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Vooraf

De één zegt: "Overhel algemeen heb je het als minderheid in militaire dienst niet
slecht." Ook: "Nederlanders kijken nict vijandig naar buitenlanders."
Een ander zegt: ..Bijna iedereen maakt onvriendelijke opmerkingen vanwege mijn
huidkleur. Buitenlanders worden met andere maatstaven beoordeeld als de Neder.
landers zelf."
Uitspraken van jonge mensen uit de krijgsmacht. Nederlanders dus. want anders
zouden ze hier niet hun dienstplicht vervullen.
Behalve de vraaggesprekken met dienstplichtige militairen bevat deze uitgave een
artikel van een beroepsofficier die op de KMA een scriptie schreef met als titel: ..De
integratie van etnische minderheden binnen de Neder!andse krijgsmacht." Verder
schreef een journalist een artikel over etnische groepen in Nederland.
Op dit moment is zo'n vijf procent van de Nederlandse bevolking van buitenlandse
herkomst. En volgens een rapport van de Maatschappelijke Raad voorde Krijgs-
macht (MRK) zal in 1995 tien procent van de militairen afkomstigzijn uit etnische
groeperingen van buÎten de grenzen.
Hoe worden deze mensen opgevangen in de Nederlandse samenleving en met name
in de krijgsmacht?
Dat is de vraag die centraal staat in het zogenaamde jaarboekje dat de dienst
humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in 1987 uitgeeft. Uit de
citaten hierboven blijkt dat er geen eenduidig beeld uit de antwoorden naar voren
komt. Wel lijkt het erop dat Nederlanders nog best groeimogelijkheden hebben
voor wat betreft het kleurloos kijken naar mensen.

De samenstellers:
Wim Heij
Wim Reinders
Frank Spoelstra

Zeist, december 1987
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Etnische groepen in Nederland

Het is bekelld dat ill de loop der eeu-
wen duizenden mensen een betere toe-
komst;" Nederland kwamen zoeken.
lVe noemen ondermeer de Hugenoten
en de Joden. Beide groepen zijn hele-
maal geïntegreerd in de Nederlandse
samenlel-'ing, maar ten aanzien van de
Joden werden er aallvankelijk beper-
kingen opgelegd; ze mochten tot het
eind van de J8de eeuw een aantal be-
roepelllliel uitoefenen. Joden hebben
in Nederland ook IIllnog van tijd lol
lijd last ,"'onanti-semitisme. Tol kort
"oor de oorlog werden Joden zelfs in
eell aonlo/Amsterdamse restaurants
consequent geweigerd.

Chinezen
Een veel kleinere groep die vóór de
tweede wereldoorlog naar Nederland
kwam waren Chinezen. De meesten
hadden als schepeling gediend bij de
Nederlandse koopvaardij. Toen zij
overbodig raakten trachtten enige hon-
derden van hen zich in Nederland te
vestigen. Dat veroorzaakte venijnige
weerstand; veel kranten schreven open-
lijk over 'het gele gevaar'. In Amster-
dam werd in de jaren twintig een razzia
op Chinezen gehouden en werden vele
gedeporteerd. Toch is de Chinese ge-
meenschap geleidelijk aan toegeno-
men. Waren het er in de jaren zestig nog
maar ca. 2.000, nu wordt hun aantal ge-
schat op 40.000, onderwie nogal wat ille-
galen. De Chinezen in Nederland zijn

voornamelijk afkomstig uit Hong Kong,
maar we vinden minderheden onder
hen afkomstig uit de Chinezc Volksre-
publiek, Taiwan, fvlaleisië, Singapore,
Indonesië, Vietnam en Suriname. De
overgrote meerderheid van Chinezen in
Nederland is werkzaam in het restau-
rantwezen. Alleen de Chinezen uit In-
donesië hebben praktisch allemaal de
Nederlandse nationaliteit.

Na de oorlog vertrokken veel Nederlan-
ders en Indische Nederlanders (van ge-
mengd Nederland-lndonesisch bloed),

van wie de meerderheid Nederland ab-
soluut niet kende, van Indonesië naar
Nederland in verband met het onafban-
kelijk worden van Indonesië. In totaal
betrof het over een periode van ruim 15
jaar enkele honderdduizenden zogehe-
ten gerepatrieerden. Hoewel zij het. ze-
ker de eerste jaren, heel moeilijk had-
den, zijn dc meesten redelijk goed gein-
tegreerd geraakt.

l\lolukkers
De Molukkers kwamen in het begin van
de jaren vijftig naar Nederland, omdat 7



zij niet wensten over te gaan van het
Nederlands Indische leger (KNIL) naar
de Indonesische strijdkrachten en Ne-
derland verder geen kant met ze op kon.
Ook speelde een belangrijke rol dat zij
op de Molukken een onafhankelijke re-
publiek hadden uitgerocpcn. waar zij.
om bcgrijpelijke redenen. van de Indo.
nesische autoriteiten niet naar mochtcn
terugkeren.
Dcze Molukkers (5.000 militairen plus
7.500 vrouwen en kindercn) werden ge-
demobiliseerd en vervolgens onderge-
bracht in kampen - hun verblijfin Ne-
derland zou slechts tijdelijk zijn - en
later. in de jaren zestig. verhuisden zij
naar aparte wijken verspreid over het
hele land. Om publieke redenen wen-
sten de meesten geen gebruik te maken
van de mogelijkheid Nederlands staats-
burger te worden. immers zij beschouw-
den zichzelf als burger van de vrije Re-
publiek der Zuidmolukken (RMS). ook
al was dit gebied al lang door het Indo-
nesische leger herverovcrd. Iemand die
wel el.:n Nederlands paspoort aanvroeg
werd als 'verrader' gezien. ilet gevolg
was dat de meeste :Vfolukkers statcnloos
werden.
Om hun politieke eisen kracht hij te
zetten en de Nederlandse regering te
dwingen hun RMS-idcaal serieus tc ne-
men en in de wereld hun recht op zeltbe-

~ schikking te bepleitcn. voerdcn in het
.., midden van de: jaren zeventig groepjes
~ jonge: Molukkerseen aantal gijzelings-



acties uit in Drenthe en Amsterdam.
Ten gevolge van die acties kwamen ver-
schillende Nederlanders. maar ook en~
kele Molukkers om het leven. Nog
steeds ondervinden de Molukkers als
gevolg van die drastische acties meer
discriminatie. met name op de arbeids-
markt. dan andere etnische groepen.
Overigens is het RMS-ideaal zo ver op
de achtergrond geraakt dat het geen
zonde meer is Nederlander te worden.
Vandaar dat we uit de inmiddels tot
meer dan 40.000 leden <langegroeide
groep geleidelijk aan steeds meer men-
sen als dienstplichtigen aantreffen in de
strijdkrachten. Slechts enkelen meld-
den zich aan als beroepsmilitair. In 1986
werd een overeenkomst gesloten tussen
de regering Lubbers en de belangrijkste
Molukse organisaties. waarin de zoge-
heten KNIL-rechten van de Molukkers
worden geregeld.

Surinamers
De grootste onder de etnische groepen
in Nederland is (afgezien van de Indi-
sche Nederlanders) de Surinaamse met
circa 200.000 zielen. Hoewel er ook al
vóór de oorlog Surinamers in Nederland
verbleven (studenten. musici en een en-
kele politieke banneling zoals Anton de
Kom) ishet grootste deel in de jaren
zestig en zeventig naar Nederland geko-
men. Vooral toen de datum van de onaf-
hankelijkheid (25 november 1975)na-
derbij kwam besloten tienduizenden
Surinamers uit angst voor een onsta-
biele politieke toekomst naar Neder-
land te vertrekken. Er werden opvang-
centra voor hen ingericht in afwachting
van definitieve huisvesting. Ongeveer
de helft van alle Surinamers woont in de
drie grote steden. De twee belangrijkste
etnische groepen zijn de Creolen. van
oorsprong slaven uit Afrika. en de Hin-
doestanen. afstammelingen van uit het

10 januari 1983

niet die paar
erkende
racisten
vormen het grootste gevaar
maar al die
gewone mensen
die denken
dat niet te zijn

Bep Hofland

toenmalige Brits-Indië aangevoerde
koelies die het werk van de vrijgewor-
den slaven op de Surinaamse plantages
dienden over te nemen. Rond de eeuw-
wisseling tot aan de jaren twintig liet het
Nederlandse goevernement in Parama-
riboook koelies uit Java komen.
Sinds 1980zijnernogongevecr 10.000
Surinamers bijgekomen en zijn slechts
enkele duizenden naar hun land terug-
gekeerd. Omdat 90% Nederlands
staatsburger is. treffen we in de strijd-
krachten nogal wat Surinaamse
dienstplichtigen aan. onderwie ook
moslims. Iets minder dan een kwart van
de llindoestanen is islamiet. De meeste

Surinamers hebben geleidelijk aan hun
plaats in de Nederlandse samenleving
gevonden. maar ze zijn in dit opzicht
nog niet zo ver als de Indische Nederlan-
ders. Evenalsonder de Molukkers
heerst er ook onder Surinamers een ho-
ge en nog steeds stijgende werkloos-
heid. Dat heeft er ondermeer toe geleid
dat veel Surinamers (voornamelijk Hin-
doestanen) eigen winkelszijn begon-
nen. De onderlinge concurrentie is soms
zeer fel.

Antillianen
De laatste jaren neigen steeds meer An.
tillianen zich in Nederland te vestigen.
in verband met de slechter wordende
economische situatie daar. Omdat zij
onderdanen zijn van het Koninkrijk der
Nederlanden kunnen Antillianen zich
vrij in Nederland vestigen. Aanvanke-
lijk vertrokken Antillianen voorname-
lijk naar Nederland om hier te studeren
of een opleiding te volgen. maar inmid.
deis isgezinsmigratie al lang geen uit.
zondering meer. Ook onder de Antillia.
nen is de werkloosheid in Nederland
hoog. Zij vallen in Nederland ook onder
de dienstplicht. behalve als zij hier
slechts zijn om te studeren. Het aantal
mensen onder hen dat hier studeert met
een beurs (bursalen) is in verhouding
nog steeds groot.

l\1edilerrane ~ro('pen
Het is voor een belangrijk deel de in-
vloed van naar Nederland geëmigreerde
Antilliaanse musici (geweest). dat Am-
sterdam is uitgegroeid tot een belang-
rijk Europees centrum van latijns-ame-
rikaanse. caraibische en salsa-muziek.
Toen de Nederlandse economie in de
jaren zestig een enorme opleving door-
maakte kwamen bedrijven en fabrieken
arbeiders tekort. Deze bedrijven gingen
op zoek naar arbeiders in Zuid-Europa 9



en Noord-Afrika. Later werd deze wer-
ving overgenomen door de Nederlandse
overheid. De grootste contingenten wa.
ren afkomstig uit Turkije cn Marokko.
maar in de jaren vijftig kwamen al de
eerste Italiaanse mijnwerkers naar Lim-
burg.
De geworven Mediterrane arbeiders
werden na verloop van enige jaren in de
gelegenheid gesteld hun gezin te laten
overkomen. Velen deden dat ook. Om-
dat de meesten als ongeoefend of onge-
schoold arbeider niet al te veel ver-
dienden. waren de herenigde gezinnen
veelal aangewezen op goedkope wonin-
gen. Deze bevonden zich voornamelijk
in de oudere saneringswijken van de
grotere steden. Omdat zich da;'lr bovcn.
dien ook veel Surinamers vestigden was
dit voorde oorspronkelijke bewoners
vaak moeilijk te accepteren. Er ontston-
den raciale sp;'lIlningen. die echter maar
zelden tot uitbarsting kwamen en zeker
niet op de schaal zoals wc dat in Enge-
land hebben gezien. De grootte van de
Turkse gemeenschap wordt op 160.000
zielen geschat. die van dc Marokkanen
op ruim 100.000. Dc isl;'lm is voor hen
van zeer groot belung. Overal in het
land zijn moskeeën en gebedsruimten
ingericht. die tevens dienst doen als so-
ciaal centrum.

