart-wit. Er zijn goeden en slechten.
De slechten moeten zwaar bestraft worden. Vaak
wordt de herinvoering van de doodstraf bepleit. In de
jonge jaren vervult extreem rechts ook de behoefte
aan verzet tegen autoriteiten. Die hebben de wereld
rot gemaakt. ‘Wij’ gaan er eindelijk eens voor zorgen
dat het minder een rotzooi wordt.
Het denken is vrijwel nooit doordacht en uitgewerkt. Het gaat om dit type opvattingen: Nederland
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moet Nederland blijven. Ze horen hier niet. Nederland is
geen islamland. Straks zijn zij hier de baas. Die mensen zijn
anders dan wij. Voor hen wordt alles gedaan, voor ons
soort mensen niks. Voor de echte Nederlanders is geen aandacht meer in Den Haag, enz.
Welke gevoelens liggen op de bodem van extreem
rechts? Bang, boos, bedreigd en het gevoel achtergesteld, benadeeld te worden. Een permanent rancuneus ontevreden gevoel. Extreem rechts bloeit vooral
in delen van Nederland waar weinig migranten wonen maar waar de angst voor hun komst het sterkst is.
Zoals bij alle groepen is er ook hier een harde kern en
een groep meelopers die makkelijker te beïnvloeden
is. Niet iedereen die Lonsdale (Laat Ons Nederlanders
Samen De Allochtonen Langzaam Executeren) kleding draagt wil die boodschap uitdragen.
Zie voor een actueel overzicht van groeperingen,
symbolen en tips: www.lbr.nl.
Respect
Respect. Móet je respect hebben voor andermans cultuur?
Moet je respect hebben voor andermans cultuur?
Deze vraag wordt opvallend vaak in de moet-vorm
gesteld. Daarmee wordt m.i. het eigen denken klem
gezet. U kunt meer ontspannen denken als u zich de
vraag stelt: Wil ik rekening houden met (dit aspect van)
cultuur? U houdt immers ook geen rekening met alles van uw vrienden of partner. Bovendien: een cultuur kan (tijdelijk) antisemitisch of racistisch zijn.
Daar wilt u waarschijnlijk geen respect voor hebben.
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Respect. Waardoor voelen mensen gebrek aan ‘respect’?
Immigranten zitten meestal onderin de samenleving. Mensen op die posities krijgen weinig waardering. Schoonmakers krijgen minder respect dan managers, lopendebandwerkers minder dan leraren.
Het respectgevoel komt bij hen op spanning te
staan door het continue gebrek daaraan. Wie hongerig is, denkt steeds aan voedsel.
Voor immigranten is er een extra bron van mogelijke eeraantasting: roddels over de eer van de familie,
vooral over de eerbaarheid van de vrouw. Je bent dan
eerloos als je je zus, je moeder, je familie, je geloof, je
stam of je land laat beledigen. Ook een goedbedoeld
grapje kan tot een sterk gevoel van eeraantasting leiden.
Westerlingen zeggen vaak dat zij voor zichzelf ‘eer’
en ‘respect’ niet zo belangrijk vinden. Waarschijnlijk
kunnen ze dat zeggen omdat ze zelf voldoende respect ervaren.
(Zie Eergevoel)
Respect. Allerlei maatschappelijke groepen eisen respect
De laatste jaren eisen steeds meer groepen ‘respect’,
niet alleen migranten. Ook taxichauffeurs, leraren en
agenten willen ‘respect’. Individuen en groepen voelen zich vaker gedemoniseerd, ze voelen zich vaker
het afvalputje van de samenleving en willen meer respect. Jongeren ervaren in deze samenleving een gebrek aan respect, veel ouderen ook.
In vroegere stabiele klassensamenlevingen lagen
de rollen en de waarderingen vast en vrijwel iedereen
had zich in zijn positie geschikt. Een laagopgeleide
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wist dat hij nooit hoog zou komen en de berusting
kwam voort uit het feit dat het altijd zo was geweest.
Onze samenleving belooft echter iedereen kans en
een goede positie. Het aspiratieniveau van alle mensen ligt hoger. Daardoor berusten we minder. We willen allemaal meer. Als dat niet gerealiseerd wordt,
voelen we een gebrek aan ‘respect’.
Respect. In de straatcultuur
In de keurige ‘burgerlijke’ cultuur betekent respect
dat je ruimte gééft aan elkaar: ‘Gaat u voor, ik kan wel
even wachten.’ In de straatcultuur daarentegen wordt
ruimte geëist: ‘Ga opzij, loop me niet in de weg.’ In de
straatcultuur betekent respect: ruimte némen. Het respect staat in de straatcultuur continu op spanning.
Disrespect is daar het ergste: ‘Je moet me niet dissen’
(disrespect geven).
Er blijken dus twee volkomen tegenovergestelde
betekenissen van ‘respect’ te zijn (Kaldenbach 2007).
Roma, Sinti en woonwagenbewoners
In Nederland leven drie groepen mensen die wat hun
leefwijze betreft min of meer ‘nomaden’ zijn. In de
loop der eeuwen hebben steeds meer mensen gekozen voor het leven in een huis, de sedentaire manier
van leven. Roma, Sinti en woonwagenbewoners zijn
in Nederland de laatste nomaden. Zij hebben de druk
weerstaan van een overheid die wil dat mensen administratief en fysiek vindbaar en controleerbaar zijn:
dat ze dus in huizen moeten leven. In de volksmond
worden de drie groepen vaak ‘zigeuner’ genoemd, een
scheldwoord dat ‘rondtrekkende boef ’ betekent. Het
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negatieve stigma op deze groepen is groot.
Roma en Sinti zijn volkeren die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Oost-Azië, uit wat nu Pakistan is. Ze
spreken een eigen taal. Er leven 5000 Roma en Sinti in
Nederland. In de Tweede Wereldoorlog zijn tussen de
200.000 en 500.000 Europese Roma en Sinti vermoord.
De onderwijspositie van Roma en Sinti is slecht,
maar gaat sinds twintig jaar wel vooruit. Er is desondanks nog veel schoolverzuim en ze bezoeken overwegend de lagere niveaus van het vmbo.
De huidige woonwagenbewoners zijn qua herkomst
een totaal andere groep. Het zijn nakomelingen van
autochtone Nederlanders die aan het einde van de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw, besloten om
een zwervend bestaan te gaan leiden. De negatieve
beeldvorming over hen en de onderwijsresultaten
zijn wel vergelijkbaar met die van Roma en Sinti. Bovenkerk wijst op het veel voorkomen van illegale hennepkwekerijen in en georganiseerd vanuit woonwagenkampen (2001, blz. 209).
Roma, Sinti en woonwagenbewoners voelen een
grote afstand tot de ‘burgers’, de mensen die in huizen wonen. Ze hebben vaak het idee dat de overheid,
o.a. door onderwijs de bedoeling heeft hun kinderen
van hen te vervreemden.
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Samenwonen
In het huidige Nederland is samenwonen voor de
meerderheidscultuur een normaal verschijnsel. Het
betekent in de ogen van mensen uit traditionele culturen dat je openlijk laat merken dat je seks hebt, hoewel je niet getrouwd bent. Samenwonen was nog
maar vijftig jaar geleden in Nederland volkomen onacceptabel, een absoluut gebrek aan normen en
waarden. Je gunde zelfs je vijanden niet dat hun
dochter zou gaan samenwonen. Het heette ‘hokken’.
In religieuze kringen heette het ‘in zonde leven’. De
verandering van onacceptabel naar normaal heeft
zich snel voltrokken.
De uitzendingen van Big Brother in het relatief liberale Dubai (2004) moesten al na twee weken worden
afgebroken omdat kijkers hevig protesteerden tegen
het feit dat mannen en vrouwen onder één dak sliepen. Dat de kamers volledig van elkaar gescheiden
waren, was voor de kijkers niet van belang (Ludemann, blz. 94)
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Schaking
Als de ouders tegen een huwelijk zijn, dan is schaking
een alternatief. In die gevallen wordt door de jongen en
het meisje een ontvoering in scène gezet. Het meisje is
‘ontvoerd’ en blijft een nacht weg. Ze is dan in de gemeenschap haar eer en dus alle waarde als mens kwijt.
De ouders kunnen vaak weinig anders doen dan de jongen als schoonzoon accepteren. Daarom zijn het vooral arme jongens, die geen bruidsschat kunnen betalen,
die hun partner schaken en zo haar ouders voor het
blok te zetten. Ouders stemmen weliswaar in met het
huwelijk maar het blijft oneervol dat het huwelijk zo is
afgedwongen. Na een schaking is er daarom meestal
geen bruiloft. In West-Turkije is schaking echter veel
gebruikelijker. De schaamte is niet groot en het huwelijk wordt gewoon met een bruiloft gevierd.
Schaking bestaat ook in zijn brute vorm, ook in
Turkse en Marokkaanse kring. Dan is er dus echt
sprake van roof en verkrachting. Dat gebeurt om het
meisje tegen haar zin tot een huwelijk te dwingen. In
grote delen van Kirgizië is deze ala kachuu nog zeer
gebruikelijk: de bruidenroof (Otter). Voor de Nederlandse politie is het lastig om te weten of de schaking
in scène is gezet of niet.
(Zie Ermers en Van Eck. Zie Huwelijk)
Scheetkussen
Ik ben in Den Bosch op bezoek bij een gezin dat afwisselend in Nederland en in Kazachstan woont. De kinderen spelen met een scheetkussen. Ik vraag of ze dat
ook meenemen naar Kazachstan. Ze weten meteen
wat ik bedoel. Het tweetalige meisje van negen zegt:
247