Naast deze twee grote groepen migran-
ten zijn erdan nog kleinere groepen

10 Grieken. Italianen. Spanjaarden. Portu-

gezen. Joegoslaven en Tunesiërs. Een
heel aparte groep vormen de voorname-
lijk in Rotterdam gevestigde Kaap Ver-
dianen. Veel van hen voeren aanvanke-
lijk. net als de Chinezen een halve eeuw
voor hen. op Nederlandse koopvaardij-
schepen en vestigden zich in Nederland
nadat ze overbodig waren geworden.

Werkloosheid
Het zijn vooral de Turken en Marokka-
nen die het erg moeilijk hebben in Ne-
derland. Ook onder hen is de werkloos-
heid schrikbarend groot. Veel oudere
'gastarbeiders' hebben of hun baan ver-
loren als gevolg van de economische te-
ruggang en de automatisering. of zijn
door het smerige werk dat zij deden
vaak al voor hun 50ste arbeidsonge-
schikt verklaard. Ofschoon de Neder.
landsc regering regelingen heeft ont-
worpen om met behoud van bepaalde
uitkeringen na;'lr hun land van herkomst
terug te keren. kan men (nog) nict spre-
ken van een massale remigratie. Hun
kinderen zijn vaak in Nederland opge-
groeid en vervreemd van hun land, maar
komen hier ook moeilijk aan de bak.
vanwege hun geringe scholing. maar
ook als gcvolg van discriminatie op de
arbeidsmarkt.

Versluiering
Overigens beperkt die discriminatie
zich niet tot de arbeidsmarkt. ook in het
dagelijks leven komen et:n aantal ty-

pisch Nederlandse vormen van racisme
voor. Het hoofdkenmerk is, watje zou
kunnen noemen versluiering, in tegen-
stelling tot de veel directere en hardere
vormen van racisme zoals die in landcn
als Amerika en Engeland voorkomen.
Het racisme dat zich in Nederland mani-
festeert heeft veel te maken met de fat-
soensnormcn die hier gcgroeid zijn. on-
dermeer vanuit het calvinisme. dat een
element van huichelachtigheid in zich
bergt. We weten allemaal dat rassendis-
criminatie 'niet hoort'. maar hct komt.
zoals wc ook allemaal \vetcn. wel dege-
lijk voor en het wordt als zeer schrij-
nend ervaren. Het vervelende is dat
door het indirecte karakterervan het
gemakkelijk te ontkennen valt (bv.
..Ach joh. een geintje. zo heb ik het niet
bedoeld") en dus is het moeilijk te be-
strijden.

Islam
De islam, we zeiden hct al eerder. is
voor de meeste Turken en Marokkanen.
maar ook voor de andere moslims. van
levensbelang. Zeker als hct În het maat-
schappelijk leven niet Iwar \vens gaat. of
de overtuiging heeft post gevat niet door
de Nederlandse samenleving geaccep-
tecrd te worden. Het geloof. de islam
dus, is bij Turken, Marokk;'lI1en en an.
dere moslims veel sterker cultuurgelxm-
den dan het christendom voor de gemid-
delde Nederlander. De heilige Koran
vormt een houvast. maar niet zelden



ook een gesel voor degene die ermee in
bedwang wordt gehouden. Het komt re-
gelmatig voor dat vaders. die merken
dat hun zoons en dochters iJl de (tc)
vrije Nederlandse samenleving hun ei-
gen leven willen leiden. net alszo veel
Nederlandse leeftijdgenoten. op grond
van teksten uit de Koran hun kinderen
kort houden. Soms werkt dat. maar heel
vaak heeft dil een tegcnovergestehl cf.
fect. De opgroeiende kinderen. vooral
jongens. verlaten het ouderlijk huis.

Soms weten ze zichzelf redelijk goed te
redden, vooral als ze een Nederlands
meisje hebben leren kennen. maar te
vaak komen zij terecht bij lotgenoten
die een zwervend bestaan lijden en uit-
eindelijk via drugsgebruik tot crimineel
gedrag komen. Dat is zeker niet de
meerderheid. hoewel nau\,,'keurige per.
centages nooit zijn vastgesteld. maar ze
zorgen helaas. meer dan al die oppas~
sende jonge Turken en Marokkanen
waar wc nooit veel van horen, voor een

negaticfimago van deze mediterrane
groepen.

1\1indcrhedcnbclcid
Naast de mensen afkomstig uit de voor~
malige koloniën en uit de zogeheten
wervingslanden verblijven cr in Neder-
land nog enkele duizenden politieke
vluchtelingen, asielzoekers en zigeuners
(zowel Nederlandse als buitenlandse).
De Vietnamezen zijn het talrijkst onder
de vluchtelingen; asielzoekerszijn voor~ 11



namelijk afkomstig uit Sri Lanka. Af-
ghanistan. Iran. Suriname en Ghana.
Daarnaast zijn er nog enkele toch vrij
omvangrijke groepen die niet onder het
Nederlandse minderhedenbeleid val-
len. zoalsde Pakistani. maar ook de al
eerder genoemde Chinezen. evenals de
naar schatting 20.0nO buitenlandse
adoptiekinderen afkomstig uit veel ver-
schillende Derde Wereldlanden. De
Nederlandse regering is pas vanaf het
eind van de jaren zeventig een bewust
minderhedenheleid gaan ontwikkelen.
Voor dit doel staat er jaarlijks een be-
drag van 700 miljoen gulden op de be-
groting. Via een aantal inspraakorga-
nen kunnen georganiseerde groepen in-
vloed uitoefenen op dat heleid. De
grootste zorg. nu en voorde toekomst. is
de zeer hoge werkloosheid onder prak-
tisch alle geledingen van de samen onge-
veer 5'10 tellende etnische gemeenschap
in Nederland. Dat percentage verschilt
erg van plaats tot plaats: in Friesland ligt
het bij voorbeeld ver onder het gemid-
delde en in Amsterdam is al hijna één op
de vijf hewoners van buitenlandse her-
komst.

Peter SclllImacher

De alllellr, redactellr \'on NRClHondeisblad,
,Khrijft al ruim tien jaar artikelen en besc/uJIl-
wingen over elrlische grol'pen enluUl bl'lrek.

12 k;'IKt'fl tol dl' Nt'dalwul.\<' stmu',llt'\'i"K,



De integratie van etnische groepen in de krijgsmacht

'Een islamitischejongeman durfde
tijdens een meerdaagse schietoefe-
ning;" Duitsland niet Ie vertellen, dat
islamieten zich niet naakt aan uilde.
ren mogen lonen. De douchegelegen-
heid bestond echter uil een grote tent
waar men zij aan zij kon douchen. De
jongeman koos er l'oor niet te dou-
chen, maar toen de groep dit merkte
reageerde zij erop met het ontkleden
vall dejongen en hem Ie dwingelI zich
alsnog te douchen.'
Het is opmerkelijk, dal uitgerekend dit
voorvalhetlneestgeciteerdejragment
is uit de studie, die ik in 1984 ter af-
sluiting 1'011 de opleiding aan de Ko-
ninklijke iWilitaire Academie te Breda
heb uitgevoerd. Waar gaat het eigell-
lijk om?

In 1983bleek tijdens cursussen perso-
neelszaken. die onder verantwoorde-
lijkheid van de Directie Personeel Ko-
ninklijke Landmacht (DPKL) werden
gehouden. dat er in de praktijk proble-
men rezen betreffende etnische minder-
heden in de Koninklijke Landmacht
(KL).
Gezien het feit, dat er tot op dat mo-
ment nog geen specifiek beleid ontwik-
keld was. heeft de afdeling Gedragswe-
tenschappen DPKL verzocht aan de af-
deling Sociologische en Psychologische
Studie van de Koninklijke Militaire
Academie om een beleidsvoorbereidend
onderzoek over etnische minderheden

in de KL uit te laten voeren.
In augustus 1984verscheen dit onder-
zoek onder de titel: 'De integratie van
etnische minderheden binnen de Neder-
landse krijgsmacht'. De doelstelling was
tweeledig:
a. het verzamelen van gegevens om een

juist inzicht te krijgen in de aard en
omvang van mogelijke problemen;

b. het aangeven van knelpunten. die
aanleiding zouden kunnen geven tot
het ontwikkelen van beleid op dit
terrein.

De doel~rocpen
Nederland is na de Tweede Wereldoor-
log van een emigratieland uitgegroeid
tot een immigratieland. Achtereenvol-
gens kwamen gerepatrieerden uit Indo-
nesië. Molukkers. Surinamers. Antillia-
nen. Turkse en Marokkaanse landver-
huizers naar Nederland. Dit heeft ertoe
geleid. dat er hier honderdduizenden
mensen. afkomstig uit andere landen,
wonen. werken en leven.
Steeds meer ontstaat de indruk. dat het
hier gaat om een permanent verschijn-
sel. Eén en ander trekt ook aan de Ne-
derlandse krijgsmacht niet geruisloos
voorbij. ~laatschappelijke ontwikkelin-
gen zullen immers steeds weerspiegeld
worden in onze krijgsmacht. niet in de
laatste plaats doordat Nederland geko-
zen heeft voor een leger. dat voor een
belangrijk deel uit dienstplichtigen be-
staat.

Met het aannemen van de Nederlandse
nationaliteit verkrijgen de etnische min-
derheden naa!'.teen aantal rechten ook
plichten. waarbij de dienstplicht voorde
mannelijke hevolking in deze context
van groot belang is. De Nederlandse
krijgsmacht zal in de nabije toekomst in
toenemende mate te maken krijgen met
jonge lieden. die qua afkomst. kultuur
en religie afwijken van wat men tot nu
toe gewoon was. liet is dan ook niet
denkbeeldig. dat de integratie van deze
nieuwe groepen vragen op zal roepen.
temeer daar de integratie in de burger-
maatschappij ook niet vlekkeloos ver-
loopt.

Als gevolg van misverstanden en veel
onbegrip is de oorsponkelijke Neder-
landse bevolking de totale groep etni-
sche minderheden als één groep gaan
beschouwen. Zo worden problemen.
die bijvoorbeeld rijzen door confronta-
tie met Marokkanen opgeteld bij een
evenmin vlekkeloos verlopend kontakt
met Surinamers. Het zal duidelijk zijn.
dat er een onderscheid gemaakt dient te
worden naar sociale en kulturele achter-
gronden van de verschillende groepen.

Gerepatrieerden uit Indonesië
Hoewel de gerepatrieerden uit Indone-
sië. die volgend opde soevereiniteitsa.
verdracht in 1949naar Nederland kwa-
men. geen probleemgroep vormen. is
hun positie in deze context erg bepalend 13
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geweest. De ervaringen. die met deze
groep wcrden opgedaan. zij n daarom zo
bclangrijk. omdat men. naar achteraf
bleek ten onrcchtc. de problemen. die
zich later voordeden mct anderc groe.
pen etnische minderheden. meende te
kunnen oplossen aan de hand van deze
ervaringen. De inpassing van de gerepa-
trieerden in de Nederlandse samenle-
ving is succesvol verlopen. Dit niet al-
leen vanwege het feit. dat de samenlc-
vingzich op de. voor deze groep. meest
strategische terrcÎnen een aanzienlijkc
inspanning hceft getroost om deelne-
ming op voet van gclijkheid aan het

maatschappclijk verkeer te bevorderen.
maar bovenal de ambities van de be-
trokkenen. het opleidingsniveau. hun
Nederlandse kulturele uitrustingèn de
gunstige -met name economischc - om.
standigheden.

l\luhtkkers
Zoals bij de gcrepatrieerden van het be-
gin af aan konsekwent de deelneming
aan het maatschappelijke verkeer is be-
vorderd. zo is er bij de J'vlolukkcrs in het
bcgin konsekwent vanuit gegaan. dat
deze groepwcl buitcn de Nederlandse
samenleving kon blijven staan. Het ver-

blijf in Nederland. als gevolg van de ont.
slagprocedure van de beroepsmilitairen
uit het Koninklijk Ncderlands Indische
Leger (KNIL). zou immcrs toch maar
van korte duur zijn.
Toen dit beleid na 1960verlaten wcrd.
was reeds de woonoordenkultuur ont-
staan: een subkultuur gevoed met onder
andere de omgangsvormen in de KNIL-
kazerne (Tangsi) en het politieke ideaal
van de Vrije Republiek der Zuid-J'vlo-
lukken, ofwel Republiek Maluku Sela-
tan (RMS).

Daar waar deze subkultuur voor de ou-
,de re generatie nog een zekere autentici-
teit en positievc waarde h,ld. ontaardde
zij bij de jongeren steeds mccr in een
contrakuItuur •die de integratie van de
Molukkers in de Nederlandse samenle-
vingernstig belemmert. Zij zijn nu een-
maal steeds meer bij deze samenleving
betrokken geraakt en sterk gco.
rienteerd op de huidige jeugdkultuur.
op consumptie en onmiddellijke be-
hoeftenbevrediging. J'vlaar tegelijkertijd
schieten zij naar hun eigen gevoel in de
moderne samenleving wcer tekort, mct
name door hun lage opleidingsnivcau.

Het Ncdcrlandse beleid kan in deze si-
tuatie weinig mecr doen dan hopen. dat
deze groep zelf tot wat meer klaarheid
komt. Pas dan kan mcn gaan vaststellen
\\'clke m;latrcgclen getroffen moeten
worden om de volgende generaties Mo-



luk kers een sociale positie gelijk aan die
van anderen in de samenleving te laten
innemen.

Surinamers en Antillianen
Omdat de Surinamers en Antillianen
aanvankelijk zeer geleidelijk en afzon-
derlijk naar Nederland migreerden en
niemand hen. noch zij zichzelf, zag als
'blijvers', werd hun aanwezigheid be-
trekkelijk laat als een probleem onder-
vonden.
Hoewel de intcgratie in de loop van de
tijd bij met namc de Surinamers moeilij-
ker is weer te geven dan bij de voor-
gaandc migrantengroepen wegens de
grote variatie in verblijfsduur. mag toch
in het algemeen gcsteld worden. dat de-
zc moeizaam verliep als gevolg van de
teruglopende conjunctuur enerzijds en
de toename van het aantal slecht toege-
ruste migranten anderzijds.
Zo bleek bijvoorbeeld uit cijfers van het
f\.finisterie van Sociale Zaken (1982.
1983), dat zowel onder de Surinamers

alsook onder de Antillianen:t 25% (!)
als werkzoekende stond geregistreerd.
Ook op het gebied van onderwijs bleek,
dat 'vele kinderen op een niveau ver
beneden dat van hun Nederlandse leef-
tijdgenoten funktioneren' (citaat: Van
Amersfoort. 1974).

De migratie van Surinamers en Antillia-
nen naar Nederland is een fase in een
dynamisch proces, waarvan het einde

voorlopig niet in zicht is. Inmiddels is er
een eind gekomen aan de oversteek van
zeer grote aantallen Surinamers vanuit
hun land naar Nederland. De posities,
die Surinamers en Antillianen in onze
samenleving innemen, verschillen on-
derling sterk, mede als gevolg van de
uiteenlopcnde wijzen waarop de ver-
schillende fasen in het migratieproces
zijn verlopen. Hoewel we derhalve niet
kunnen spreken over dé 'Surinaamse of
Antilliaanse migrant', kunnen we stel-
len, dat de maatschappelijke posities
van deze bevolkingskategorieën in Ne-
derland er "iel belangrijk beter op zijn
geworden. Wèl zijn de kontakten van
Surinamersen Antillianen met allerlei
instellingen en instanties verbeterd als
gevolg van het intensiever geworden
overheidsbeleid.

Turken en Marokkanen
Alsgevolg van de krapte opde arbeids-
markt en een opbloeiende economie in

de zestiger jaren, kon Nederland zich
veroorloven arbeidskrachten uit de
Middellandse Zeelanden aan te trek-
ken. waarvan het merendeel uit Turkije
en Marokko.
Aldus werd mankracht geleverd voor
het vervullen van onvermijdelij k wcrk.
dat echter niet meer met ónze indus-
triële welvaart en óns opleidingsniveau
correspondeerde. Hoewel aanvankelijk
bedoeld om het conjuncturele arbei-
derstekort aan tc vullen. wijst de prak-
tijk uit. dat deze mensen zich meren-
deels permanent zullen vestigen in Ne-
derland.
Deze beoordelingsfout hecft reeds tot
misstanten en misvattingen geleid in de
woon-, werk- en onderwijssituatie van
deze mensen.
In 1983 viel uit de 'Minderhedennota .
op te maken, dat de overheid de situatie
had onderkend en het lang uitgebleven
beleid. met betrekking tot deze proble-
matiek, had opgestart. Hoewel de situa. 15
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tie op de arbeids- en woningmarkt wei-
nig vooruitzichten biedt. zijn dt: grote
inspanningen om de integratie van de
kinderen van deze gastarbeiders op de
scholen te bevorderen. hoopgevend
voor de toekomst.

Een oriëntatie hinnen de krijgsmacht
De problematiek rond de tweede gent>
ratie van de etnische minderheden dient
zich pas sinds betrekkelijk korte tijd
aan. Dit is ook makkelijk te verklaren
aan de hand van een klein rekensomme-
tje. Indien we 1960 nemen als jaar van
aankomst van de eerste grote groepen
gastarbeiders, komen wc al snel tot de
konklusie. dat dc oudste. in Nederland
geboren kinderen van deze mensen on.
geveer vijf en twintigjaar zullen zijn.
Deze kinderen bevinden zich tussen

twee kult uren . Enerzijds worden zij
thuis. in het gezin, geconfronteenJ met
de kultuur uit het land van herkomst van
de ouders. Anderzijds komen zij in <lan-
raking met de Neder/ambc kultuur op
school, op straat. bij Nederlandse \Tien-
den en vriendinnen en in allerlei kon-
takten binnen de maatschappij (J.E. EI-
lemers.1979).

Het isdan ook niet ondenkbaar, dat de
desoriëntatie vergroot wordt \\'anneer
deze jongeren hun i1l1rededoen in de
Neder/wuise krijgsmacht.
Binnen dit militaire apparaat heerst een
kultuur. die in een aantal opzichten dui-
delijk afwijkt van de hurgermaatschap.
pij. De jongeren uit etnische minderhe.
den. net als andere jongeren zoekend
naar een vast beeld van zichzelf. worden

in deze situatie nogal eens geconfron-
teerd met problemen, die zij niet eigen-
machtig kunnen oplossen. Steeds v<lker
wordt de krijgsmacht geconfronteerd
met jongeren uit etnische minderheden.
die gestrand zijn in de pogingen om hun
problemen op te lossen. Tot nu toe heh-
ben deze ervaringen merendeels betrek-
kingop jongen:,ilitairen van Surinaamse
afkomst.
De Stichting Buitenlanders West-Bra-
bant (1984) verwacht, dat de derde ge-
neratie Turkse en Atllrokkllanse jonge-
ren in grote g('wie het Nedniallderschap
zal aanvragen, Een gevolg hiervan is,
dat tal van del(' jongeren zullen worden
opgeroepen hun miJitaire-IJienstpiiclll te
vervullen.

Om vooruit te lopen op de toekomstige
ontwikkelingen en om knelpunten aan
te geven in de huidige situatie heeft cr
een oriëntatie plaatsgevonden binnen
de krijgsmacht. Hierbij iser informatie
ingewonnen bij achtereenvolgens: een
indelingsraad. diverse kontaktperso.
nen, commandanten, jonge militairen
afkomstig uit etnische minderheids-
groepen. de geestelijke verzorging. de
militair sociale dienst en tenslotte de
sektie individuele hulpverlening.
Zij allen maken een duidelijk onder-
scheid tussen de situatie in de oplei.
dingscentra en de situatie op de werk-
plek.



Opleidingscentra en werkplek
liet eerste kontakt met dc krijgsmacht
maken de jonge militairen in de oplei~
dingscentra of de schoolset vall de diver-
se eenheden. Het vreemd zijn met de
nieuwe situatie maakt, dat zij allen op
elkaarzijn aangewezen. Elk grocpslid is
een onmisbare schakel om te komen tot
een goede samenwerking. In deze situa-
tie komen ook de jongeren uit de etni-
sche minderheden tot zeer goede en
sterke sociale kontakten met de overige
Nederlandse collega 's.
Ondanks een aantal minder prettige er-
varingen (met betrekking tot voedingen

verlofdagen) blijkt deze situatie de inte~
gmtil' van deze jongeren binnen de
krijgsmacht sterk te b('Vorderen.

Op de werkplek echter manifesteren
zich tal van problemen. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen proble-
men, veroorzaakt doorde persoonlijke
achtergronden van jonge militairen uit
etnische groepen en problemen waar de
krijgsmacht zelf debet aan is.

Persoonsgebonden problemen
- Bij de uitvoering van hun takenpak~
ket blijkt cen aantal van deze jongeren

te functioneren op een wijze, die afwijkt
van wat in de organisatie vereist is. De
oorzaak hiervan moet worden gezocht
in een ander tijdsbesef, waardoor zij in
een langzamer tempo functioneren dan
hun collega 's.
- Een gebrek aan inzicht in de ernst en
gevolgen van krijgstuchtelij ke vergrij-
pen en cen sterke binding met de familie
en vricndenkringzijn de oorzaken van
een veelvuldige ongeoorloofde afl,,'ezig~
heid en een hoog ziektet'erzuim van de-
ze jongeren.
- Veel voorkomend zijn problemen als
gevolg van de slechte financiële posities 17



van deze jongeren.
- Vaak wat al te licht nemen deze jonge-
ren het woord discrimiflCltft' in de mond.
Hoewel deze zich incidenteel daadwcr-
kelijk voordoet \\lordt het meestal aan-
gewend als schakelaar om de IlIllpl'l'rle-
Iling op te startl'fl.