De A is van Amalia.qxp

12-09-2007

13:26

Pagina 248

‘Natuurlijk niet… dat kan niet… Trouwens ik weet
ook niet wat “scheet” is in het Kazachs.’
Schoenen uit
Voor de meeste Nederlanders is het uitdoen van
schoenen in huis niet zo belangrijk. Er zijn van oudsher drie Nederlandse groepen bij wie de schoenen wel
uit moesten: schippers, woonwagenbewoners en boeren.
Bij de meeste migranten, vooral voor de islamitische, zijn schoenen bezoedeld omdat ze op straat met
vuil en hondenpoep in contact zijn gekomen. Bovendien wordt in de woonkamer op de grond, op een gebedskleed, gebeden. Dan wil je dat de vloer schoon is.
Als een bezoeker aanbiedt de schoenen uit te doen,
wordt dat als een bewijs van respect zeer gewaardeerd.
Bij Surinamers mag u meestal wel in huis komen
met uw schoenen aan, maar nooit in de slaapkamer.
Schotelantenne
Nederlanders hebben waarschijnlijk een vertekend
beeld van wat via schotelantennes wordt aangeboden. Op de Arabische zenders worden, net als in Nederland, het merendeel van de tijd programma’s uitgezonden zoals Lingo, De Zwakste Schakel, Big Brother,
Rad van Fortuin, soaps, films, enz. Er zijn ook goede
discussieprogramma’s zoals op de Nederlandse tv,
bijvoorbeeld over kinderprostitutie waarin ook tegengestelde meningen aan bod komen. De omroepsters en de vrouwen op de tv zijn ‘gewoon’ gekleed.
Discussies over politiek en godsdienst zijn gebonden
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aan wat de staat toelaatbaar vindt. De herkomstlanden zijn vaak dictaturen.
Het kijken naar televisie-uitzendingen van het
moederland heeft waarschijnlijk verschillende en tegengestelde effecten. Enerzijds sterkt het de identiteit van migranten. Het heerlijke gevoel dingen van
thuis te zien. Ook worden de kijkers waarschijnlijk
gesterkt in de politieke en maatschappelijke denkbeelden van hun moederland. Anderzijds blijven ze
ook op de hoogte van moderne ontwikkelingen. Ze
blijven daardoor minder hangen in het oude beeld
van hoe hun land was in 1970. Modern geklede allochtone kinderen zeggen tegen hun ouders: ‘Kijk
naar de omroepster met haar lippenstift en lage hals.
Ik ben niet “westers” gekleed maar “modern Arabisch”.’
Seks
Het is moeilijk om ware uitspraken te doen over intieme onderwerpen. Er is vaak een groot verschil tussen de norm en de werkelijkheid. Insiders zeggen bijvoorbeeld, maar dat levert hap snap gegevens op, dat
allochtone mannen en vrouwen veel vaker geheime
afspraakjes hebben dan de buitenwereld denkt. Maar
wie zal zeggen wat de waarheid is.
Het plezier van de man, de plicht van de vrouw
In vooral arme samenlevingen kan seks worden samengevat als het plezier van de man en de plicht van de
vrouw. Dat gold in grote lijnen ook voor Nederland tot
de jaren zestig. Mannen pochen vaker over hun seksuele prestaties. Vrouwen laten het over zich heen komen
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(zou die uitdrukking daar vandaan komen?). Vaak
wordt gedacht dat mannen seks meer nodig hebben,
dat het ongezond is om het hen te onthouden. Een
vrouw die naar seks verlangt wordt eigenlijk als een
hoer gezien. Mannen zijn, vindt men, weerloos tegen
de verleidingskunsten van de vrouw. De vrouw krijgt
daarom vaak de schuld bij verkrachting of overspel.
Voor Creoolse vrouwen gaat dit niet op. Het is bij
Creolen volledig geaccepteerd dat ook een vrouw behoefte heeft aan seks, zelfs dat het voor haar ongezond is als ze te weinig seks zou krijgen (Venema).
Vrijwel overal in de niet-westerse (en westerse?)
wereld behoort de man het initiatief te nemen inzake
seksualiteit. Een man die dat niet doet zou homo gevonden kunnen worden, wat vrijwel overal een ernstige beschuldiging is.
Praten over seks
In Nederland wordt pas dertig jaar redelijk open over
seks gesproken. Rond 1950 was het onderwerp seks
nog volledig taboe. Er werd alleen in bedekte termen
over gesproken. Op scholen werd geen seksuele voorlichting gegeven en de ouders durfden er thuis meestal ook niet over te beginnen. Op mijn lagere school is
het onderwerp door de leerkrachten ooit van de agenda afgevoerd met het gezegde: vroeg rijp, vroeg rot; vroeg
wijs, vroeg zot.
Tegen veler vermoeden in praten Turkse en Marokkaanse vrouwen gemakkelijk over seks, als er maar
geen mannen bij zijn. Vriendinnen vertellen me dat
de vrouwen met veel plezier en gedetailleerd het seksuele gedrag van hun mannen bespreken. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen praten juist niet of heel
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moeilijk over seks waardoor hun dochters en zonen
vaak slecht voorgelicht zijn.
Sinterklaas
Voor kinderen komt Sinterklaas met de boot uit
Spanje. Dat zien ze op de televisie.
Sinterklaas was oorspronkelijk een bisschop uit
Myra, een stad aan de zuidkust van Turkije. Zwarte
Piet was jarenlang een zwarte krompratende man
met ‘Ikke niet begrijp’-Nederlands. Hij moest ook
dom zijn. ‘Domme Piet’ zei Sint dan tevreden. Zwarte
Piet is de laatste jaren minder zwart geworden, praat
gewoon Nederlands en is gewoon intelligent. Hij mag
ook een vrouw zijn. Vooral Surinaamse Nederlanders
hebben dit nieuwe beeld bevorderd. Veel blanke Nederlanders begrepen aanvankelijk niet hoe beledigend het oude beeld van Zwarte Piet voor Surinamers
was. Aanvankelijk reageerde de blanke meerderheid
verontwaardigd: ‘Blijf van ons feest af; dat is ónze cultuur.’ Inmiddels zijn blanken gewend aan een normaal sprekende bruine of zwarte Piet. Een vrouwelijke Zwarte Piet heet nog geen Zwarte Petra.
Slavernij
Ik vermoed dat een deel van de blanke lezers geneigd
is deze tekst over te slaan. Het is een ongemakkelijk
onderwerp. Slavernij leeft niet bij blanken. Voor veel
Surinamers en Antillianen is het echter een dagelijks
besef. Er zijn in de zestiende en zeventiende eeuw
miljoenen mensen in Afrika geroofd en met zeilschepen naar het Caraïbisch gebied gebracht. Op bijgaand plaatje is te zien hoe de slaven het meest eco251
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nomisch getransporteerd konden worden. De dekken
waren laag, staan was onnodig. Hierdoor konden verticaal extra dekken worden gebouwd.

De slavernij is in Suriname en op de Antillen op
1 juli 1863 afgeschaft. Het jaarlijkse Keti Koti-feest
(het verbreken van de ketenen) is de herinnering
daaraan. Na de formele afschaffing van de slavernij
die door Engeland was afgedwongen, heeft Nederland de slavernij feitelijk nog tien jaar voortgezet. Officieel was dat om de slaven te laten wennen aan hun
nieuwe vrijheid. Het kwam ook goed uit om nog tien
jaar verzekerd te zijn van werkers op de plantage.
Voor blanken is dit allemaal lang gelden, oude Surinamers weten dat hun grootouders letterlijk nog in
slavernij hebben geleefd.
Het woord ‘slaaf ’ stamt af van de Slavische volkeren. Het komt ook terug in de naam van het land ‘Slovenië’. In Europa waren de Slaven (met een hoofdletter) de eerste slaven.
Slecht-nieuwsgesprekken
In de meeste westerse communicatietrainingen leert
u dat u in een slecht nieuws gesprek metéén de negatieve boodschap moet geven. Eerst de klap uitdelen
en daarna de emoties opvangen. Dat is inderdaad
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meestal een goede manier bij yuppen uit de randstad.
Door oudere mensen en bijvoorbeeld in Brabant en
Limburg wordt omzichtiger slecht nieuws gebracht.
Amsterdammers of Rotterdammers vinden de zuiderlingen daarom vaak ‘indirect’. Die beginnen namelijk eerst over een neutraal onderwerp en cirkelen
dan langzaam naar het slechte nieuws toe. Zuiderlingen vinden dat meestal prettig. Ze vinden het niet indirect maar respect- en tactvol. Bij veel oudere Nederlanders en bij migranten van de eerste generatie is
deze slecht nieuws stijl ook de gewoonte.

Een agente in Den Bosch vertelt hoe belangrijk dit
is. Ze vertelt hoe bijvoorbeeld traditionele Turkse ouders reageren als ze op een te directe manier horen
dat hun zoon is opgepakt: ‘Dat kan niet, zoiets doet
hij niet, hou hem maar, wij willen niks meer met hem
te maken hebben, het kan ons niets meer schelen’,
etc.
Als deze ouders het slechte nieuws op een rustiger,
meer indirecte manier horen, dan kunnen ze gewoon
luisteren en overleggen wat er nu gebeuren moet.