Organisatiegebonden problemen
- De 'Regeling faciliteiten voor Joodse.
Moslim en Ilindoe militairen' van 13
augustus 1981blijkt in de praktijk. met
name op het gebied van de \'oeding en
verlofdagen te weiniJ.:duidelijkheid te
scheppen.
- Informatieverstrekking blijkt hèt
sleutelwoord tc zijn. De jonge militai-
ren uit de etnische minderheden blijken
vaak verkl'erde \'erU'achtinge/l te hebben
ten aanzien van de krijgsmacht. hetgeen
door het \'erstrekkell VlUlinformatie kan
worden \'()()rkoml'll.
Daarnaast iser bij de commandanten en
hulpverleners een duidelijk gebrek aall
kenflis van de sociale. kulturele en gods-
dienstige achtergronden van deze jon-
geren waarneembaar. Ook dit zou door
het verstrekken van kennis en informa-
tie - bijvoorbeeld tijdens cursussen-
kunnen worden ondervangen.
- Er bestaan duidelijke tekortkomin-
gen in de communicatie-lijnen tussen
deze jongcren en de krijgsmacht. Vaak
worden de problemen ft' laat zichtbaar.
omdat de jongens met niemand durven
afkunnen pratcn. Dit omdat ze ofwel
bang zijn afwijkend gedrag Ic vertonen.
ofwel er geen functionarissen binnen de
organisatie aanwezigzijn. waar ze met
hun specifieke problemen terecht
kunnen.

Dehuidige situatie
Tal van malen zijn de problemen van
militairen uit etnische minderheden op

18 dusdanige wijze opeengehoopt. dat
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maatregelen vanuit de organisatie
noodzakelijk waren. liet scala van mo-
gelijkheden tot dusverre is erg beperkt.
Indien de problemen niet uit de wereld
kunnen worden geholpen door middel
van een russt'npersoolluit de direkte
omgeving (collega. commandant. etc.).
worden ze voorgelegd aan de Socialt'
Coördinatie Commissie.
Komt ook deze commissie niet verder.
dan wordt het geval al snel in handen
gegeven van de Alilitair Sociale Dit'flSt of
het Bllrcolllndil'iduele Hlllp\'('rlellilig.
Indien de zaak al bij deze instanties is
aangeland. kunnen zij vaak niets anders
doen dan een advies tot <H'l'rplaatsinJ.:

geven aan de Directie Personeel Konin-
klijke Landmacht. In de praktijk blijkt.
dat deze jongeren dan worden overge-
plaatst naar een admillistratine funktie
of naar de werktroepeIl. Veelal is deze
nieuwe werkplek gelegen in de direkte
omgeving van de woonplaats van deze
jongeren.
Mocht de persoon in kwestie blijven
dysfunktioneren. dan verlaat hij de or-
ganisatie alweer spoedig via Je achter-
deur door middel van een bllitetlge~"'o(JIl
di('1lstplichtig-stelling of zelfs een S5.

De oplossing voor deze situatie zal ge~
zocht moeten worden in het rapport dat
door de Maatschappelijke Raad voorde
Krijgsmacht (MRK) in juni 1987 werd
aangeboden aan de Minister van Defen-
sie. De door mij aangedragen proble-
menzijn in de diverse media vrij uitvoe-
rig behandeld. Ik hoop dan ook. dat niet
alleen de problemen. maar ook de op-
lossingen voor deze media een dusdani-
ge nieuwswaarde opleveren. dat ze er
uitgebreid over zullen berichten!

ErlUlfl TanerccUl

lJe all/ellr I'Olgde va" 1981-1985 e('11offi-
cier.wpJeidifig /l/1fI de KA/A te Breda etl is
momemeel pJaaln'cn'uflgefl(i compag-
llieSCOl1/mafldallt I'tlll her 13l' I'ufllserinjllfllt"
riebatllljofi te Schalk/war.



" ... er zijn nu al zo'n 500 moslims in de Nederlandse krijgsmacht ... "

"Voordat ik in dienst gillg, werkte ik
bij het moslim-informatiecentrum,
daardoor wist ik al dat er bepaalde
faciliteiten waren ,,'oormoslims en an-
dere ge/m'igen. En toen ik;" dienst
kwam, heb ik kellbaar gemaakt dal ik
moslim was. Dat word heel goed opge-
,,'angen, ik had nogal ingezeten Ol,'er

,,'oeding en dergelijke, maar hel gillg
allemaal heel goed. De kok haalde
speciaal ritueel geslacht vlees voor me
uit Venlo, ik zat daar op de rij-oplei-
ding.lk kOIl ook op vrijdag naar huis,
alleen miste ik daardoor elke week een
paar rijlessen.
Ik had ookgezegd dat ik vijfkeer per
dag wilde bidden, etl dat kotl heel
goed, in de pauzes en zo. Ik had ook
eell ruimte gevraagd waar jeje kOIl
terugtrekken om te bidden, die heb ik
ook gekregen, ergens op de zolder.
Dat is me allemaal heel erg meege-
vallen. "
Aatl het woord is A bdullah HaselhoeJ,
die eerder dit jaar in het nieuws
kwam, toen hij als dienstplichtig ka-
llOlmier onderdook om te kunnen l'oi-
doen aan zijn verplichtingen voor de
Ramadan, de islamitische l'asten-
maand.

Was je de enige met een opvallend a/wij.
kende geloofsovertuiging?
Nee, dat was wel leuk, erwas nog een
moslim, en we werden op dezelfde ka-
mer gezet. Dat heeft echt de ecnzaam-

heid doorbroken, want je voelt je toch
geïsoleerd. We gingen samen bidden en
samen eten. We waren wel twee ver-
schillende mensen, met verschillende
interesses, maar je deelt toch eenzelfde
achtergrond. Hij was van Marokkaanse
afkomst, en had ook wat meer moeilijk-
heden met de taal.

lluilenbcentje
Maar je hebt een (lamal voorschriften
waar jt' je aan houden wilt, zoals het eten,
het bidden, geen alcohol, niet roken, je
bem toch een soort buitenbeemje ...

o

Ja, zeker roken. Dat had bijvoorbeeld
die andere jongen - je weet, pornografie
is in de islam niet toegestaan, pin.ups,
playmatesen dergelijke dus. Die hingen
wel op de kamer. Die andere jongen
scheurde ze wel van de muur, maar ik
ginger van uit dat ik mijn ogen kon
neerslaan, zodat ik ze niet hoefde te
zien,je bent tenslotte niet gedwongen er
naar te kijken. Maar volgens de regeling
mochten dergelijke platen alleen wor-
den opgehangen met instemming van
alle kamergenoten, daar had ik me na-
tuurlijk op kunnen beroepen, maar dat



konn de groepsatmosfeer natuurlijk he-
lemaal niet ten goede, dus dat heb ik
niet gedaan. En alcohol en hashj. dat is
tegenwoordig in het leger zo normaal.
daar kun je nicts van zeggen. !\laar kijk,
ik dcnk dat elk serieus religieus persoon
een buiten been is, als hij praktiseert.

Van het kader hmi je ook g£'('nlfL'i1?
Niet op geloofsgebied. Je bent natuur.
lijk op verschillende terreinen iemand.
Je bent gelovig. je bent -als dienstplich-
tig Nederlander-verplicht in dienst, en
dan kun je als moslim geen problemen
hebben. maar als dienstplichtige of als
Nederlander wel, maar dat staat los van
elkaar.

En j£>aflVlïkende hllidsklellr?
Ja, dat valt echt op. Alsje iets niet goed
doet, samen met anderen, dan word je
er wel altijd als eerste en soms als enige
op aangesproken. Dat komt omdat je
opvalt. ik zeg niet dat het diskriminatie
is ofzo. dat kun je ook hebben als je heel
dik bent of zo. Je bent je er wel van
bewust, dus dat geeft een extra druk.
Problemen heb ik eigenlijk vooral ge.
had. omdat ik betere faciliteiten pro-
beerde te bereiken voor moslims. en
omdat ik afdelingsbestuurder ben van
deVVOM.

Gccnnldsmc
Heb je bepaalde dill~('11wel eerls als ra-
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Nce. Maar ik heb wel veel geleerd van
die Marokkaanse jongen. Ik spreek
goed Nederlands. bcn jong uit Suriname
naar Nederland gekomcn, hij had cen
veel groter cultuurverschil. sprak wat
moeilijker Nederlands. kon bepaalde
opmerkingen niet zo gemakkelijk pare-
ren en zo. \\'aardoor hij een beetje alsde
domme buitenlander werd gezien. Maar
dat is volgens mij geen racisme, dat kan
ook gebeuren met een Friesof een Lim-
burger op een kamer Zeeuwen.
Ik zit ook in de anti-discriminatie-com.
missie van de VVDM. dus ik weet dat cr
zich wel degelijk gevallen van racisme
voordoen. maar zelf heb ik het nooit
meegemaakt.

Als er moeilijkheden zijn door je geloof:
waar zitten die dan?
Over het algemeen valt het wel mee. In
Ede. wnar ik nu gelegerd ben. hebben ze
zelfs ritueel geslacht vlees op voorr;'lad,
maar dat isJan ook een heel grote leger-
pl,wts.

Ondl'rlo:edoken
Met Ramadan dit jaar heb je toch moei-
lijkheden gekregen, hoc zat dat?
Tijdens Ramadan moeten wij vasten
van de dageraad tot de avond. dat was
dit jaar ongeveer van vier uur's och-
tends tot negen uur 's avonds. liet gaat
dan vaak niet zozeer om gebrek aan
eten. maar om gebrek aan slaap. Daar
komt nog bij dat we in die tijd extra
gebeden zeggen in dc moskee. en als je
dan na negenen terug komt op de kazer.
ne. iser geen eten. Bovendien is het
psychologisch gezien heel zwaar om vol-
strekt in je eentje te vasten. Als je thuis
bent. ben je samen met anderen. in de
moskee en daarna. Ramadan is in we-
zen ook een heel gezellig feest. Ik had
dan ook eerst om overplaatsing naar
Den I laag gevraagd. mijn woonplaats.
Toen ging ik naar Breda. nog veel te ver
weg. Toen heb ik een rekest ingediend
voor een maand onbezoldigd verlof, op-
schorting van diensttijd als het ware. Ik
hehdat gedaan omdat er toch al zoveel
bijzondere verlofregelingen zijn. \Vie
een buitenlands kind adopteert kan een
maand verlof krijgen. je kunt twee we-
ken ()ogstverlofkrijgen. voorde VVDM
krijg je vijftien dagen per jaar. dus ik
dacht. dan moet er voor ons moslims
ook maar zoiets komen voor Ramadan.
Dat leek me niet onredelijk, temeer
daar de lichamelijke vermoeidheid waar
je tijdens het vasten mee te maken
krijgt, voor een chauffeur wel eens tot



gevaarlijke situaties kan leiden. Maar
het werd geweigerd. Tegelijkertijd had
ik ook een verzoek om vakantieverlof
ingediend, voorde zekerheid. Dat werd
ook afgewezen. Toen heb ik gezcgd. ik
ben nu vicr maanden bezig geweest. nu
is het genoeg. Toen voelde ik me ge-
dwongen om weg te gaan en onder te
duiken.

Je bell! teruggekomen na Ramadan en
toell kwam je t'oor de krijgsraad ...
Ja, drie weken heb ik gekregen, het was
een hêél geschikte auditeur, twee weken
voorwaardelijk en één met aftrek van
voorarrest, dus ik kwam uit met vijf da-
gen gevangenisstraf in Nieuwersluis.
Dat iseigenlijk heel geschikt afgehan-
deld, men heeft redelijk rekening ge-
houden met mijn situatie. maar ik ben
en blijf van mening dat ik helemaal geen
straf had hoeven krijgen, als maar mijn
verzoek om elke ochtend vrij tijdens
Ramadan zou zijn ingewilligd. Toen ik
terugkwam uit Engeland, waar ik was
ondergedoken, werd trouwens mijn ver-
zoek om vakantieverlof ingewilligd ...

Onrplaatsing
Toen je daarna weer in Breda kwam, IIdJ
je toell moeibïklleden olldat'om/en?
Nou, de eerste dag dat ik terugkwam
kreeg ik te horen dat ik naar Ede was
ovcrgeplaatst, met als reden ten eerste
dat ik een krijgstuchtondermijnend ele-
ment was cn ten tweede dat het voor
mijn eigen veiligheid was, omdat mijn
matcn zich door mij genaaid zouden
voelen. Nou, dat was helemaal niet
waar, de meesten vonden het juist erg
goed dat ik zo ver was gegaan voor mijn
principes. Maar de echte reden was na-
tuurlijk dat het kader een aantal fouten
had gemaakt, en dat ze mij uit het zicht
wilden hebben.

EIlIlU?
Nou. ik blijf ijveren voor meer facilitei-
ten voor moslims, zoals gevechtsrant-
soenen die binnen onze voedselvoor-
schriften vallen. een bcterc regcling met
Ramadan en zo. En ik heb nog een be-
roep lopen bij het Ambtenarengerecht
tegen de afwijzing van mijn rekest om
halve dagen vrij tijdens Ramadan. Je
moet ook rekenen, er zijn nu al zo'n 500
moslims in de krijgsmacht. maar de Di-
rectie Dienstplichtzaken van het lvfinis.
terie van Defensie verwacht in de jaren
negentig een daadwerkelijke jaarlijkse

opkomst van 5000'etnische'
dienstplichtigen, van wie er ongeveer
3500een moslim-achtergrond zulen
hebben. Het gaat dusect om grote aan-
tallen moslims waar ik me druk voor en
overmaak.

JUli Stoof
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"Wilje goed bevonden worden, dan moetje werkelijk héél goed zijn"

" Wanlleer ik wat dieper (}~'eThel in
militaire dienst zitten nadenk, kom ik
er soms niet zo goed uit. Je aanwezig-
heid in de Nederlandse knjgsmGeht
draagt ertoe bij datje, zoals ze altijd
zeggen, de l'rijheid, de demokratie, de
n'eslerse waarden en de kul/uur ver.
dedigt en toch zal er wel zoiets als de
Centrumpartij in de Kamer en hoor je,
in toenemende mate, negatieve gelui-
den overde buiten/anders. Toch zil ik
voor dalzel/de Nederland in militaire
dienst. "

Peter Tollld(/i 87'), kallollllier bij de
43e A va Ie Havelte, is de mali die slaal
voorbo!-'ells/aund eitaal. Peter (22)
zijn ~'aderwas een Surinamer, zijn
moeder is een Nederlandse. Na het
m'er/ijden t!GII zijn l'ader is moeder
mei de kinderen in 1980 IIGGr Neder-
land gekomen. Wa1llleer hij begin '88
afzwaait gaat hij proberen zijn .\lA.
VO-diploma om te zetten in een HA-
vo-dip~oma. Een afgebroken.\1 BO-
opleiding heeft hem niet ontmoedigd
de studie weer op te pakken.

Wat wett'" Nederlanders l'lUl Suriname,
l'all het land, dt, kultuur?
Vrij \\'cinÎg. Ze hebben nauwelijks enig
idee hoe het Surinaamse volk is samen-
gesteld. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet
dat er Javaanse Surinamers zijn. Ze
denken dat Crcolen SurÎnamers zijn en

22 dat het dat zo'n bectje is. Zc weten waar

Suriname ligt, maar dan heb je het wel
gehad.
Ik werd eens aangehouden door de poli-
tie en een agent vroeg mij wat mijn ge-
boorteplaats was. Ik zei: 'Paramaribo'.
waarop hij zei: 'Iloe schrijf je dat?'

Nederlanders
Hoe zag je Nederland l'oor je hier naar
toe k .•••.am?
Voor we hier kwamen wonen was ik een
keer in Nederland op vakantie gewecst.
Weliswaar bezochten we toen allerlei
leuke dingen zoals de Efteling, Maduro-
dam. Dolfinarium enz., maar toch kreeg
je wel een bceld van het land en van de
mensen. Wat me heel erg is bijgeblcven
was dat het zo koud was. Het kwam er
op neer dat je de hele dag zo'n beetje
binnen moest blijven, dat trok me niet
zoerg. Daarnaast, omdat mijn moeder
Nederlandse is. kregen wij veel te horen
over Nederland, over de gewoonten en
het leven.
Wij lazen ook Nederlandse jongensboe-
ken. zoals de Kamelcon-serie. lIet
beeld dat daaruit tevoorschijn kwam
was een land met veel water, molens en
karnemelkdrinkers. Als jongen dacht
ik: dat lijkt mij te gek. Veel dingen wer-
dcn mij pas echt duidelijk toen ik hier
een poos woonde.

Hoe de"k('fl Nt'derlanders ill het alge-
mt'en Ol/er Surinamers?
Ze zijn lui, willen nict werken, komen

hier uitsluitend voor dc sociale dienst.
ze blowen en zijn dom. Maken elkaar
daar af en komen daarom hier naar toe.
Wanneer Nederlanders het over Surina-
mers hebben is dat, in z'n algemeenheid
gesproken. bepaald niet positief. Ten
opzichte van andere etnische groepen.
zoals bijvoorbeeld de Turken. mogen de
Surinamers nog niet mopperen. Daar
denken Nederlanders nog veel nega-
tieverover. Althans. dat is wat ik waar-
neem. Het kan echter best zo zijn, dat
wanneer ik er niet bij ben er ook zo over
Surinamers wordt gesproken.

Nederlanders vertelIelI mak moppeIl
over Surinamers. Wat vind jt' daarvan?
Zolang het leuk blijft en nict gemeen
bedoeld is kan ik er best om lachen.
Vaak zijn het echter 'grapjes' die het
vooroordeel over Surinamers verstcr-
ken, over het niet willen werken, de
\V\V. enz. Dan vind ik ze helemaal nict
leuk.

Daar ligt voor jou dt' grens wat toelaa/-
baar is of niet?
Onder andere daar, ja. Wic het vertelt is
in dit verband ook vaak belangrijk.
Waar ik me kwaad over kan maken is
wanneer ze cr bij zeggen dat het niet op
mij van toepassing is, want 'wij zien jou
nict als een Surinamer'. Daarmee be-
doelen ze dan te zeggen dat. omdat ik
met ze omga en zij met mij, ze mij dus
kennen. ze mij wel goed vinden, maar



van al die andere Surinamers deugt
niets. Het komt er op neer dat ik blij
moet zijn dat ze mij niet meer zien als
een Surinamer, terwijl ze ondertussen
alle andere Surinamers de goot in
schoppen.

Surinamers
Surinamers zoeken Wlak elkaars gezel-
schap op. Vind je dat goed of niet?
Goed of niet goed, het is in ieder geval
logisch. In een vreemde situatie zoek je
wat houvast, iets dat vertrouwd is. Wan-
neer ik met honderd vreemde mensen

Peler Tv/ud

bij elkaar zou zitten en er zou nog een
Surinamer bij zitten. dan zou die de eer-
ste zijn waar ik kontakt mee zouzoe-
kcn. Dat doe je nu eenmaal het gemak-
kelijkst met iemand met wie je overeen-
komsten hebt, met wie je je eigen taal
kunt spreken. Zelfs als het geen SurÎna-
mer zou zijn maar wel een donkere jon-
gen, ecn Antilliaan of cen Molukker,
dan nog denk ik, zou ik daar het eerst
een gesprekje mee beginnen. Het moet
natuurlijk niet te gek worden. dat je
twee werelden gaat krijgen. een wereld-
je van de zwarten binnen een wereld van

de blanken. Dat zou niet goed zijn. Ik
kan overigens net zo goed met Neder-
landse als met Surinaamse jongens op-
schieten. \Vanneer ik naar de bar ga of
ga stappen. dan doe ik dat soms met
Nederlanders soms het Surinamers.
Wel vind ik het met Surinamers onder
elkaar vaak gezelliger, je praat je eigen
taal. Het lijkt wel of je je meer op je
gemak voelt.

Met welke instelling ben je in militaire
diemt gegaan?
Ik moest, dan maar zo snel mogelijk.
Anderzijds leek het mij ook wel leuk het
meegemaakt te hebben. Ik ben zeker
niet met een negatieve instelling opge-
komen.

Zagje er Vlln lel'oren tegenop met Neder-
landse jongens intensief Ie moelen leven
en werken?
In het geheel niet. Op school was dat
niet anders. Ik ben nu zo'n zeven jaar in
Nederland en ik weet nu wel zo'n beetje
hoe Nederlanderszijn. Ik weet dat som~
migen weleens minder aardige opmer-
kingen maken, maar ik weet ook dat er
heel aardige en goede mensen onder zit-
ten. Wat misschien in dit verband ook
heeft meegespeeld is het feit, dat ik uit
een kleine stad kom, Almelo. Ik denk
dat buitenlanders in de grote steden in
het Westen meer last ondervinden van
diskriminatie dan datje in de rest van
het land tegenkomt. In Almelo heb ik
bijvoorbeeld alleen maar Nederlandse
vrienden.

Kaderleden
Ben je persoonlijk wel eens tegen vormen
van diskriminatie opgelopen gedurende
je dien.'i1Jlijd?
In het begin van mijn dienststijd werd ik
een keer beschuldigd van blowen op de
kamer, terwijl ik dat pertinent niet had 23



gedaan. Een kaderlid zei toen zoiets als:
'Jij komt uit het werelddeel waar dat
spul vandaan komt'. Nu wil ik dit nog
geen diskriminatie noemen, zover wil ik
niet gaan. Wel dat zo'n man zich op zo'n
moment wat al te gemakkelijk laat lei-
den door een vooroordeel jegens Suri-
namers.

Hebben zich nog meer problemen met
kaderleden voorgedaan?
Het beperkt zich tot rare opmerkingen
als 'blauwe aap' of iets dergelijks. Of,
wanneer ik een bepaalde opdracht krijg,
voegen ze er minder aardige dingen aan
toe als 'jij wilt dat zeker niet doen' of'jij
bent zeker te lui om te werken'.