Deze agente zei bijvoorbeeld: ‘Ik was op het bureau,
de telefoon ging, we moesten naar het stationsplein,
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we zagen daar een groep jongens…’ De ouders kunnen dan langzaam wennen aan het slechte nieuws. Ze
raken niet in paniek zoals in het eerste geval. Deze
zelfde ouders overleggen dan gewoon wat er het beste gedaan kan worden.
Wist u dat in de jaren vijftig een Nederlandse arts
níet aan de patiënt vertelde dat hij kanker had? De
arts vertelde het aan de familie of de pastoor. Die zou
wel een goed moment vinden waarop de patiënt het
slechte nieuws kon horen.
Smakken, spugen, gapen, winden
Smakken aan tafel was eeuwenlang een beschaafde
manier om te laten merken dat eten je smaakte. In de
voorbije eeuwen zijn echter in het westen vrijwel alle
lichaamsuitingen in het openbare leven taboe geworden (Elias). In de Middeleeuwen was bijvoorbeeld
niezen in de gordijnen normaal. Later werd het juist
beschaafd om je neus te snuiten in de mouw van je
jas. Niet afgewend, iedereen mocht het zien. De zakdoek is in de zestiende eeuw opgekomen. Jarenlang
was de zakdoek een excentriek verwijfd attribuut. Nu
behoren we afgewend onze neus te snuiten, liefst met
zo weinig mogelijk geluid. Is zelfs het lezen over dit
thema al schaamtevol geworden?
Op een vergelijkbare manier zijn in de westerse samenleving niet alleen het smakken aan tafel en het
niezen maar ook je neus ophalen, snuiven, poepen,
plassen, hoesten, zweten, lichaamsgeuren, spugen,
tanden schoonmaken, geeuwen, gapen, boeren, winden laten, in je oor pulken, een puistje uitknijpen, rochelen, je keel schrapen, in je kruis krabben, etc. naar
de privésfeer gedrongen. ‘We’ vinden anderen die dit
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wel in het openbaar doen onbeschaafd en primitief.
Vooral in hogere (rijkere) kringen zijn die lichaamsuitingen taboe.
Een grote overheidcampagne was er in China op
gericht om vóór de Olympische Spelen van 2008 het
rochelen op straat uit te bannen. Men wist dat westerse toeristen het onbeschaafd zouden vinden.
Smeltkroes
Een ideale multiculturele samenleving wordt soms
met een smeltkroes vergeleken: alle metalen versmelten in de smeltkroes tot een nieuwe eenheid. Dat
beeld is mooi maar het klopt niet met de rauwere werkelijkheid. Migranten waar ook ter wereld merken
dat ze zich vergaand moeten aanpassen aan de meerderheidsnorm. Die aanpassing vraagt soms meer dan
voor hen psychisch mogelijk is. Niks smeltkroes dus.
Door voorstanders van een multiculturele samenleving wordt deze daarom met een vaas bloemen of
een mozaïek vergeleken: alle bloemen mogen hun eigen kleur behouden en het geheel is prachtig. Het nadeel van die vergelijking is echter dat de bloemen of
mozaïekstukjes op geen enkele manier rekening houden met elkaar. Ze staan daar los van elkaar mooi te
zijn. Ook dat is niet de werkelijkheid. De bloemenvaas- of mozaïekvergelijking miskent bovendien het
feit dat kleuren kunnen vloeken. Niet elke combinatie van eigenschappen leidt tot een harmonisch geheel.
Mag ik een nieuwe metafoor voorstellen? De pluriforme samenleving als een blijvend nat waterverfschilderij met een sterke dominante kleur in het midden. De kleuren en patronen zijn dan blijvend in
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verandering. Dat is meer een feitelijke dan een normatieve vergelijking.
Solliciteren
In Nederland is de manier van solliciteren ‘baan veroveren’ geworden. Veel migranten zijn dat niet gewend. Ze stellen zich bij een sollicitatiegesprek relatief afwachtend en bescheiden op. Ze vinden dat het
arrogant is om op hun goede eigenschappen te wijzen. De vraag ‘Waarom zouden we u moeten nemen
en niet een ander?’ is voor hen moeilijk.
Vanuit Amerikaans perspectief zijn echter juist de
Nederlandse sollicitatiebrieven te afwachtend. In
hun ogen lijkt het alsof Nederlanders de baan eigenlijk niet willen: Nederlanders profileren zich in Amerikaanse ogen veel te weinig. Nederlanders vinden
juist de Amerikaanse stijl van solliciteren overdreven: I am great, I am the best. Voor Nederlanders in de
vs is dat moeilijk aan te leren.
Migranten in Nederland hebben dezelfde moeite
met de Nederlandse stijl van solliciteren.
Soort zoekt soort
Overal is te zien dat mensen vrienden zoeken van gelijke afkomst, gelijke leeftijd, gelijke huwelijkse staat
en bijv. gelijke seksuele of beroepsmatige voorkeur.
Veel mensen ontdekken, soms tot hun schrik, dat ze
alleen mensen met dezelfde opleiding resp. inkomen
in hun vriendenkring hebben. De behoefte aan homogeniteit, vooral op het gebied van sociaal milieu,
is blijkbaar groot.
In de privésfeer is daar weinig bezwaar tegen. Juist
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in hun partnerkeuze zoeken mensen vaak deels naar
homogeniteit. In de openbare sfeer kan die behoefte
aan homogeniteit er echter gemakkelijk toe leiden
dat vooral mensen van ‘hetzelfde type’ (geslacht, etniciteit, milieu, leeftijd) in aanmerking komen voor
een baan, een promotie e.d. In de openbare sfeer is
het daarom een teken van beschaving om zich hiervan bewust te zijn. De homogeniteitbehoefte kan dan
met het verstand worden ingeperkt.
(Zie Etnisering. Zie Discriminatie)
Sport
Sport kan op een krachtige manier bijdragen aan een
fatsoenlijke samenleving. Kinderen van alle etniciteiten hebben bij bijvoorbeeld voetballen samen maar
één doel: goed voetballen. Bij het nastreven van dat
gezamenlijke doel moeten kinderen zich inzetten, leren incasseren, leren kritiek verdragen, leren samenwerken, etc.
Op voetbalclubs ontstaan soms ergernissen omdat
allochtone ouders vaak minder meedoen aan het rijden van kinderen en bijv. minder vrijwilligerswerk
doen in de kantine. Sommige clubs reageren met een
stop op het lidmaatschap van allochtone voetballertjes.
Bovenstaande problemen ontstaan als de verwachtingen niet duidelijk zijn. Blijkbaar houdt het lidmaatschap van een voetbalclub meer in dan alleen
het betalen van contributie. Om problemen te voorkomen is duidelijkheid over de verwachtingen belangrijk. Het zou ouders duidelijk moeten zijn dat
lidmaatschap ook inhoudt dat ze, bijvoorbeeld, minimaal twee keer per jaar het halve elftal naar een ver
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voetbalveld moeten brengen; dat er ook regelmatig
een kantinedienst moet worden gedraaid, etc. Ook
dan kunnen er nog problemen ontstaan, maar dan is
er in ieder geval duidelijkheid over de verwachtingen.
Het is daarnaast belangrijk dat autochtonen zich
afvragen of ze zich even boos maken over autochtone
ouders die niet aan deze verwachtingen voldoen:
drukke yuppen of ouders zonder auto.
Stereotypen
In een stereotype wordt één kenmerk naar voren gehaald. Het hele individu of de hele groep wordt gereduceerd tot dat kenmerk. Fransen zijn onvriendelijk,
Duitsers hebben geen humor, Marokkanen zijn niet
te vertrouwen, Turken zijn ondernemers, Nederlanders zijn ongastvrij, ouderen zijn seniel, etc. Stereotiepen kunnen onschuldig of schadelijk zijn. Een stereotype dat mensen vaak horen gaat waarschijnlijk
hun gedrag sturen.
(Zie Vooroordelen)
Straatcultuur
Straatcultuur, kenmerken
Wie aan straatcultuur denkt, denkt vaak automatisch
meteen aan allochtone jongens. Dat is wel begrijpelijk maar ook onjuist. In delen van Nederland waar
weinig allochtonen wonen, bestaat ook een straatcultuur die is daar blank. In de grotere steden is een relatief groot aandeel van de straatcultuur allochtoon.
Vooral de Marokkaanse en Antilliaanse jongeren zijn
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feller, expressiever en explosiever dan de autochtone
jongeren in de straatcultuur. Het gaat bovendien niet
meer alleen om jongens. De meisjes halen hun geweldsachterstand snel in.
Wat is straatcultuur? Gezagsdragers zeggen:
– ‘Als je ze wilt corrigeren staan ze meteen op scherp.’
– ‘Ze zullen nooit toegeven dat ze iets gedaan hebben.’
– ‘Ze praten op een hondsbrutale, denigrerende toon
tegen je.’
– ‘Je voelt hun minachting, zeker als je vrouw bent.’
– ‘Ze pakken je precies op je zwakste punt.’
– ‘Ze gebruiken gemakkelijk geweld.’
– ‘Ze zeggen meteen dat je discrimineert.’
– ‘Als je ze aanraakt reageren ze alsof je ze in elkaar
slaat.’