Dat zeggen ze, neem ik aan, niet zo letter-
lijk maar dat voel je zo aan?
Sommige wachtmeesters zeggen dat
ook werkelijk zo.

Kaderleden zeggen wel vaker wat tegen
soldaten, ook tegen blanke soldaten ...
Dat iswel zo, maar steeds dezelfde op-
merkingen gaan op den duur wel be-
hoorlijk irriteren. Wanneer ze wat aan
te merken hebben moeten ze er niet
mijn huidskleur of mijn land van her-
komst bijhalen, maar mij persoonlijk
aanspreken. Zovan "Tolud,je moetje
niet drukken. Aan het werk. ".

Soldaten
24 We hebben het nu over de kaderleden



gehad. Hoe is het bij de soldaten onder
elkaar?
Daar valt ook wel het een en ander te
beluisteren. Zeker de laatste tijd door
de problemen rond het onderbrengen
van die asylzoekers. "Jij bent zeker ook
zo'n asylzoeker?" heb ik al weer diverse
keren te horen gekregen.

Hoe ervaar je zo'n opmerking?
Ik heb lang genoeg met ze opgetrokken
om te weten wie het gemeen bedoelt of
een grapje maakt. liet is dus heel erg
atltankelijk van wie het zegt. Van be-
lang is ook de manier waarop het gezegd
wordt en het moment. Allemaal fakto-
ren die van belang zijn en die je ook
steeds in de gaten moet houden. Wan-
neer je daar niet meer op zou letten en
je zou op iedere opmerking gaan reage-
ren, dan heb je binnen de kortste keren
met iedereen ruzie.

lederecn?
Bijna iedereen maakt dit soort opmer-
kingen wel eens.

Hoe reageer je nu op ecn opmerking,
waarvan jij denkt dat hij gemeen bedoeld
is?
Dan vraag ik, zo rustig mogelijk, in de
hoop dat het tot een gesprek komt:
"Waarom zeg je dat nu?" Diskussie is
altijd beter dan vechten. Toch maak ik
me ook weleens zo kwaad dat ik zeg:
"Nog één keer zo 'n opmerking en je

hebt een knal te pakken." Ik ben een
wachtmeester eens een keer bijna aan-
gevlogen.

Wat gebeurde er dan?
We waren aan het werk, maar sommige
jongens drukten zich een beetje. Op een
gegeven moment, nadat ik een hele
poos bezig was geweest, zei ik tegen de
wachtmeester: ..Wanneer die jongens
niets hoeven te doen, doe ik ook niets
meer." Begon die wachtmeester me
daar te schreeuwen: .,Jij blauwe aap,
kom jij eens hier." En het wasal de
zoveelste minder aardige opmerking die
ik die dag had gehoord. Toen werd ik
me daar toch kwaad, dat ik bijna door
het lint heen ging.

Diensttijd
Hoe heb je tot JlIllOe je diensttijd er-
varen?
Ik heb er nog steeds geen spijt van dat ik
er ingegaan ben. Het is alleen wat zonde
van de tijd. Ik had gedacht, dat ik cr wat
meer van zou kunnen opsteken. In die
zin, maar dat is iets heel anders. is het
mij niet meegevallen. Wanneer ik wat
dieper over het in militaire dienst zitten
nadenk, kom ik er soms niet zo goed uit.
Je aanwezigheid in de Nederlandse
krijgsmacht draagt er toe bij dat je, zo-
als ze altijd zeggen, de vrijheid, de de-
mokratie, de Westerse waarden en de
kultuur verdedigt en toch zat er wel
zoiets als de Centrumpartij in de Kamer

en hoor je, in toenemende mate, nega-
tieve geluiden over buitenlanders. Toch
zit ik voor datzelfde Nederland in mili-
taire dienst. Daarzit ik soms best wel
eens mee.

Heb je het gevoel dat een buitenlander
mecr moet presteren dan een Nederland-
se jongen om een voldoende te halen bij
zijn superieurcn?
Dat iszekerzo. Wil je goed bevonden
worden dan moet je werkelijk héél goed
zijn. Dan moetje altijd wat ekstra pres-
teren. Dat is in de burgermaatschappij
zo en dat is hier in militaire dienst niet
veel anders. Ze leggen jegens buitenlan-
ders andere maatstaven aan. Daar komt
nog bij dat je als buitenlander toch al het
gevoel hebt onder druk te staan. Je doet
sowieso al ekstra je best om te voorko-
men dat ze minder aardige dingen over
je zeggen. Tenminste dat denk je. Of
het werkelijk ook helpt is een tweede.
Ik denk dus dat mensen afkomstig uit de
etnische groepen het daarom altijd nog
lastiger hebben dan een gewone Neder-
landse jongen.

Bedankt voor /zet gesprek.

Wim Heij
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"Het zijn de meest simpelen die zoiets zeggen"

Fit;. Usmon}' is de donkerste op de
kamer. Tegen hem is nooit iels gezegd
in termen van buitenlander of zwarte.
Ronnie de Cuba en Wil/em vall 005-

lerwijk worden wel aangesprokeflllle/
lbui/en/ander'. Dat is geen scheld-
woord, lJ;ndt ROllllie. A/aar er wordt
ook wel 'vieze buitenlander' gezegd,
oj'kankenwarte'. Zel/reageertROIl-

lIie dan met de term lkankerblondie'.
Dal is een mOllier van omgaan met
elkaar. Iedereen scheldt een beelje op
elkaar. Dal is in dienst normaal, dat
valt hen nauwelijks meer op.
Alle drie Zijll ze gelegerd bij eell afde-
ling veldartillerie in 'tHarde, waar
raadsman Wim Reinders heli opzocht
I'oor een l'raaggesprek.

Ja\'3, Aruba. Peru
Fitz is geboren op Java. in Indonesië en
heeft daar bijna vier jaar gewoond. Zijn
ouders wilden hun kinderen een goede
opleiding geven en gingcn daarom naar
Nederland. Molukkers werden in Indo.
nesië 'zwarte Hollanders' genoemd en
waren dus niet de lievelingen van de
Indonesiërs. Ze zijn in de Nederlandse
cultuur opgegroeid: ze hebben Neder-
landse scholen gehad, spraken daar ook
altijd Nedcrlands.
Ronnie komt uit Aruba. Hij was daar
eerst geblcven tocn zijn ouders al naar
Nederland waren gegaan en hij waser
ook liever helemaal gebleven. Maar in

26 1985 moest hij komen, want hij was 'te

stout' voor de oom en tante waar hij
toen in huis was. Als hij op Aruba was
gebleven had hij daar in dienst ge.
moeten.
Willem is in Peru geboren en kwam be-
gin 1986 naar Nederland. Zijn ouders
zijn Nederlanders, dus hij ook. \Villem
is in Peru getrouwd toen hij 19 was en
heeft een zoon van 5 jaar. Zijn vrouw
woont nog in Peru, maar hij ".ril niet naar
haar tcrug. Eigenlijk wilde hij ook niet
weg uit Peru, maar toen zijn ouders naar
Europa gingen, besloot hij om toch sa.
men met hen Peru te verlaten. In Neder-
land werd hij al snel opgeroepen voor de
keuring en de dienstplicht. Dat wist hij
niet toen hij naar Nederland kwam. Als
hij uit dienst komt. gaat hij waarschijn.
lijk naar Spanje, waar zijn ouders wo-
nen, om via hen werk te vinden.

Taal en kleur
Ronnie was op Aruba gewend om Papi.
amcnts te spreken. Alleen op school
sprak hij Nederlands. verder nooit. \Vil-
lem sprak meestal Spaans. al werd er
thuis wel Nederlands gesproken.
liet valt hen niet mee om goed Neder.
lands te spreken .. ,Ik spreek bijna alles
verkeerd". zegt Ronnic. Mensen reage.
ren daar volgens hem meestal gn.lppig
op. Ze lachen altijd als hij \vat zegt en
dan lachen ze op een vriendelijke ma.
nier. Ze lachen hem niet uit.
Bij Willem merkt iedereen ook wel aan
zijn taalgehruik dat hij uit een ander

land komt. Dan vragen ze waar hij van-
daan komt en als hij dan antwoord dat
hij uit Peru komt, begrijpen ze dat niet
goed. Hij heeft al'meer dan tienduizend
maal' uitgelegd hoc dat dan zit.
\Villcm en Ronnie zijn nog nict iemand
tegengekomen die zei: kun je geen goed
Nederlands praten? Soms corrigeren ze
wel iets, maar ze bedoelen dat nict
slecht, aldus Willem. Wat hun uiterlijk
betreft zien ze er ook niet zo tropisch
uit. \Villem zou een blonde \Vesteuro-
peaan kunnen zijn- hij is dat in feitc dus
ook -en Ronnie heeft een lange, donke.
re haardos, wat bij meer Nederlanders
voorkomt. Hun huidskleur is als die van
de gemiddelde 'witte' Nederlander; het
enige wat bij hen opvalt is hun gebrek-
kig Nedcrlands taalgebruik.
Fitz valt op door zijn huidskleur, niet
door zijn taalgebruik. Dat is soms bcter
dan van in Nederland gehoren soldaten.
zegt hij.

'Kankcrhlondic'
Ik stel dan de vraag of ze door hun afwij-
kend taalgehruik of uiterlijk anders
worden behandeld dan de rest om hen
heen. Fitz voelt zich wel eens wat wan.
trou\\'eml bekekcn door mensen die
hem nict kcnnen. Wat hem op de kamer
opviel. was dat er tegen hcm nooit iets is
gczegd in termen van buitenlander.
Dat. tcrwijl hij de donkerste huidskleur
op de kamer heeft. En tegen Ronnie
wordt wel 'vieze buitenlander' gezegd



V.I.fI.r. Wil/em, ROflllieell H(z
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-------
en Willem noemen ze ook wel'buiten.
landcr' .
Dat valt die twee zelf niet op. zeggen ze.
Waarop Fitzzcgt dat ze ermee leren
leven. Er zitten ticn mensen opde ka-
mer. en die term wordt regelmatig ge-
bruikt. Ze doen het niet om te schelden,
zegt Ronnie. ze zeggen het niet met
kwade bedoelingen. Ze vinden het leuk
bij hem dat hij geen goed Nederlands
kan spreken. Maar waarom zeggen ze
dan 'vieze' of'kankerzwartc'? Ronnic
gebruikt zelf dan termen als 'kanker-
blondie'. liet is een manier van omgaan
met elkaar . legt hij uit. Iedereen scheldt
een beetje op elkaar. In dienst is het
voor hen normaal dat ze elkaar een
beetje uitschelden. Dat hebben ze zo
geleerd en dat valt hen nauwelijks meer
op. De meesten hebben een bijnaamof
scheldnaam. Maar Fitz niet.