Onder jongeren ontwikkelt zich een taal met Berber,
Arabische, Turkse, Engelse (hiphop, rap), Surinaamse en andere woorden. Een mooi voorbeeld:
‘Tijdens een waka probeerde iemand mijn djoekoe
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te djaffen, maar mijn skotoe ge-gette de dief.’ Het betekent: ‘Tijdens een wandeling probeerde iemand
mijn geld te stelen maar de politie betrapte de dief ’
(De Vree).
Straatcultuur, soorten overlast groepen
Jongeren hangen vaak rond in groepen. Die straatgroepen zijn niet allemaal hetzelfde. U kunt scherper
waarnemen als u onderstaande indeling hanteert
(Beke).
– Hinderlijke groepen. Een groep is hinderlijk als de
jongeren luidruchtig zijn, soms kleine dingen vernielen en bijvoorbeeld rommel op straat achterlaten.
– Overlast gevende groepen. Deze jongeren vallen
voorbijgangers lastig, plegen regelmatig vernielingen en soms lichte criminaliteit.
– Criminele groepen. Deze jongeren zijn uit op berovingen, ze plannen inbraken, e.d.
Bent u gewoon burger en hebt u te maken met de eerste twee typen groepen? Dan is het verstandig om,
voordat er iets gebeurt, contact te leggen, een praatje
te maken, etc. Daarmee is veel ellende te voorkomen.
Zonder dat contact is op een later moment een correctie veel lastiger. Bij criminele groepen werkt dat
nauwelijks. Die zijn voor de politie.
Straatcultuur, hoe corrigeren?
Bij jongeren in de straatcultuur (autochtoon en allochtoon) staat continu het ‘respect’ op spanning. De
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politie, leraren en andere autoriteiten zien ze als hun
vijand. U hoeft daar geen begrip voor te hebben maar
als u dit type jongeren wilt corrigeren is het handig
om daar rekening mee te houden.(Zie Begrijpen, begrip hebben)
U kunt, als u sterk genoeg bent, kiezen voor de
confronterende karateaanpak. Dat vereist echter veel
verbale en non-verbale kracht die de gemiddelde burger niet heeft. In een winkel kunt u bijvoorbeeld tegen een winkeldief zeggen: ‘Loopt u even mee, u hebt
gestolen.’ Vaak leidt die aanpak tot een escalatie. U
kunt ook de zogenaamde judostijl gebruiken. ‘Goedemiddag mevrouw, wilt u even meelopen, u bent vergeten iets af te rekenen.’ Zie Kaldenbach, Respect!
voor veel meer voorbeelden.
(Zie Ontkennen. Zie Respect)
Surinaamse Nederlanders
Vijf weetjes over Suriname en Surinaamse Nederlanders:
– Suriname is een multi-etnische samenleving. De
grootste groepen zijn de Creolen, Hindoestanen,
Javanen en Bosnegers. De etnische groepen en culturen leven goed met elkaar samen. In de politiek is
dat anders, daar staan de groepen vaak tegenover
elkaar. Surinamers vieren vaak elkaars religieuze
feesten. Suriname is hierin een voorbeeld voor Nederland.
– In Suriname wordt grappend dit verhaal verteld
over de verschillen tussen Creolen en Hindoestanen. Als een Creool een koe krijgt voor zijn verjaardag dan slacht hij die koe en geeft een groot feest.
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Een Hindoestaan spaart in de loop van zijn leven
een hele kudde bij elkaar.
– Er zijn weinig Surinaamse gezinnen waar de kinderen op een boos moment hun moeder ‘trut’ of
hun vader ‘ouwe lul’ noemen. Er is meer respect
voor de ouders dan bij autochtonen.
– In de jaren tachtig betekende het woord Surinamer
in Nederland nog hetzelfde als messentrekker en
crimineel. Dat is binnen twintig jaar volledig veranderd. De meeste Surinamers zijn opgenomen in
de meerderheidscultuur.
– Ruim 60 procent van de Creoolse kinderen wordt
opgevoed door een alleenstaande moeder. Creolen
zijn samen met de Antillianen de enige twee groepen in Nederland die matrifocaal zijn. De vaak
sterke vrouwen zijn, ook naar de buitenwereld toe,
de baas. Moeders leren hun dochters om niet te
veel op mannen te vertrouwen: Je diploma is je man.
Hindoestanen worden vaker opgevoed in strenge patriarchale gezinnen. Dochters worden soms uitgehuwelijkt. Het aantal zelfmoorden en zelfverminkingen
door jonge Hindoestaanse meisjes is groot. Er is ook
veel verborgen leed door drank en thuisgeweld.
Surinaams-Creoolse godsdienst: Winti
Winti is de godsdienst die door de slaven uit WestAfrika is meegenomen naar Suriname. Nederlandse
kolonisatoren hebben jarenlang alle uitingen van
Winti verboden. Ze hebben het altijd als ‘bijgeloof ’
bestempeld. Veel Surinamers zijn daarom terughoudend om over Winti te praten.
Winti betekent letterlijk ‘wind’, een ander woord
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voor geesten. Winti is een godsdienst die een zeer
complexe godenwereld kent. Anana is God de schepper. Daarnaast zijn er veel geesten resp. goden die de
zichtbare wereld beïnvloeden. Er zijn bijvoorbeeld
goden van de lucht, het water, de bomen en de aarde.
Magie, kruiden en rituelen spelen een grote rol. Winti geeft antwoord op zingevingvragen. Het geeft ook
alledaagse handvatten om het leven te beïnvloeden
op het terrein van de gezondheid, de liefde, examens
en de oogst. Winti biedt een verklaring voor onbegrijpelijke gebeurtenissen. Een plotselinge ziekte
kan bijvoorbeeld verklaard worden door een vloek
die door iemand over je is uitgesproken. Een bonuman (medicijnman resp. priester) kan dan uitkomst
bieden. Om de goden gunstig te stemmen kan ook
een ‘Winti-pré’ worden gehouden: een rituele bijeenkomst met offers, dans en trance.
Winti is een vermenging van Afrikaanse, Hindoestaanse en Javaanse elementen. Ook is er invloed van
het christendom in terug te vinden.
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Taal
Is Nederlands een moeilijke taal?
Veel Nederlands noemen het Nederlands een moeilijke taal. Ze zijn daar waarschijnlijk een beetje trots op:
wij spreken toch maar mooi een heel moeilijke taal.
Het hangt af van de herkomsttaal of het Nederlands
moeilijk ‘is’. Vanuit het Duits is Nederlands niet
moeilijk, vanuit het Arabisch wel.
Wat voor veel niet-Nederlanders moeilijk is? Dat
veel woorden zowel een concrete als een abstracte betekenis hebben. Dat beseffen Nederlanders niet maar
ze weten precies welke betekenis bedoeld wordt. Een
paar voorbeelden. Je plaats weten. Een ‘plaats’ is ook
een dorp of een stad. We gaan met u in zee (na een sollicitatiegesprek). De kandidate begreep er niets van. Op
de hoogte zijn. Het woord ‘hoog’ is wel bekend, maar
dit zette de luisteraar wel op het verkeerde been. Op
het verkeerde been. Tja.
Bovendien hebben sommige woorden tientallen
betekenissen. Lekker weertje. Een lekkerbek. Een lekker
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lopende zin. Lekker eten. Een lekker ding. Lekkere jongen
ben je.
Taal in de vakken. Taalgericht vakonderwijs
Om schoolsucces te hebben is een goede beheersing
van de Nederlandse taal noodzakelijk. Maar er zijn
drie verschillende ‘Nederlandse talen’: dat, cat en
‘algemene schooltaal’. Het merkwaardige fenomeen
doet zich voor dat jongeren die uitstekend Nederlands spreken soms niet in staat zijn om een schoolboektekst te lezen. Hoe komt dat?
a Op de lagere school is er nog weinig verschil tussen
mondeling taalgebruik en de taal in de boeken.
Wat een kind nodig heeft is: Dagelijkse Algemene
Taal, ‘dat’.
b Bij echte vaktaal wordt ‘cat’ gebruikt: Cognitieve
Abstracte Taal.
c In het voortgezet onderwijs staat in boeken steeds
vaker schrijftaal. De woorden die daarbij gebruikt
worden komen weinig voor. Docenten realiseren
zich dit vaak niet omdat zij uit een milieu komen
waarin die weinig frequente woorden wél worden
gebruikt.
Laten we als voorbeeld nemen het smelten van een
ijsblokje. Een docent zal het woord ‘aggregatietoestand’ (ijs, water, lucht) ongetwijfeld uitleggen. Dat
is b, cat. Maar voor allochtone leerlingen én voor autochtone jongeren met laagopgeleide ouders zit de
moeilijkheid ergens anders, bij c.
In de tekst staat bijvoorbeeld: ‘vaste vorm’, ‘vloeibare vorm’, ‘overgaat’. Maar ook: ‘Welke conclusie kan
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je trekken uit…’ Of: ‘naar aanleiding van…’ Of: ‘Wat is
de relatie tussen x en y?’ Of: ‘ermee in aanraking
komt’. Bovengenoemde leerlingen missen de boot
omdat ze die weinig frequente woorden en die abstracte taal van huis uit niet meekrijgen. (nb ‘missen
de boot’… ‘van huis uit’… ‘meekrijgen’.)
Dit taalgebruik is een tussengebied tussen dat en
cat. In de taalkunde legt een nieuwe stroming (‘Taalgericht Vakonderwijs’) er nadruk op dat alle docenten, dus in alle vakken, leerlingen deze ‘tussentaal’
zouden moeten aanleren. Het kennen van die taal is
voor leerlingen noodzakelijk om in het onderwijs verder te komen (V.d. Laarschot).
Taal. Uit een schoolboek voor het vmbo over banketbakken
Een citaat uit een schoolboek voor het vmbo (lage niveaus) over banketbakken: ‘Zetmeel is een stof die in
meel voorkomt en tijdens het bakken vocht bindt.’
Wat kan een gemiddelde vmbo leerling hiervan
snappen? Het is voor de leerling te hopen dat de leraar niet alleen verstand heeft van banketbakken
maar ook van taal en taalontwikkeling.
Zetmeel is een stof…
… die in meel voorkomt…
…tijdens…
…vocht…
…bindt…
(Zie: M. Hajer e.a.)
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Taal. Nederlandse taal lezen
Wilt u begrijpen hoe moeilijk het is als migranten een
brief krijgen van school, van het energiebedrijf of van
de belastingdienst? Ervaar hieronder zelf hoe dat
voelt.
Taalkundigen hebben frequentietabellen gemaakt
van het aantal keren dat een bepaald woord in de Nederlandse taal wordt gebruikt. Stel dat u al 60 procent
van de meest gebruikte woorden kent, dan begrijpt u
van een onbekende tekst het onderstaande:
Versie (60 procent):
We moeten ............., zei een ............. uit Singapore tegen .............. We hebben geen .............
meer. Singapore is maar een kleine ............. met
een sterk ........................... We ............. met
............. dat we niet ............. kunnen.
............. ............. ik ............. een ............. met een
............. aan ............. ............. , het .............
............. .............. Voor de ............. mensen is dit
nog ............. de ............. ............. van.............,
maar dat is een niet meer te ............. ............. geworden.
Stel dat u 80 procent van de meest gebruikte woorden
in de Nederlandse taal kent, dan leest u dit:
Versie (80 procent):
We moeten ............., zei een ............. uit Singapore
tegen me. We hebben geen ............. meer.
Singapore is maar een kleine ............. met een sterk
groeiende bevolking. We ............. met zo’n .............
dat we niet anders kunnen.
267
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............. ............. ik iedereen een huis met een
............. aan beide ............., het liefst er ..............
Voor de meeste mensen is dit nog steeds de
............. ............. van wonen, maar dat is een niet
meer te ............. ............. geworden.
U ziet wat het probleem is. De woorden die u het
meest nodig hebt, de kernwoorden, juist die ontbreken omdat die relatief weinig in de taal voorkomen.
Aan de 60 procent meest voorkomende woorden hebt
u bij een onbekende tekst blijkbaar niet veel.
Als u alle woorden zou kennen, dan las u:
We moeten omhoog zei een architect uit Singapore
tegen me. We hebben geen ruimte meer. Singapore
is maar een kleine staat met een sterk groeiende bevolking. We kampen met zo’n ruimtegebrek dat we
niet anders kunnen.
Natuurlijk gun ik iedereen een huis met een balkon
aan beide zijden, het liefst er omheen. Voor de
meeste mensen is dit nog steeds de ideale manier
van wonen, maar dat is een niet meer te realiseren
ideaal geworden.
(M. Hajer 1995)
Tegenspreken
Nederlanders die in de Arabische wereld handel willen drijven, moeten vooral iets afleren en dat is hun directheid. Vooral bij tegenspreken zijn Nederlanders
daar veel te direct. Redelijk normaal Nederlands is bijvoorbeeld: ‘Dat ben ik niet met u eens. Ik zou dat heel
anders doen. Dat klopt niet.’ Er ontstaat dan in Neder268
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land geen vijandschap. Die Nederlanders zijn het immers zakelijk met elkaar oneens. Bij veel niet-westerlingen leidt deze directheid echter tot gezichtsverlies.
Als u resultaat wilt boeken bij niet-westerlingen,
probeer eens een andere stijl.
‘U hebt gelijk meneer Ajjouri. Ik zou daar nog aan
willen toevoegen dat… (en dan zegt u het tegendeel)’ Of:
‘Dat is een waardevolle gedachte, een andere gedachte is…’, of: ‘Dat heb ik ook wel eens gedacht, wat ik
ook denk is dat…’
Het lijkt op het Oost-Nederlandse ‘Dat is een goed
idee, daar zal ik us over denken’. Een insider weet dat
het woordje ‘us’ betekent dat de ander er nooit meer
op terugkomt.
Telefoon
Nederlanders zeggen meestal meteen hun naam als
ze de telefoon opnemen. In veel buitenlanden is dat
ongebruikelijk. Wie opgebeld wordt zegt ‘Hallo’
waarna de beller als eerste zijn naam zegt. Dat is logisch, vinden ze daar, want degene die belt hoort zich
als eerste bekend te maken. Deze gewoonte heeft
soms met maatschappelijke onveiligheid te maken.
Als de wereld onveilig is, dan ben je voorzichtig met
het noemen van je naam. Ook alleenstaande Nederlandse vrouwen in de grote steden zeggen steeds vaker ‘hallo’ als ze de telefoon opnemen. Nederlandse
vrouwen zeggen bij het opnemen overigens vaker
hun voornaam, mannen hun achternaam
Een Nederlander die het bovenstaande niet wist:
‘Ik bel op, hij zegt alleen maar “hallo”, verder niks.
Dus ik zeg ook “hallo”; zegt hij wéér “hallo”. Wat een
rare vent. Die weet niet hoe hij moet bellen.’
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Televisie
In de Nederlandse meerderheidscultuur is het netjes
en beschaafd om de televisie uit te doen zodra er bezoek komt. Het bezoek zou zich ‘te veel’ voelen als de
televisie aan bleef. Het zou opgevat kunnen worden
als een signaal om snel te vertrekken. Bij veel migranten wordt de televisie als welkom soms juist aangezet. Dat is gezellig. Er hoeft niet naar gekeken te worden. Ook bij jongere autochtonen is dit aan het
veranderen. Ook bij hen blijft vaker de televisie aan
als er bezoek komt. Cultuur verandert.
Thuis voelen, niet meer in je eigen land
Als de omgeving op een wezenlijke manier verandert,
dan voelt iemand zich daar soms niet meer in thuis.
Dat levert een gevoel van existentiële vervreemding
op. Zowel gevestigden als nieuwelingen in een land
kennen dat gevoel. Het kan verschillende oorzaken
hebben. Het kan zijn dat er nu hoge flats staan waar
vroeger een mooi polderuitzicht was. Of er zijn plotseling veel donkere mensen komen wonen. Of er is
een belangrijk en vertrouwd iemand overleden. Of iemand merkt in een tram tot zijn schrik dat hij daar de
enige blanke is. Of omgekeerd: als zwarte immigrant
voel je je eenzaam met alleen maar blanken om je
heen. In al die gevallen kan er sprake zijn van vervreemding. De oude vertrouwde wereld bestaat niet
meer. Mensen kunnen hierdoor in een crisis komen.
Oudere autochtonen zeggen dan: ‘Ik voel me niet
meer thuis in mijn eigen land.’ Zo’n gevoel mag niet
worden gebagatelliseerd of taboe verklaard worden
als racisme. Dit gevoel op zich is geen racisme, al kan
het ertoe leiden.
270
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Tegelijkertijd: de betrokkenen zullen móeten wennen aan de nieuwe realiteit. Het polderuitzicht is definitief verdwenen. Nederland is niet langer een
blank land.
De omgeving kan maar één ding doen: luisteren,
veel begrip tonen én voorzichtig wijzen op de realiteit.
Tijdbesef
Nederlanders hebben, in vergelijking met niet-westerlingen, een scherp tijdbewustzijn. Ze weten de
hele dag door redelijk precies hoe laat het is. Ze leven
met de tijd. Bij Nederlanders is het belangrijk om op
tijd te komen. Dat is een Nederlandse manier van respect tonen. Wie op tijd is wordt bovendien betrouwbaar, want voorspelbaar gevonden. De uitdrukking
‘op tijd komen’ is verwarrend. Er wordt mee bedoeld
dat je 5 of 10 minuten eerder aanwezig bent dan ‘op
tijd’. Wie precies op tijd is, is eigenlijk te laat.
In het weekend verandert bij veel Nederlanders het
tijdbesef. Vooral op zondagmiddag weten ze niet of
het bijvoorbeeld drie uur is of vier uur. Tijdens een
vakantie verandert het tijdbewustzijn nog verder.
Dan gaat het tijdbewustzijn lijken op dat van nietwesterlingen. Vakantiegangers weten soms niet meer
of het dinsdag of woensdag is. Of het de eerste of de
tweede week van de vakantie is.
Een scherp tijdbewustzijn ontwikkelt zich alleen
in samenlevingen waar mensen op afspraak veel contacten hebben met veel verschillende mensen. De tijd
is dan het regelmechanisme om al die ontmoetingen
goed te laten verlopen. In de loop der eeuwen hebben
in de westerse wereld de klokken de tijd steeds precie271
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zer weergegeven. In de Middeleeuwen sloeg de klok
alleen om twaalf uur ’s middags, daarna elk heel uur,
nog weer later elk kwartier en u draagt waarschijnlijk
een digitaal klokje dat elke seconde weergeeft.
Toiletgedrag
Nederlanders praten vrijwel nooit over hun toiletgedrag. Het is een gênant thema. Er zijn vooral grote
verschillen in het wel of niet aanraken van de toiletbril. Nogal wat vrouwen zweven boven de bril, uiteraard vooral op openbare toiletten maar soms ook in
het huis van bekenden. Mannen zweven minder vaak.
Het is bij autochtone mannen en vrouwen algemeen
gebruikelijk dat het achterwerk met de rechterhand,
met wc-papier wordt schoongemaakt.
Dit vindt het merendeel der mensheid een smerige
gewoonte. In een brede strook op de wereldbol, van
Noord-Afrika tot en met Indonesië wordt een papiertje vies gevonden: als er poep aan je handen zit gebruik je immers ook geen papier maar water. Veel islamieten en andere wereldbewoners gebruiken daarom
water om op het toilet hun anus schoon te maken. U
treft bij hen daarom vaak een fles aan in het toilet.
Soms is in de toiletpot een pijpje aangelegd dat met
een waterstraal de anus schoonspoelt. De anus wordt
niet afgedroogd. Mannen en vrouwen dragen daarom
graag een wijde onder- en bovenbroek zodat er geen
natte plek in hun broek komt. Na afloop was je je handen goed, uiteraard niet in de keuken.
Voor dit toiletgedrag wordt altijd de linkerhand
gebruikt. De rechterhand is de ‘nette’ hand die gebruikt wordt voor het klaarmaken van voedsel en
voor het schudden van handen.
272
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Wist u dat Nederland het enige land ter wereld is
waar ‘vlakspoelers’ worden verkocht? De poep blijft
dan nog even ter inspectie op een plateautje liggen.
De rest van de wereld koopt een ‘dieptespoeler’: alle
ongerechtigheid verdwijnt meteen onder water.
Tolerant
Nederland noemde zich (tot voor kort) met trots een
tolerant land. In vergelijking met veel buitenlanden
is Nederland op het gebied van tolerantie een extreem land. We worden als extreem tolerant gezien
ten aan zien van drugsbeleid, openbare prostitutie,
de acceptatie van het beledigen van autoriteiten, euthanasie en bijvoorbeeld het homohuwelijk.
De tolerantie van de Nederlandse meerderheid is
wel selectief. Moslims zijn nauwelijks een onderdeel
van hun tolerantie.
Trots op de afkomst
Trots is vaak een reactie op vernedering. Wie bijvoorbeeld de massieve druk voelt om slank te zijn probeert het zelfwaardegevoel te behouden door trots te
zijn op het dikke uiterlijk. Als de zwarte bevolking
overal ter wereld om hun huidskleur geminacht
wordt, dan is trots (black pride) de beschermwal om
die negatieve gevoelens niet te hoeven voelen. Wie
geen betaalde baan kan vinden kan gaan zeggen dat
hij er juist trots op is om als vrijwilliger te werken.
Trots, vooral opgeklopte trots, is vaak een reactie
op krenking en vernedering.
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Turkse Nederlanders
Vijf weetjes over Turkije en Turkse Nederlanders:
– Turken kunnen een trots zelfwaardegevoel ontlenen aan de rijke historie van het Ottomaanse Rijk,
dat van de dertiende tot de twintigste eeuw bestond. De Turkse taal wordt bovendien buiten Turkije in veel landen gesproken, o.a. in Turkmenië,
Oezbekistan, Kazachstan, Azerbeidzjan en Kirgizië. Turkije wordt een steeds machtiger land: het
bepaalt sinds een aantal jaren door zijn stuwdammen de watertoevoer naar Irak en Syrië.
– Turkije bestaat uit veel etnische groepen: o.a. de
Lazen, Armeniërs, Turkmenen en Tsjetsjenen. Het
Turkse nationalisme is zo krachtig omdat de regering die vele verschillende groepen bij elkaar wil
houden. De afscheidingsbeweging van de Koerden
is mede daarom zwaar onderdrukt.
– Turken vormen in Nederland een veel hechtere
groep dan bijvoorbeeld de Marokkanen. Turken
hebben veel meer sportverenigingen, gezelligheidsverenigingen, etc. De sociale verbondenheid
en de sociale controle is groot.
– In de Turkse gemeenschap is de massamoord op de
Armeniërs (1915-1917) in het Ottomaanse Rijk een
moeilijk onderwerp. De massamoord wordt van
officiële Turkse zijde ontkend.
– Turkije is geen Arabisch land. Het is wel islamitisch. Maar de taal is niet Arabisch en het schrift
ook niet. Turken voelen zich ook geen Arabier. In
Nederland wordt ‘islamitisch’ en ‘Arabisch’ vaak
verward.
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Turk of Turkse man?
Voelt u ook een verschil tussen ‘Turk’ en ‘Turkse
man’? Klinkt het woord ‘Turk’ te hard? Verzachten we
dat door er een bijvoeglijk naamwoord van te maken?
Turkse pianist, joodse musicus, zwarte leraar, Surinaamse zakenman, Creoolse vrouw, Marokkaanse
student.
Ik kan me goed voorstellen dat het schadelijk kan
zijn voor iemands zelfwaardegevoel als de naam van
de eigen groep een negatieve klank heeft.
Vieze Turk
Kent u de uitdrukking Je ziet er zo vies uit als een Turk?
Die uitdrukking werd in de jaren vijftig vooral gebruikt als je nagels vies waren. Het was een tijd dat er
nog geen Turken in Nederland waren. Een ‘Turk’ was
in de negentiende eeuw een onderdeel van een schip.
Het was de kruiskoppeling die de verbinding vormde
tussen de aandrijfas uit de motor en de as die de
schroef deed draaien. Die koppeling moest altijd gesmeerd zijn en was dus ‘vies’. Met de komst van Turken is het gebruik van deze uitdrukking verminderd.
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Uithuwelijken
Uithuwelijken kwam vroeger in Nederland vooral
voor in rijke kringen. Rijke boeren wilden door hun
kinderen tactisch te laten trouwen hun gezamenlijke hoeveelheid land vergroten. Ook binnen de adel
kwam uithuwelijken veel voor om de status en het
familiekapitaal niet te laten verwateren naar de armere standen.
Bij migranten is soms sprake van gedwongen uithuwelijking, vaker is sprake van een ‘gearrangeerd
huwelijk’. De ouders hebben dan een partner voorbestemd en de kinderen zijn het er soms wel, soms niet,
soms een beetje mee eens. Het meisje heeft meestal
een recht van afwijzing maar ook dan kan de druk van
de ouders groot zijn. Een meisje kijkt er overigens
niet alleen naar of haar man aardig is, ze vindt het ook
belangrijk of ze met de schoonouders zal kunnen opschieten, of de man aardige zussen heeft e.d.
In maart, april wordt een aantal Turkse en Marokkaanse meisjes zenuwachtig. Ze weten dat ze in de zomer naar het herkomstland gaan en zijn soms bang
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dat ze zullen worden uitgehuwelijkt. Er staat dan een
bruidegom klaar met wie meteen getrouwd wordt.
De ouders willen er immers zeker van zijn dat hun
kind goed terechtkomt.
De angst voor uithuwelijking is een van de redenen
waarom allochtone meisjes dan weglopen van huis.
(Zie Huwelijk)
Uitpraten van ruzies
De meeste Nederlanders willen conflicten uitpraten.
Zij kunnen dan pas verder. Bij ‘uitpraten’ moet alles
nog eens expliciet gezegd worden. Ook alle negatieve
en kwetsende dingen worden herhaald omdat die Nederlanders dan pas ‘met een schone lei’ verder kunnen.
De meeste migranten vinden dat uitpraten alleen
maar tot meer kwetsing en ellende leidt. Je moet het
juist niet herhalen, dat maakt het alleen maar erger.
Het krast de kwetsing nóg eens in de ziel.
Tot de jaren zeventig werd daar in Nederland ook
vaak zo over gedacht: Laten we het er nou verder maar
niet meer over hebben, zand erover. Tegen kinderen werd
na een conflict gezegd: ‘Geef elkaar nou maar weer
een hand en dan gaan jullie weer gewoon samen spelen.’ Tegenwoordig gaan ouders met hun kind over de
ruzie praten. Daardoor leren kinderen al op jonge
leeftijd de vaardigheid die ‘uitpraten’ heet.
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Vakantie
Voor de eerste generatie migranten uit Turkije en Marokko is een vakantie naar het herkomstland nauwelijks vakantie. Turken zeggen onderling grappend:
‘We moeten een jaar lang hard werken om ons een
maand lang uit te kunnen sloven.’
Vakantie betekent familiebezoek. Alle familieleden moeten worden bezocht, ook vrienden en kennissen van vroeger. Bijna altijd verwachten die een
cadeau, omdat je immers uit het rijke Europa komt.
En je wilt zelf ook laten zien dat het goed met je gaat.
Op vakantie gaan betekent ook een lange autorit en
lang wachten aan de grens.
Nederlandse bedrijven hebben het er moeilijk mee
als immigranten élk jaar een maand of zes weken vrij
willen. Dat past niet in de cao. De autochtone collega’s mogen ook niet zo lang op vakantie. Als het bedrijf zich strak aan de regels houdt meldt de vakantieganger zich nogal eens ziek. De ziektebriefjes zijn in
veel landen te koop.
Alleen bedrijven die een goede binding hebben
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met hun personeel kunnen dit goed regelen. En dan
nog is dit lastig. Soms geeft een bedrijf een premie
aan al zijn werknemers, een premie voor wie op tijd
terug is van vakantie. Het werkt. Dat geld is in het salarisoverleg elders weggehaald.
Vandaan. Waar kom je vandaan?
Die vraag ‘Waar kom je vandaan?’ wordt vaak uit belangstelling gesteld. Het Surinaamse meisje aan wie
het gevraagd wordt zegt: ‘Uit Amsterdam.’ De vraagsteller gaat door: ‘Waar kom je echt vandaan?’ Ze
moet ‘Suriname’ zeggen, dan pas is de vraagsteller tevreden.
Dit gesprekje heeft een diepere laag. Het meisje
voelt dat ze door de vraag buiten de gewone Nederlanders wordt geplaatst. Ze ervaart het als buitensluiting hoewel de vraag waarschijnlijk uit interesse is
gesteld.
Je hoort er pas echt bij als ze je niet meer vragen waar je
vandaan komt.
Je bent pas een echte niet-roker als ze je niet meer vragen
of je nog steeds gestopt bent.
Vanzelfspekend/normaal
Elk mens heeft vanzelfsprekende opvattingen over
wat goed en slecht is, wat mooi en lelijk is en over wat
waar en onwaar is. Het zijn zelfs vaak overtuigingen
omdat die opvattingen nooit ter discussie gesteld
worden. Veel mensen zijn overtuigd van het bestaan
van een godheid, anderen niet. Indiërs vinden het
vies om in bad te gaan (bah vies, stilstaand water).
Europeanen vinden Arabische muziek vaak katten279
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gejank. Arabieren vinden de Nederlandse ongastvrijheid onbeschaafd. In delen van Turkije is het eten van
schapenogen een lekkernij. Het merendeel van de wereldburgers vindt dat kinderen alleen goed opgevoed
worden als ze af en toe geslagen worden. Hoe moeten
ze immers anders normen en waarden leren?