Simpcle menscn
Fitz is veel donkerder dan Ronnie. maar
tegen Fitzzeggen ze niet "vieze zwartc'.
Als we verder praten. blijkt nog slechts
één jongen een scheldnaam te hebben.
Hem nocmen ze "boer' omdat hij een
beetje "boers' praat. De rcst heeft geen
scheldnaam. maar een soort afkorting

~ van de achternaam. Le Noble heet bij-
~ voorbeeld 'Le Nop'. maar niemand van
"s de anderen heeft er iets van "vies" of
~ "smerig" voorstaan.
~ Maar ook niet iedereen gebruikt die

term. Dat blijkt even later. Het is bijna 27



altijd hetzelfde kleine aantal dat zoiets
doet. Ilct zijn altijd de meest simpcle
mensen die zoiets zeggcn, oordeelt Fitz.
Als Ronnie er verder over nadcnkt, ko-
men er toch onprettige herinneringen
boven. Alsze hem nodig hebben roepen
ze: ..Hé buitenlander, kom effe hier!" of
"llé zwarte, kom eens hier!"
Ronnie vraagt dan niet ofze zijn naam
niet weten. Als het in een vechtpartij
gebeurt dat ze hem voor zoiets uitschd-
den, dan trekt hij het zich wel aan. Nu
ziet hij het niet ;'llseen belediging. Fitz
wel. liet irriteert hem. En tegen hem
zeggen ze zoiets ook niet. Als pestcrijtje
vindt hij het niet erg. Een wachtmeester
noemt hem wel eens 'bl;.lUwc' omdat hij
uit Indonesië komt. Maarecn blauwe i~
een halfbloed en dat is Fitz niet. l\.laar
die term heeft de man ooit eens V;'lnzijn
vader of wie dan ook gehoord en hij
\•...eet niet wat hct betekent. Fitz reageert
erop door 'witte' tegen de w;'lchtmeester
te zeggen. Dan gaat het in de trant van:
..Hé witte. kom eens," ..Ja blauwe, wat
mot je?"

'Kleu.-loos'
Meestal merkt Fitz er niets van dal hij
geen \I,!iltc huidskleur heeft. Dan voclt
hij zichzelf klcurloos. Maar het gebeurt
ook dat mensen hem aankijken met een
blik van: dat is een zwarte. Zclfziet hij
dat onderscheid niel tussen zwart en
blank, omdat hij z'n hele leven tussen

2X 'witten' en 'bruinen' heeft gewoond.

Geverfde vogels

vogels vliegen vrij
waarom dan
gekleurde vogels
vogelvrij?

Jana Beranová

Vandaar dat 'kleurloze' gevoel. Hij
hoeft zich niet om te schakelen wat de
kleur van de mensen betreft, hij gaat
met iedereen op dezelfde manierom.
Maar bij sommige mensen merkt hij dat
ze juist wel op zijn kleur letten. Dat valt
niet lekker. Maar hij voelt zich geen
buitenl:lIlder in Nederland.

Ronnie en Willem voelen zich dat wel
een beetje. Het is hier niet hetzelfde als
daar, zegt Willem. De mensen zijn daar
anders, de natuur is er anders. maar het
is moeilijk onder woorden te brengen
wat er precies anders aan is. D;'lt kan ik
niet. zegt hij. Het is meer iets gevoels-
matig.
In Peru was het leuker, maar dat betc-
kent niet dat het hier onprettig is. Maar
ja, zijn hele leven ligt daar, hij heeft
alles achtergelaten. Wil het hier nèt zo
leuk zijn, dan moeten de mensen begin-

nen Spaans te spreken. Willem grinnikt
luid als hij dat voorstelt: dat zal er nooit
van komen.

Stoer doen
Ronnie voelt zich hier ook wel goed,
maar op Aruba was het mooier. Het is
hierzo koud. Zelfs 'szomers gaat hij
niet naar het strand. omdat het water zo
koud is. Daar was het lekker warm.
Maar ondanks het warme klimaat zou
hij niet terug willen. Voor hem is het
beter dat hij hier blijft. Daar had hij
altijd vechtpartijen en daardoor ook
problemen met de politie. Het was dan
dorp tegen dorp en hij vocht altijd mee
in de ene groep tegen een andere.
Hier gaat hij niet zoveel met Arubanen
om, meer met Nederlandse vrienden.
Met de Arubanen krijgt hij steeds pro-
blcmen, over meisjes bijvoorbeeld en er
ontstaan gemakkelijk vechtpartijen.
Daar heeft hij genoeg van. Daar was het
altijd stoer doen in de groep: je gafklap-
pen of je kreeg ze. En dat soort stoer.
heid hoeft voor hem niet meer.
Een andere redcn om hierte blijven is
dat erop Aruba weinig werk te vinden
ts.

Fitz heeft wel veel gehoord over Java,
maar hij zou er niet willen wonen. Het is
daar zo anders dan in Nederland.llij
heeft bijvoorbeeld best respekt VOO-'lU-
deren, maar als dezen dààr horen J-h
jongeren hier met oudere mensen om.



gaan. dan klapperen ze met hun oren.
Ze zijn daar veel traditioneler; de vader
is het hoofd van het gezin en dat is hier
niet altijd zo strak geregeld. En dat is
nog maar één voorbeeld. Fitz heeft zijn
verleden ook niet in Indonesië liggen op
de eerste vier jaar na. Daar zou hij niet
kunnen wennen.

'Altijd die zwarten'
De enige van het kader in de batterij die
de indruk gaf racistisch te zijn of te dis-
crimineren. was de kapitein. Hij maakte
rare opmerkingen over de gekleurden in
zijn batterij. Fitz was de enige die met
een donkerder kleur als plaatsvervan-
gend stukscommandant op een korpo-
raalsfunctie zat. Hij maakte eens mee
dat hij er door de kapitein indirect van
werd beschuldigd dat hij expres uit de
richting had geschoten. Daar snapte
Fitz niet van. hij was zich van geen fout
bewust. Hij is toen met de luit en de
opper gaan praten en die verklaarden de
kapitein voor gek. Niet in het openbaar
natuurlijk. Maaropzo'n moment vraagt
hij zich wel af. of het komt doordat hij
een andere huidskleur heeft. Want van
een Surinaamse jongen die de dienst uit-
ging had de kapitein gezegd: •.Hij was
de stomste zwarte op mijn batterij". Dat
heeft hij niet in het openbaar gezegd.
maar op een verklaring over de betref-
fende jongen. Zijn dat kletspraatjes
over de kapitein of is het ook echt zo
gebeurd. isdan de vraag. Dan komt er

Wil/nt! brmgt het eten op smaak

een andcr verhaal over een Surinaamse
jongen. Die werd betrapt terwijl hij op
wacht stond te roken. Toen zei de kapi-
tein dat het altijd die kankerzwarten wa-
ren die de boel voor hem verpestten.
Dat hebben heel veel mensen gehoord.
Dan gajc de rest overde kapitein ook
geloven.
Maar gelukkig in dit geval is. dat de
kapitein niet iemand is met wie ze dage-
lijks omgaan, en de rest van het kader is
heel geschikt.
Fitz moest ook eens bij de kapitein op
het matje komen en kreeg toen op zijn
kop: hij was te lui. zat altijd te slapen.
Fitz wilde weten of de kapitein deze in-
formatie van de kaderleden had of uit
zijn duim had gezogen, want het had
niets met hem te maken. Van de kader-
leden kreeg hij te horen dat erwat hen
betrof niets aan de hand was.
De kapitein is van de kaderleden de on-
gunstige uitzondering; de rest maakt

geen verschil tussen de ene of ue andere
kleur of taalgebruik.

Feestjes
In het geheel genomen vonden ze de
diensttijd alledrie best leuk. De anderen
waren geïnteresseerd in de vcrhalen van
Willem en Ronnie over Zuid-Amerika
en Aruba en zij vonden het fijn om ero-
ver te vertellen. Ze zaten ook op de
kamer met de mceste buitenlandse jon-
gens: erwasook een Kaapverdiaan bij.
En hoewel er in het begin wat bonje
was, werd hun kamer langzamerhand de
gezelligste van de batterij. Op de andere
kamers werden nauwelijks feestjes ge-
organiseerd, uat gebeurde altijd bij hen.
AI behoren ze tot een minderheid. wat
huidskleur bij de een en taalgebruik bij
de andere twee betreft. ze zien met posi-
tieve gevoelens op hun diensttijd terug.

Wim Reifl(/ers 29



" ... ik weet niet precies wat ze denken, misschien wel domme Turk ... "

"Eell paar keer is mij gevraagd: Waar
komje vandaan? Ik zei uit Turkije.
lJenje moslim? Ik: nee, ik ben geen
moslim. Jijbent zeker mell'ijfvrou-
wen getrouwd? Ik zei nee, ik bell geen
moslim. ik ben gewoon met één vrouw
getrouwd. Dat kunnen ze zich niet
goed voorstellen."
Aan het woord is Feri/ SQl.'cÎ. een al-
lervriendelijkstejongeman (25) die in
1980 asiel /zeeft gewcht in Nederland.
Perit is één )'an de vele Turkse c/rri,'ite-
Ilell (voornamelijk Oost-Turkije) die
de afgelopen twinligjaar naar het bui-
lenland zijn uitgeweken. Het helijden
l'OIl hUil gelao/werd hen in de islami.
tische slaal Turkije steeds lastiger Ke-
maakt.
lIe/ verkrijgelll'un de Nederlandse
nationaliteit betekende l'OOT FerÎt te-
l'ens dal hij oproepbaar werd voor de
militaire dienst. In mei /987 moest hij
zich in Venlo melden voor een rijop-
leiding. De Nederlandse taal speelt
hem, ondanks het l'olgen van een cur-
sus en een jarenlang verblijf, nog
steeds grote parten.
Een alledaags gesprek l'olgen gaat
nog wel een beetje, maar spreken en
lezen kosten heel veel moeite. Groot
was dan ook zijn l'erbazing toen hij,
op het einde van zijn opleiding in Ven-
lo, hoorde dat hij naar IJarderwijk
moest voor eenl'erdere opleiding
tot ... radiotelejmrist.

30 Ol'er zijn enaringen i" de militaire

dienst en zijn taalproblemen ;n het
bijzonder gaat dit vraaggesprek, Tij.
dens het inteniew l'ult een uit
Griekenland afkomstige collega, die
el'eneens worstelt met de Nederlandse
taal, Ferit enkele keren aun, Op uit.
drukkelijk venoek l'an Ferit zijn zijn
antwoorden in goed Nederlands ge-
heiformuleerd,

Hoe kwam je in militaire dienst: vrijwil-
lig of ~'erplicht?
Ik ontving een oproep.

Wat vond je erwlIl toen je hoorde dat je
op moest kom{'n?
Ik vond het niet zoerg. het was iets
nieuws voor mij. In Nederland in mili-
taire dienst als buitenlander leek mij wel
leuk,

Venlo
Hoe ging d{' opleiding in Vnz/o?
Dat ging prima. Sommigc vragen kon ik
echter door dc taalproblcmen niet be-
antwoorden. De anderen dachten mis-
schien daardoor 'Vel van alles en nog wat
over mij. Ze dachten misschien wel dat
ikdomwas,.,

Praktijk en theorie waren b£'ide niet
moeilijk?
Was niet moeilijk voor mij. omdat ik al
cen burgcrrijbewijs had.