Pas op
voor de
de hond

Vindt u dat anderen gevangenzitten in hun cultuur?
Dat klopt. U en ik ook.
Leest u op het verkeersbord nog steeds pas op
voor de hond? U vindt dat vanzelfsprekend, maar
het staat er niet.
Verjaardag
Op een Nederlandse verjaardag behoort men iederéén te feliciteren. Ook de familie, de buren en alle
aanwezigen worden gefeliciteerd met ‘de verjaardag
van Kees’. Het staat nog persoonlijker als u kunt zeg280
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gen: ‘Gefeliciteerd met je broer…, met je buurman…,
met je collega.’ U laat daarmee zien dat u weet hoe de
relatie is tussen de jarige en degene die u feliciteert.
Alleen de jarige krijgt een cadeau. Meestal wordt dat
gegeven bij binnenkomen maar het kan ook iets later.
Wilt u een leuk experiment doen? Zeg in een gezelschap Nederlanders: ‘Ik was vorige week bij mijn
moeder, die was jarig.’ Praat gewoon door en luister
wat er gebeurt. Probeer het ook eens met: ‘Ik ga volgende week naar mijn moeder, die is jarig.’ Let op het
verschil. In het eerste geval roepen een paar mensen
‘gefeliciteerd’. In het tweede geval niemand.
Typisch voor Nederland is dat de jarige om een cadeau mag vragen. ‘Wat wil je hebben voor je verjaardag?’ Migranten vinden dat niet leuk: dan is het geen
verrassing meer. Migranten hebben sowieso niet zoveel met verjaardagen maar vooral hun kinderen nemen deze gewoonte graag over.
Veel oudere immigranten zijn officieel geboren op
januari of 1 juli. In de herkomstlanden bestond toentertijd geen goede bevolkingsadministratie. Een rondtrekkend ambtenaar noteerde om de paar jaar de nieuwe geboortes. De precieze datum wist dan niemand
meer.
Wist u dat Turken in Turkije meteen bij de geboorte één jaar oud genoemd worden? In leeftijd lopen ze
dus altijd een jaar voor op anderen.
Verjaardagskalender
Op de meeste Nederlandse wc’s hangt een verjaardagskalender. De verjaardagen van familie, vrienden
en kennissen worden daarop bijgehouden. Wat is typisch ‘Nederlands’?
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– De vrouw houdt meestal de kalender bij. Zij waarschuwt bovendien haar man, ook als er iemand jarig is van zíjn familie.
– Op de kalender staan alleen góede bekenden. Op
het toilet kan iedereen dus zien wie tot de intimi
behoort.
– Het is gebruikelijk om op de kalender bij vrienden
te kijken of de eigen naam er op staat. Het is eigenlijk niet behoorlijk om de pagina’s om te slaan naar
een andere maand of een ander kwartaal. Nederlanders doen dat wel, maar stiekem.
– Een bezoeker hoort de gastheer niet te zeggen dat
zijn naam ontbreekt. Dan voelt die zich verplicht
hem erbij te schrijven.
– Het is nooit toegestaan dat een bezoeker zijn eigen
naam op de kalender bijschrijft, ook niet met potlood.
– Het is handig om bij een verjaardag het geboortejaar op te schrijven. U weet dan bij de volgende verjaardag hoe oud de jarige wordt. Niet iedereen doet
dat.
Vernederlandst
Het woord ‘vernederlandst’ wordt door de autochtonen vrijwel altijd positief bedoeld. Het betekent dat
de nieuweling ‘normaal’ doet, net zoals ‘wij’, de meerderheid.
Voor migranten heeft het woord vaak een nare bijsmaak. Iemand kan zich een moderne Somaliër voelen, door ‘vernederlandst’ wordt hij door Nederlanders geannexeerd: zijn gedrag is niet meer van hem.
Het nieuw verworven gedrag wordt als het ware van
hem afgenomen.
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Nazmiye Oral schrijft in een column: ‘In Nederland
is elke verandering besmet met het label verwestersing. Elk stukje vrijheid betekent op zijn slechtst verraad van de eigen traditie en het inleveren van de
identiteit van de groep waar men uit voortkomt.’
‘Het recht om over je eigen lot te beschikken,’ zegt
ze even later, ‘is een universele menselijke behoefte
die door niemand kan worden geclaimd. Het is niet
westers, het is humaan.’
Verrijking van onze cultuur
Bent u een verrijking van ‘onze’ cultuur? Als u blanke
Nederlander bent, dan wordt dat niet van u gevraagd.
Dan hoeft het niet. U mag er gewoon zijn. In de discussie over migratie lijken migranten soms wel een
verrijking te moeten zijn van ‘onze’ cultuur.
Verschillen zien, taboes
Het kan in een pluriforme samenleving taboe zijn om
bepaalde, vooral biologische verschillen aan de orde
te stellen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat blanken
zich soms niet durven afvragen waarom zwarten een
brede neus en dikke lippen hebben? Met het zíen van
verschillen kan toch niks mis zijn?
Kan het zijn dat hij schrikt van zijn eigen negatieve
gevoel bij ‘brede neus’ en ‘dikke lippen’. Dan is niet het
verschil de oorzaak, maar het eigen negatieve oordeel over
dat verschil!
Om dat negatieve oordeel te verminderen kan het
helpen als de blanke zich gaat afvragen waarom blanken een smálle neus hebben. Tot dan toe had hij de eigen neusvorm als uitgangspunt, als normaal geno283
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men. Blanken lijken een smalle neus te hebben omdat
in een koud klimaat de ingeademde lucht verwarmd
moet worden. Een smalle neus zorgt voor verwarming aan beide zijden. Kunt u een verklaring bedenken voor de dunne blanke lippen?
Zijn (de meeste) joden herkenbaar? Blijkbaar wel
maar er rust wel een taboe op dat onderwerp. Volgens
Allport zijn joden in West-Europa herkenbaar omdat
zij hier semiet zijn in een niet-semitische omgeving.
In het Midden-Oosten zijn ze niet of veel minder herkenbaar omdat Arabieren ook semieten zijn.
Lopen Surinamers ritmischer dan blanken. Kunnen ‘ze’ beter dansen? Ik vind het een overduidelijk
feit maar er ligt soms een taboe op dat thema. Is dat
taboe ontstaan omdat ritme en lichaam met het ‘lagere’ geassocieerd worden? Blanken hebben altijd van
zichzelf gezegd dat zij beter waren in de ‘hogere’
functies zoals denken en intelligentie. Bewegen mensen houterig als ze te veel in hun hoofd leven?
Hoe komt het dat Kenianen vaak de marathon winnen? Zij zijn gewend hoog in de bergen te lopen waar
weinig zuurstof is, ze benutten de zuurstof efficiënter. In hun jonge jaren hebben zij bovendien lange afstanden afgelegd. Bovendien lijkt het een rol te spelen
dat veel Kenianen lang zijn, lichtgebouwd, weinig
vetmassa hebben en beschikken over meer ‘langzame
spiervezels’, goed voor het uithoudingsvermogen.
Verzekeringen
Nederland is een van de landen met het grootste aantal verzekeringen per persoon. Het duidt op een hoge
mate van rijkdom en het betekent dat Nederlanders
hun onzekerheden zoveel mogelijk willen afdekken.
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Bijna elke autochtone Nederlander heeft een ziektekostenverzekering, een opstalverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een brand- en inbraakverzekering en een uitvaartverzekering. Ze móeten
zich wel verzekeren. Als hun huis afbrandt, dan zal
hun familie niet een nieuw huis betalen, ook niet als
die familie het geld ervoor heeft. Als ze door invaliditeit of ziekte geen inkomen meer hebben, dan helpt
de familie of de buurt ook bijna niet. ‘Had je je maar
moeten verzekeren,’ zeggen de Nederlanders dan.
Migranten zijn van huis uit veel minder gewend
zich te verzekeren. Vooral bij de Turken ligt een belangrijke groeimarkt voor de verzekeraars. Veel families hebben wel een begrafenisverzekering. Het stoffelijk overschot wordt dan naar het herkomstland
gebracht en er mogen twee familieleden mee.
Voedsel
Het is opvallend dat voor de meeste Nederlanders,
net als voor arme migranten, de kwaliteit van het
eten niet zo belangrijk is. In boerenfamilies werd na
het eten altijd aan de gast gevraagd ‘Heb je genoeg gehad?’ Genoeg, dat was het criterium. Bij het eten in
een restaurant vinden Nederlanders het vaak vooral
belangrijk of er veel op tafel staat. Het genieten van
de kwaliteit is in zuidelijke landen, al in België en
Frankrijk veel sterker ontwikkeld.
Op een Nederlandse universiteit kwam onlangs
een Spaanse hoogleraar een aantal gastcolleges geven. Bij het voorbereiden stelde de Nederlandse gastheer voor ‘even een broodje halen, om niet te veel tijd
te verliezen’. De Spaanse hoogleraar was diep beledigd over zo veel onwellevendheid.
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Voor Nederlanders is het samen eten met het
(kern)gezin wel een belangrijke waarde. Dat wordt
vrienden en kennissen vaak met een ‘We gaan eten’
(betekent: wilt u ons in onze intimiteit laten?) duidelijk gemaakt. Bij migranten is de hele familie welkom
aan tafel, ook tegenover kennissen en bekenden van
kennissen is gastvrijheid een belangrijke waarde.
Voedselwetten
Nederlandse rooms-katholieken mochten van hun
bisschoppen tot 1954 geen vlees eten op vrijdag. Op
vrijdag was Jezus aan het kruis gestorven en de vleesloze vrijdag herinnerde daar wekelijks aan. De vishandel heeft in 1954 nog geprotesteerd toen dit vleesverbod werd afgeschaft.
Christenen hebben geen voedselwetten met uitzondering van de zevendedags adventisten die zich
aan de joodse voedselwetten houden. Joden eten alleen vlees van herkauwende dieren met volledig gespleten hoeven. Joden eten daarom o.a. geen varkensvlees, net als islamieten. Joden en islamieten van
sommige stromingen eten ook geen schelp en schaaldieren, dus o.a. geen garnalen, mosselen en kreeft.
Voedsel dat aan de voedselwetten voldoet heet bij joden kosher, bij islamieten halal. Niet toegestaan voedsel heet resp. treife en haram. Islamieten mogen geen
alcohol drinken. Hindoes zijn vaak vegetariër maar
eten, als ze zich aan de wet houden, in elk geval geen
rundvlees.
Op een multiculturele receptie zijn kip, mits ritueel geslacht, en de meeste vissoorten geen probleem
wat de godsdiensten betreft. Godsdiensten hebben
merkwaardigerwijs nooit voedselwetten voor planten.
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Waarom zijn er voedselwetten? Er is een verklaring
die benadrukt dat bewust levende mensen bij álles
moeten leren nadenken en onderscheid maken, ook
bij hun voedsel. Voedselwetten zouden een bewuste,
denkende houding bevorderen. Anderen wijzen er op
dat voedselwetten het contact tussen bevolkingsgroepen moeilijker maken: ze bemoeilijken menging
en assimilatie.
Vooroordelen
Mensen hebben een vooroordeel als ze een opvatting
generaliseren voor een hele groep. Meestal wordt er
een foutief én negatief vooroordeel mee bedoeld. Het
zijn overtuigingen die niet alleen rationeel zijn maar
ook emotioneel een betekenis hebben. Het begrip
vooroordeel valt bijna altijd samen met het begrip
stereotype. Blanken zijn ongastvrij. Werklozen zijn te
lui om te werken. Arabieren zijn onbetrouwbaar. Joden zijn handig met geld. Molukkers zijn agressief.
Aziaten werken hard. Zwarten zijn lui. Islamieten
zijn agressief. Ambtenaren zijn inefficiënt. Amerikanen vinden zichzelf superieur.
Waarom vooroordelen?
Vooroordelen over een ándere groep lezen altijd lekker makkelijk. Daar zit inderdaad wel wat in, dacht u
wellicht bij de opsomming hierboven. Bij de eigen
groep had u waarschijnlijk bedenkingen: Dat is overdreven, dat geldt niet voor iedereen, wat een schrik dat het
zomaar op papier staat, etc. Een vooroordeel over een
andere groep verheft de eigen groep. Door de schoonfamilie negatief af te schilderen komt de eigen familie beter uit de verf.
287
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Vooroordelen afbouwen
Herkent u het verschijnsel dat u een negatieve taboegedachte in uzelf naar boven voelt komen? Meestal
drukken we die beelden/vooroordelen snel weg. We
schrikken: zo willen we niet zijn. Dat betekent echter
dat die gedachtes en gevoelens waarschijnlijk onderhuids hun invloed blijven hebben en dat er een spanningsveld ontstaat.

bewust

bewust

onbewust

onbewust

Om vooroordelen af te bouwen is het allereerst
noodzakelijk om u van dat oordeel bewust te zijn. Belangrijk is ook om er rustig, zonder schuldgevoel naar
te kunnen kijken. Vervolgens wilt u waarschijnlijk weten of het een vooroordeel is of misschien waarheid. U
kunt dan feiten verzamelen, contact leggen met mensen uit de betreffende groep, boeken lezen, etc. Het is
bovendien effectief als u erover nadenkt waar uw
vooroordeel vandaan komt. Misschien heeft een geliefd persoon die mening ooit bij u ingeplant. Misschien hebt u behoefte aan negatieve oordelen over
een ándere groep om u positief over uw eigen groep te
kunnen voelen. Door deze stappen te doorlopen kunt
u een vooroordeel langzaam afbouwen.
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Vriendschap
In niet-westerse landen zijn vriendschappen meer
onvoorwaardelijk. Je helpt een vriend altijd, je
steunt hem altijd. Je vraagt je niet af of je het ‘eigenlijk’ wel met hem eens bent, je steunt hem want hij
is je vriend. Die steun heeft je vriend natuurlijk het
meest nodig als hij iets gedaan heeft wat níet door
de beugel kan. Dus juist dan steun je hem extra, dat
is onvoorwaardelijke vriendschap. Vrienden verwachten dat van elkaar. Stel dat een collega-vriend
een conflict heeft met de baas. Een Nederlander zou
zich meestal afvragen wat zijn eigen mening is in
dat conflict. Hij laat het daarvan afhangen of hij zal
steunen. Bovendien zou die Nederlander waarschijnlijk minder snel allerlei actie ondernemen:
naar de baas gaan, collega’s mobiliseren, etc.
Vriendschap heeft ook gevolgen voor de omgang
met geld. Een autochtone Nederlander neemt een
tweedehands tafel over van een Turkse vriend. Hij kan
dan beter niet rechtstreeks vragen hoeveel die ervoor
hebben wil. Alleen de vraag al is vaak een forse belediging. Ook het afrekenen van geld gaat anders. Stel dat
iemand boodschappen voor de ander heeft gedaan. De
Nederlander wil precies afrekenen uit eerlijkheid en om
geen verplichtingen aan elkaar te hebben. Die Turkse
buurman gaat het er niet om of hij tien cent te veel of
tekort overhoudt. Hij ervaart in dat precieze afrekenen dat je geen band met elkaar wil hebben.
Vrouw. Hoe gaat het met je vrouw?
In Nederland is het gebruikelijk dat mannen na een
gesprek zeggen: ‘Doe de groeten aan je vrouw.’ Nie289
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mand zal er iets achter zoeken als mannen vragen:
‘Hoe gaat het met je vrouw?’ Bij Turken en in de Arabische wereld kan deze vraag wantrouwen oproepen.
‘Wat heeft hij met mijn vrouw? Heeft zij soms iets
met hem?’ Het eergevoel staat constant op spanning.
Een goede man is een man die continu de eer van zijn
vrouw bewaakt.
Het is gebruikelijker om de vraag anders te stellen:
‘Hoe gaat het met de familie?’
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Waarheid
In een pluriforme wereld is het van belang dat we begrijpen dat ‘onze’ waarheden vaak niet dezelfde zijn
als die van anderen. In een stereotiep dorps dorp waar
de mensen nog nooit in contact zijn gekomen met anderen, daar zou één waarheid, ook t.a.v. opvattingen,
kunnen bestaan.
Waarheid bestaat echter alleen op het gebied van
feiten: de aarde is rond of plat. Zodra het om opvattingen gaat, zijn er altijd mensen met andere opvattingen. Op dat gebied geldt geen ‘waarheid’. Dan zijn
er alleen perspectieven. Is het geven van een zachte
hand ‘slap’ of ‘respectvol’? Is een harde hand ferm of
agressief ?
Beide perspectieven zijn waar. In een pluriforme
wereld is het waardevol dat mensen vanuit meerdere
perspectieven leren te kijken.
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Watertaal over immigranten
De komst van migranten wordt opvallend vaak beschreven in termen van water. Immigranten stromen
ons land binnen. We moeten nu een dam opwerpen tegen vluchtelingen, straks is het tij niet meer te keren.
Als we niet oppassen komt er een vloedgolf, een tsunami aan buitenlanders over ons heen. We raken overspoeld door (een aanzwellende) stroom vluchtelingen.
De toestroom is moeilijk te kanaliseren.
Waarom deze watertaal? Waarschijnlijk omdat we
daarmee de migratie ontmenselijken. In die waterbeschrijvingen worden we niet herinnerd aan de asielzoeker die moest vluchten voor vervolging, verkrachting en verdwijning. Wie zou zich niet beschermen
tegen een vloedgolf ? Wie kan er bezwaar hebben tegen het opwerpen van dammen? Door watertaal
wordt het vanzelfsprekend zich daartegen te beschermen.
Weer. Het weer
Nederlanders leggen opvallend vaak contact met onbekenden door te praten over het weer. ‘Lekker weertje, hè?’ Een antropoloog uit Nepal heeft onderzocht
hoe het komt dat Nederlanders dit zo vaak doen. Belgen en Engelsen hebben hetzelfde wisselende weertype maar gebruiken het weer minder als middel om
contact te leggen. Het viel Rajendra Pradhan op dat
Nederlanders álles onder controle hebben. Alles is
precies afgebakend. Alles is voorspelbaar. Het hele leven is gepland: hoe laat ze eten, hoe laat ze naar bed
gaan, hoeveel koekjes bij de koffie. Wie uit de lucht
naar Nederland kijkt ziet dat alles is keurig opge292
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deeld. Maar er is één ding dat Nederlanders niet onder controle hebben: het weer. Door te praten over dat
weer (‘Vanmiddag gaat het betrekken; ik denk dat we
nog net droog thuiskomen’) vergroten ze als het ware
hun grip op dat onvoorspelbare weer.
Wij, inclusief of exclusief
Het woordje ‘wij’ is een van de explosieve woorden in
de multiculturele samenleving.
‘Dat doen wij anders.’
‘Daar hebben wij andere ideeën over.’
‘Dat soort grapjes kunnen wij (hier) niet waarderen.’
De meerderheidscultuur gebruikt soms, zonder het
te beseffen, het woord ‘wij’ in de exclusieve, buitensluitende betekenis zoals hierboven. Migranten pakken dat meestal feilloos op. Ze horen: ‘Jullie horen
hier niet’ en: ‘Wij autochtonen zijn beter.’ Ze horen
buitensluiting en een minachtende veroordeling.
Het woordje ‘wij’ kan ook inclusief bedoeld zijn.
Dan hoort de migrant bij ‘wij’, hij is er een onderdeel
van. Bijvoorbeeld in de volgende zinnen:
‘Wij, bij de politie, willen dat alle collega’s zich zo
gedragen.’
‘Als je zo doet, dan wordt deze wijk voor ons allemaal vervelend om in te wonen.’
‘Dit is geen leuke school meer als we dit soort dingen doen.’
Er is een leuk grapje waarin met deze betekenis van
het woord ‘wij’ gespeeld wordt. Een Turk zegt hoop293
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vol tegen een Nederlander: ‘We zijn één volk.’ De Nederlander: ‘Wij ook.’
Wij-zijdenken
Het denken in ‘wij’ en ‘zij’ is onvermijdelijk. Natuurlijk heeft het eigen gezin, de eigen taal, de eigen stad
of het eigen land in ieders gevoel een speciale plek.
We kunnen die realiteit beter aanvaarden en kijken
hoe we de nadelen kunnen inperken.
Het wij-zijdenken heeft bovendien voordelen. Door
de speciale plek die het ‘wij’ heeft, zorgen mensen
meestal op een geweldige manier voor wat ‘eigen’ is:
hun eigen kinderen, het eigen huis, etc.
Het wij-zijdenken heeft ook schadelijke effecten.
Zodra we iemand tot ‘de anderen’ rekenen komen onvermijdelijk bepaalde effecten op gang. Het doet niet
ter zake wie tot de ‘ander’ gerekend wordt: dé joden, dé
Arabieren, dé Xiers, etc. De schadelijke effecten zijn
vooral groot als ‘de ander’ een minderheidsgroep is.
– We denken dan automatisch dat de ‘anderen’ slechter, minder menselijk zijn dan wij.
– We zijn ook geneigd de anderen op één hoop te
gooien: ze zijn allemaal hetzelfde.
– Bovendien voelen we minder gemakkelijk met hen
mee. Ons mededogen gaat automatisch meer uit
naar de ‘wij’-groep.
Witte vlucht
Met ‘witte vlucht’ wordt bedoeld dat blanke, vooral
hoger opgeleide ouders hun kinderen naar een witte
school brengen buiten hun woongebied. De school
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vlakbij is namelijk een school met veel allochtone
kinderen: een ‘zwarte’ school.
Aanvankelijk werden die ouders als racist bestempeld. Later kreeg men oog voor het feit dat iedereen
een school zoekt die bij hun kinderen past. Ook hoogopgeleide ‘zwarte’ ouders doen mee aan de witte
vlucht. Ook zij zoeken een school waarvan ze veronderstellen dat de leerprestaties hoger zijn en het gedrag van de kinderen meer ‘beschaafd’. Het is een ‘elitevlucht’.
Gemeentebesturen proberen soms door een postcodebeleid (een bepaalde postcode betekent een bepaalde school) scholen gemengd te houden. Rijke ouders verhuizen soms om hun kind op de school van
hun keuze te kunnen doen.
Woorden, migratie van woorden
Mensen migreren, woorden ook. Op dit moment worden tientallen Engelse woorden in de Nederlandse
taal opgenomen omdat Amerika nu een wereldmacht
is:
televisie
scanner
cd

computer
beauty salon
dvd

disk
copyshop
podcast etc.

In de zeventiende eeuw migreerden veel woorden van
het toen machtige Nederland naar andere talen: ship
(schip, Engels), Schiff (schip, Duits), barque (bark,
Frans), bateau (boot, Frans), babord (bakboord, Roemeens), istribor (stuurboord, Baskisch), skate (schaatsen, Engels), móla (molen, Singalees).
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Nederlandse woorden in het Indonesisch (Bahasa Indonesia)
In onderstaande Indonesische woorden herkent u de
Nederlandse oorsprong. Eeuwenlang kolonialisme
heeft ook de taal beïnvloed.
amatir
garasi
komplit
operasi

anemer
gelas
kortsletin
otomatis

bensin
gordyn
komplit
pabrik

doorsmeer
insinyur
kwalitet
persnelling

duit
kantor pos
lampu
polisi

Arabische woorden in het Nederlands
Tussen de achtste en twaalfde eeuw was de bloeitijd
van de Arabische wereld. De Nederlandse taal heeft
een flink aantal woorden die, soms via het Italiaans,
uit het Arabisch in het Nederlands werden opgenomen:
algebra
andijvie
douane
mousseline
hasjiesj

cijfer
abrikoos
tarief
koffie
luit

alchemie
banaan
damast
admiraal
gazelle

alcohol
rijst
katoen
matras
gitaar

spinazie
cheque
mohair
sjorren
masker

De naam van de stof damast komt oorspronkelijk uit
Damascus, mousseline uit Mosul (Irak).
Turkse woorden in het Nederlands
In de tijd van het Ottomaanse Rijk (dertiende-twintigste eeuw) zijn veel Turkse woorden in het Nederlands terechtgekomen:
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kadi
jakhals
pasja

Waarschijnlijk zijn ook tortelduif, tulp, turqoise en
kalkoen (turkey) uit het Turks afkomstig (H. Theunissen).
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X
In het oud-Hollandse abc (1836) zijn de afbeeldingen bij de
letters q en x overgeslagen. Er is wel een tekst: x is een letter, zeg ken je die wel?

Xenofobie
Een xenofoob is iemand die bang is voor wat vreemd
is. De eerste impuls van een xenofoob is om wantrouwend te zijn tegenover vreemden, tegenover vernieuwingen, moderniteit, veranderingen en andere dingen die het leven onzeker maken. Er zijn veel
uitdrukkingen die dit beschrijven:
Je weet wat je hebt, je moet maar afwachten wat je krijgt.
Niet elke verandering is een verbetering.
Wat de boer niet lust, dat eet hij niet.
Oost west, thuis best.
Meestal wordt xenofobie gebruikt in de betekenis
van vreemdelingenangst, -afkeer of -haat. De immigrant is voor hem een ander, die hoort niet bij het
‘wij’.
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De eenzame Y
Bij de letter Y treft u als enige letter geen multiculturele woorden aan. Dat valt op.
Wie of wat afwijkt valt op. Neem een bak vol zwarte balletjes, doe er één wit balletje in. Roer de balletjes. U kunt bijna niet anders dan op dat ene witte balletje letten. Met een zwart balletje in een witte bak is
dat hetzelfde. Lange mensen, heel kleine mensen,
stotteraars, mensen met brandwonden, zij zeggen allemaal dat het vermoeiend is als je in een groep ‘anders’ bent.
Een fout die gemaakt wordt door iemand die negatief afwijkt valt vaak eerder op. Als de verwachtingen
toch al laag waren, bevestigt elke fout die beginverwachting.
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Ze zijn al dertig jaar hier…
U kent het einde van de zin. ‘Ze zijn al dertig jaar hier
en nog steeds spreken ze geen Nederlands, nog steeds
weten ze niet hoe het hier gaat’, etc. Die ‘ze’ zijn de immigranten maar dat had u al begrepen. Voor de goede
orde: ik vind ook dat migranten de Nederlandse taal
moeten leren, hun nieuwe samenleving moeten leren
kennen, etc.
Voor leraren, artsen, agenten en alle andere beroepsbeoefenaren die professioneel willen zijn, zou
bovenstaande zin echter anders moeten eindigen. Ze
zijn al dertig jaar hier en nog steeds weten we veel van
hen niet. Nog steeds voelen we (de meerderheidscultuur) niet wat minderheid-zijn voor mensen betekent, hoe we met hun manier van ziek-zijn moeten
omgaan, dat het woord ‘hoofddoekje’ vernederend
kan zijn. Nog steeds kunnen we niet goed omgaan
met een ontkennende verdachte, we weten nog steeds
niet dat ‘Ik maak je dood’ hetzelfde kan betekenen als
‘Val dood’, ‘vent sterf ’, etc.
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Ziek zijn
Nederlandse artsen en personeelsfunctionarissen
klagen vaak over het ‘theatrale, overdreven’ gedrag
van allochtone patiënten. Ze weten vaak niet goed
hoe ze daarmee moeten omgaan.
Personeelwerkers verwachten onbewust de Nederlandse manier van doen. Wie zich op de Nederlandse
manier ziek meldt, doet twee dingen:
– De zieke zegt dat hij ziek is. Hij zorgt ervoor dat het
écht ziek klinkt.
– Maar hij laat ook merken dat hij bezig is met zijn
herstel. Dat hij daar dus zelf actief mee bezig is. Die
Nederlander zegt bijvoorbeeld: ‘Ik ga nu met een
paar aspirientjes naar bed, dan denk ik dat ik er
donderdag wel weer ben.’ ‘Ik laat meteen de huisarts komen, ik wil nu wel eens weten wat ik heb.’ De
ziekmelding wordt in Nederland dan pas serieus
genomen.
Veel Arabische en Turkse migranten doen vaak alleen
het eerste. Ze laten zien dat ze ziek zijn en benadrukken juist dat ze helemaal níets meer kunnen. Dat vinden Nederlanders overdreven en theatraal. De Nederlandse stijl van ‘je ziekte tonen’ benadrukt juist het
feit dat je nog wél iets kan. Bij veel migranten is ziekzijn bovendien een meer totaal gevoel: je bent gezond
óf helemaal ziek. Migranten begrijpen het daarom
aanvankelijk vaak niet als ze voor 30 procent of 50
procent arbeidsgeschikt worden verklaard.
Hoe kunnen professionals hier het beste mee omgaan? Allereerst deze verschillen in stijlen van ziekzijn herkennen. Deze stijlen vervolgens als gelijk301
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waardig proberen te ervaren. Daarna proberen de eigen afkeer tegen te gaan, de ander serieus te nemen
en goed te luisteren.
Bij Aziatische zieken heeft een arts overigens vaker
te maken met een tegenovergesteld patroon. Zij uiten
hun ziek-zijn vaker op een ingetogen manier. De arts
kan dan ten onrechte denken dat het met de ziekte
wel meevalt.
Laagopgeleide migranten verwachten vaak een
arts die hándelt. Iemand die röntgenfoto’s laat maken, pillen en spuiten geeft. Niet een arts die zegt:
‘Wat denkt u er zelf van?’
Zoet
Gebak in zuidelijke landen is vaak zoet. Het Turkse
baklava staat er misschien wel het meest om bekend.
Waarom is gebak in die landen zo zoet? Waarschijnlijk omdat zoet een conserverende functie heeft. Zoete eetwaren kunnen langer bewaard blijven. In arme
warme landen zonder koelkast en airconditioning
helpt zoet tegen bederven.
Zoet houdt, net als zout, vocht in het lichaam vast.
In warme landen is ook dat belangrijk.
Zondag
Wat voor de christenen de zondag is, is de zaterdag
voor de joden en de vrijdagmiddag voor de moslims.
De joodse sabbat begint op vrijdagavond na zonsondergang (‘ingaande sabbat’) en eindigt zaterdag bij
zonsondergang. Op de sabbat wordt niet gewerkt.
Voor islamieten wordt het bezoeken van de moskee
op vrijdagmiddag vanuit de islam sterk aanbevolen.
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De vrijdag is geen rustdag. Voor en na het moskeebezoek wordt gewoon gewerkt.
Islamitische werknemers krijgen in Nederland geen
vrij voor het moskeebezoek op vrijdagmiddag.
Zuinigheid
In de hele wereld wordt op markten gezegd: ‘Kijke,
kijke, niet kopen.’ De marktkooplui zien wie Nederlander is en dat krijgen die dan te horen. Duitsers horen nergens: ‘Gucken, gucken, nicht kaufen.’ Engelsen en Amerikanen zouden toch eigenlijk overal
‘Lookie, lookie, not buijie’ moeten horen. Maar het
wordt alleen over Nederlanders gezegd. Zou het dan
toch waar zijn?
Nederlanders staan erom bekend dat ze meer voedsel meenemen op vakanties dan anderen. Maar ze
gaan wel vaker per jaar op vakantie. Misschien is de
zuinigheid een verdwijnend kenmerk. De jonge generatie gooit veel meer voedsel weg dan de oudere, ze
kopen veel vaker een nieuw bankstel en hun kleding
verstellen ze niet.
De Nederlandse zuinigheid heeft een aantal typische woorden toegevoegd aan de Nederlandse taal: de
flesselikker, het dunschilmesje, de vacu-vin, de kaasschaaf en de botervloot.
Als u trouwt en een cassette met tafelgerei zou vragen, dan moet u de kaasschaaf toch nog apart op uw
wensenlijstje zetten. Die cassettes worden namelijk
in het buitenland gemaakt. Daar bestaat geen kaasschaaf, geen dunschilmesje, geen garde en geen botervloot.
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Zuiver
Het woord ‘zuiver’ staat tegenover ‘onzuiver, gemengd’.
Zuiver heeft een positieve klank. Het klinkt als edel en
puur. Zuivere zijde is een aanbeveling. Zuivere scheerwol ook.
Er is soms geen enkele reden om ‘zuiver’ positief te
vinden. Culturen en volkeren lijken juist tot bloei te komen door onderlinge uitwisseling, juist door menging.
Op het kruispunt van beschavingen zijn juist de grote
wereldrijken ontstaan. Daar wordt de beperktheid die
elke samenleving heeft, verminderd. Paarden van een
zuiver, edel ras vinden we mooi, maar ze zijn ook kwetsbaar en zwak. Pas door menging wordt een sterke paardensoort gefokt. Ook planten worden sterker en minder kwetsbaar voor parasieten als ze zich mengen met
andere plantensoorten.
De etnische zuivering die we in Joegoslavië en elders
hebben gezien betekent steeds het uitroeien van niet
gewenste etniciteiten. In de wereldgeschiedenis heeft
zuiverheid van ras en zuiverheid in opvattingen veel
slachtoffers gemaakt.
Een zuiver geloof
Voor gelovigen van allerlei richting heeft de ‘orthodoxe,
zuivere’ vorm vaak veel aantrekkingskracht. U denkt
waarschijnlijk onmiddellijk aan de islam maar het verschijnsel is breder. Een échte christen gaat op zondag
naar de kerk, vloekt niet, etc. Een echte vegetariër is pas
consequent als hij geen leren schoenen draagt. Het veganistische standpunt wordt dan het echte, het zuivere
genoemd. Zo kan vrouwenbesnijdenis ‘authentiek, zuiver Somalisch’ worden genoemd en met dat argument
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wordt vaak een discussie over nut, noodzaak en wenselijkheid geblokkeerd.
Datgene wat ‘zuiver’ of ‘echt’ wordt genoemd (bijv.
‘zuivere islam’, een ‘echte’ Noord-Hollander) is echter
ook altijd de vrucht van voorafgaande verandering, vermenging, vervorming en verrijking. Een toevallig moment in die veranderende historie wordt als ‘zuiver’ gefixeerd. De nieuwe bijbelvertaling voelen velen niet aan
als ‘echt’, de oude wel. Beide zijn even echt of onecht.
Zwangerschap
De meeste Nederlandse echtparen vertellen het vaak al
in de derde maand als de vrouw zwanger is. Maanden
voor de bevalling is de kinderkamer al ingericht. Vrouwelijke én mannelijke kennissen zullen vragen wanneer het kindje komt. En de details van de bevalling
worden, ook door de man, zelfs op zijn werk, redelijk
nauwkeurig verteld: ‘Om halftien begonnen de weeën,
het vruchtwater kwam al om elf uur. Ze is ook nog ingeknipt, toen heb ik even niet gekeken.’
Bij migranten is het vrijwel altijd uitgesloten dat
mannen vragen naar de zwangerschap, vrouwen kunnen er uiteraard wel naar vragen. Sommige migranten
willen bovendien ‘het boze oog’ niet tarten. Ze vertellen
daarom maandenlang niets over de zwangerschap en
kopen tot de geboorte alleen het hoognodige. Pas na de
bevalling wordt de kinderkamer ingericht en alle kleertjes gekocht. Dat wordt door autochtonen vaak als onverantwoordelijkheid gezien.
Kent u de tekst op het geboortekaartje: moeder en
kind rusten tussen één en drie uur? Dat moet een Nederlands geboortekaartje zijn. Migranten lezen er vooral in dat ze een deel van de dag niet welkom zijn.
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Zwart
De gevoelskleur van ‘zwart’ is in de Nederlandse taal
negatief. Een zwarte dag, een zwarte periode in de geschiedenis, een zwarte lijst, zwartwerken, zwart geld, etc.
Die bijbetekenis is goed te verklaren. Eeuwenlang
was de nacht gevaarlijk: je kon verdwalen en ’s nachts
was je niet beschermd tegen overvallers.
Voor ‘zwarte’ mensen is het vervelend dat het dominante taalgebruik negatief is over hun huidskleur.
Het gevaar bestaat dat zij zelf die negatieve betekenis
overnemen. Een Antilliaans meisje herinnert zich dat
haar moeder vaak zei: ‘Kind, ga niet zo in de zon zitten, daar wordt je zwart van.’ Vanuit de Antilliaanse
moeder was dat overigens een verstandig advies: een
lichter meisje heeft meer kans op een baan en op een
aantrekkelijke partner. Een Surinaamse vrouw herinnert zich dat haar moeder vaak zei: ‘Praat niet zo vernegerd.’ Het is voor een minderheidsgroep altijd
moeilijk om niet de manier van denken van de meerderheidsgroep over te nemen.
Zwarte scholen
De term ‘zwarte school’ wordt verschillend gebruikt.
Meestal wordt er een school mee bedoeld met meer
dan 70 procent allochtone leerlingen. Er zijn ongeveer 320 zwarte scholen. Het gaat zowel om basisscholen als om vmbo- en roc (mbo)-scholen, meestal in de grote steden.
De naam zwarte school roept bij de blanke meerderheid vaak angst op: het is een poel des verderfs, de
kinderen zijn onbeschaafd, je kunt er beter uit de
buurt blijven. Ik kan u aanraden om eens op bezoek te
gaan.
306
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Het is moeilijk om met zekerheid uitspraken te
doen over de leerprestaties op zwarte scholen. De cijfers moeten sowieso vergeleken worden met witte
scholen met kinderen van laagopgeleide ouders. Onderzoeken naar de leerprestaties laten een verwarrend en soms tegenstrijdig beeld zien. Er zijn slecht
presterende zwarte maar ook witte scholen. Er zijn
ook goedpresterende zwarte scholen. Wat nodig lijkt
op deze scholen is een duidelijk beleid met veel structuur en oneindig veel liefde en geduld.
Zwart-wit of duidelijk? Halfslachtig of
genuanceerd?
Er is een opvallend cultuurverschil waar ik geen goede naam voor heb. Laat ik de verschijnselen beschrijven.
Migranten, vooral die van de eerste generatie, ervaren zichzelf vaker als ziek óf niet ziek. Migranten
voelen zich minder vaak een beetje ziek en velen vinden het raar om bijvoorbeeld therapeutisch voor
30 procent aan het werk te gaan. In vriendschappen
doet zich iets vergelijkbaars voor. Je bent vriend óf
geen vriend. Voor een vriend doe je alles. Als je geen
vriend meer bent, dan laten mensen elkaar vaker totaal vallen. Autochtone Nederlanders hebben vaker
een houding die genuanceerd (positieve tem) of halfslachtig (negatieve term) genoemd kan worden. De
meeste Nederlanders doen weliswaar veel voor vrienden maar zeker niet alles. Ze vinden dat er ook bij
vriendschap grenzen zijn. Ze hebben niet altijd tijd
voor vrienden, hun hulp is aan grenzen gebonden. Zij
zeggen dat bovendien openlijk.
Migranten hebben ook een veel duidelijker (posi307
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tieve term) resp. zwart-witte (negatieve term) opvatting over eer. In een eercultuur heb je 100 procent eer
óf je bent volkomen eerloos. Je kunt onmogelijk een
beetje eer hebben. Je bent moslim óf je bent het niet.
Je staat wel achter je godsdienst óf niet en daarin ben
je dan ‘consequent’ resp. ‘extreem’. Je staat achter je
land óf niet. Pas als je volledig kiest voor je partner,
pas dan ga je openlijk samenwonen en dan heb je
seks. Voor wie zo denkt is ‘samenwonen’ een halfslachtige keuze. Als je boos bent, dan ben je totaal
boos en niet een beetje gematigd. De meerderheid
van de Nederlanders voelt zich een beetje christen,
een beetje humanist, een beetje ‘iets’, etc. Zij vinden
die houding waardevol. Zij zijn minder totaal boos,
etc.
De meeste lezers zullen dit thema waarschijnlijk
onthouden door het ‘zwart-witdenken’ te noemen.
Daarom heb ik dit voor de vindbaarheid als titel gekozen maar toch de halfslachtigheid toegevoegd.
(Zie Vriendschap. Zie Ziek zijn)
Zwemmen
Allochtone kinderen verdrinken relatief veel. Daar
zijn een paar verklaringen voor. De meeste allochtonen kunnen niet zwemmen. Voor Nederlanders hoort
zwemmen bij de basisvaardigheden, net als fietsen.
Het is normaal om dat te kunnen. Voor migranten,
vaak afkomstig uit droge bergstreken, is dat anders.
De meeste autochtoon Nederlandse kinderen wordt
bovendien al van jongs af aan geleerd dat water gevaarlijk is, dat je kunt verdrinken, dat de zee onberekenbaar is, etc. De meeste migranten leren dit niet
aan hun kinderen. Zij hebben soms dezelfde zorge308
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loosheid ten opzichte van water als Nederlanders in
de bergen hebben. Allochtone kinderen gedragen
zich daardoor soms stoerder, onzorgvuldiger. Ze
springen in een zwembad vaker zomaar in het diepe
zonder dat ze kunnen zwemmen.
Zwemles kost ook veel geld, zeker als er meer kinderen op zwemles moeten. Allochtone ouders kennen bovendien van huis uit niet de gewoonte om wekenlang elke week met de kinderen op een vaste tijd
naar zwemles te gaan. Allochtone kinderen kunnen
daardoor minder vaak zwemmen.
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