Ho£' ging het theorie-examen dan roor je

lmrgernjbewijs?
Theorie heb ik mondeling gehad ".
Niet in het Turks maar in het Neder-
lands ... Ging wel. Ik lecrde het uit een
Turks boekje.

Ilarderwijk
Van Venlo werd je overgeplaatst naar
Hardefl1/ijk voor het rolgen van {'eli op-
leiding tot mdiate/efonist. Dat was vast
I'eel theorh'?
Juist.

Vo"d je dat wel moeilijk?
Ik vond het moeilijker dan in Venlo ...
het was daar heel moeilijk voor mij,

Waamit bestom/en de problem{'n?
Een radiotelefonist moet veel praten ...
Ik kon het allemaal niet volgen ... Met
veel moeite het einde van de rit ge-
haald ... Gezakt. niet geslaagd.

Vond j{' het niet vf{'enu/ dat je gekozen
was roor £Icopleiding wm chauffeur/ra-
diorelefanist?
Ik heb er in Harderwijk ook over ge-
sproken dat ik het niet kon volgen. Ik
heb het daar gezegd ... maar ik moest
het blijvcn volgen tot hct einde. Dan
kon ik weg, geslaagd of nict geslaagd.

Iemand met Zltlk!' grote taalprobkmen
indelen voor zo 'nfunctie blijft toch ('('tl
I'reemd{>zaak.
Ik heb het daar gezegd dat ik het niet



kon volgen. maar het hielp niet ... De
computer heeft het bepaald. zeiden ze
steeds.

Schalk haar
Na Harderwijk werd je geplaatst als
chauffeur bij het JJe Painfbatte Sc/wlk-
haar.
Hoe gaat het !ria?
Geen problemen ... Hier heb je alleen
praktijk. geen theorie. Geen moeilijk-
heden.

Heb je hier ook al met die apparatuur
moeten werken?
Hier niet.

Problemen met onderhoud plegen?
Een beetje. maar lang niet zo erg als in
Harderwijk ..

Hier moet je, naast het rijdelI en ollder-
houd plegen, toch ook theorielessen vol-
geil. Gaal dat wel?
Nog niet gehad.

Je moet zo dadelijk, begreep ik. op
brandpiket. Dan hOlldt een sergeant een
heel verhaal owr wat je allemaal moet
doen. Begrijp je dat?
Ik begrijp het wel ... dat is niet zo moei-
lijk.

En wannar je op aYlcht moet?
Ik begrijp niet alles. niet alle woorden.
een paar wel ... Niet honderd procent.

Ferit 511Vci

Voldoellde om te kunnen functioneren?
Niet voldoende maar het moet. hè.

Gaat het ook?
'Soms moeilijk ... dat zei ik ook ... ik
begrijp niet aJle woorden ... maar het
moet ...

In tegenstelling tot de meeste Turken ben
jij geen islamiet. Begrijpen ze dat?
Een paar keer is mij gevraagd: \Vaar
kom je vandaan? Ik zei uit Turkije. Ben
je moslim? Ik: nee. ik ben geen moslim.
Jij bent zeker met vijfvrouwen ge-
trouwd? Ik zei nee. ik ben geen moslim.
ik ben gewoon met één vrouw ge-
trouwd. Dat kunnen ze zich niet goed
voorstellen.

Heb je l'£'C1COlllact met het kader?
Ik heb nog niet zoveel met ze gepraat ...
Ik ben nu twee maanden hier. hè ...
Niet zoveel contact.

Hoe zijn de colllacten met je collega-sol-
daten?
Meestal wel goed ... met de meesten.

Nederlands
Heb je l'oldoende woorden om te kunnen
praten?
Niet voldoende ... maar ik praat zover
ik kan. Ik probeer zoveel mogelijk Ne-
derlands te praten.

Leer je. mi je in dienst zit, ook beter
Nederlands spreken?
Door het te praten leer je het beter ...
Ik leer hier veel. Je moet hier Neder-
lands praten. dus leer je wat.

In die zin zou het goed zijn voor alle
Turkse jongemannen een poosje in de
militaire dienst door te brengen.
(lac/rf hard) ... dat weet ik niet ...

Ben je al een keer op oefening geweest ell
hoe ging dat?
Eén keer. vierdagen. Ik heber geen 31



moeite mee gehad.

\\latltleer alles ineens Ju'el.me!mO('I, raak
j(' dan in paniek?
Een klein beetje wel ...

Je merkt allfl al/es dar er iets moetn-'orden
r;edaan. maar je begrijpt niet precies. of,
nog erger. helemaal nü'twar cr van je
gevraagd wordt. Dar lijkt mij ('('tl itL'ilig('
silllarie.
Dat is ook moeilijk. Wanneer je het niet
begrijpt kun je niets doen ... De ande-
ren kunnen daardoor heel gemakkelijk
iets verkeerds van je denken ...

Wanneer je cle andere niet begrijpt daf/
ZOiI die kUf/nen denken: hij is lui, he('ft
geen zin, wil niet werken. Terwijl je IIl,t
'slechts' niet begrijpt. Bedoel je dar?
Ja.

C('beurt dar wel eens?
Ik begrijp wel watje hedoelt. maar ik
weet niet hoe ik het moet zeggen ...
(wacht heel lang). Stel maar een andere
vraag.

Sommigen zoud('n in zo'/I siflltlfie kun-
nen reageren door kwaad Ie worcl('n. an-
deren misschien door "ins meer te u'g-
g('n, geven cI('moed op. Heell'erschil/en.
dc rt'acties zijn mogebïk. Dat geldtniel
allee" l'oor hier in diensI, nw,,, el'ef/zeer
voor ti(' burgermaatschappij.

32 Overal hetzelfde. Alleen in dienst heb

Studentenflat
Schuylenburglaan 64
Verhouding meerderheid-min-
derheid = 9: I

Omdat de meerderheid dat wil
zal ik mij laten bedwelmen
door jullie stinkende sigarengeur
zal ik zwijgen als jullie mijn eten
met nicotine besmeuren
omdat de meerderheid dat wil
zal ik over me heen laten stappen
zal ik je geen blauw oog meer be-
zorgen
zelfs als je opzettelijk als provo-
catie
je sigarenrook in mijn gezicht
blaast
omdat het een privilege is dat ik
hier woon
zal ik niet veel van jullie eisen
omdat ik mijn aanwezigheid hier
legaliseer met jullie paspoort
zal ik geen verzet meer plegen
zelfs als jullie op mijn gezicht wil-
len spuwen
omdat ik mij aan de wens van de
meerderheid moet aanpassen
zal ik niet eens meer in de keuken
koken
als de meerderheid maar te ken-
nen geeft
dat de geur van mijn eten
haar eetlust verlaagt
omdat de meerderheid dat eist
zou ik dit alles hebben gedaan
maar, helaas meerderheid
Nederland is nog geen Zuid-Afrika

Julian S. With

je veel meer met Nederlanders te ma-
ken. daarom is het hier erger dan in de
burgermaatschappij. In het burgerleven
kun je de hele dag thuis gaan zitten. dat
kan hier niet.

LieHr uil dienst
Je zit II/i l'ijfmaandell in dienst. Hoeis
hel je. tot 11/1 toe, bel'OlIen?
Eigenlijk wil ik niet langer in dienst
blijven ...

Waarom niet?
Wat ik wil dat kan ik niet ...

Wat wil je dan?
Ik ben een buitenlander. wat ik \vil dat
kan ik niet ... Ik praat met een Neder-
lander. ma,lr hij wil niet echt met mij
praten ... niet echt ... Ik heb niet echt
contact met ze . , ,
Zijn Griekse collega: Je moet durven ...
Je moet zeggen watje wilt. de andere
mensen begrijpen je dan beter ... Als je
gewoon doet wat je wilt. dan hen je
jezelf Dan kun je ze ook beter ver-
staan (zacJujes) ... denk ik.
Niet denken wanneer je een mop ver-
telt, misschien snappen ze het wel niet
dus vertel ik de mop niet. Toch vertel-
len. Misschien hebben de anderen wel
ecn ander soort humor. toch moet je het
doen. Je moet je gevoelens uiten. An-
ders raak je in de problcmcn. raak je
geïsoleerd.

Blijnll praten
War je col/ega bl'lloelt is lOch sleeds [('
blijl'en praten met de llndernl,
(Beidt'n [('ge11ïk): Dat is heel moeilijk.

Wanneer jc de anderen "il'I meer begrijpt



en zij begrijpen jou nil>tdan kom je alleen
te staan, ga je je eenzaam voelen en ga je
je afvragen 'wat doe ik nog hier'.
Ja. dat bedoel ik.

De mensen hier zijn lOch wel heel aardig
voor je?
Aardig ja, niet heel aardig. maar aar.
dig, .. Ze praten wel veel over mij ... Ze
noemen altijd mijn naam ...

Dat hoeft niet negatief te zijn. Er is maar

één Turkse soldaat hier op de kazerne,
dlls iedereen kent Savci.
Dat is wel zo ... maar ... ik weet niet
precies wat ze denken, misschien wel
domme Turk ...

Heb je ZO'" opmerking weleens ge-
hoord?
Nee, ik hoor nooit vervelende dingen
zeggen, maar ... ik kan niet echt in con-
tact komen met ze ... dat is het pro-
bleem,

lJedanktl'oor het gesprek.

mj hel ••rschcid nemen vraagt Ferit nog.
maals zijn anlwoorden in goed Neder.
lands te willen omzetten. want anders
.,de andt'ren lachen om mij"'.

Wim Heij
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"Het eten was trouwens goed in orde .. "

Het begin ~'allzijn diensttijd lag voor
Faiza/Abdoe/"akin Venlo. Eenlon-
lIerchauffeur werd hij daar. Zijn }-'er.
vo/gop/eiding kreeg hij in Ede, in de
Elias Beekmankazerne. "Dal was al-
lebei een goede tijd, geen problemen,
niks." Ook "iet op de kamer, tussen de
maten, waar een moslim met boven-
dien een afwijkende huidsk/enr loch
0pl'alt? "Nee Iwor, nooit last gehad.
Hooguit eens een opmerking bij hel
eten, als dejongens aan een karbo-
naadje zaten en ik bijvoorbeeld een
kippepoot kreeg. dali wuren ze wel
eensjaloers. Dal elen was trouwens
goed in orde. de kok in Venlo zorgde
er altijd voor dat er ritueel ges/ac/rl
J'/eesvoor me was, in Ede werd daar
trouwens ook goed voor gezorgd.
,.,taar racistische opmerkingen o/zo
heb ik noo;1gehoord, ook niet dat ze
wel eens 'bruintje' zeiden, wal toch
mees/al het eerste is wat mensen
zeggen. "

Faizal werd paraat in Garderen. bij de
legerkorpsartillerie. Daar werd hij com-
bi.chauffeur. onder andere voor een of-
ficier. Aardig werk. met onder meer rit-
jes naar Duitsland. Tot tevredenheid
van zijn directe chef. een adjudant.
Maar: ..Op een gegeven moment. toen
ik lerugkwam uit Duitsland, kreeg ik
problemen. Die overste had onderweg
allerlei opmerkingen tegen me ge-

3.1. maakt, waardoor ik soms wat zenuw.

Flli::ll! Abdoe/hak

achtig werd. en dan echt foutjes maakte.
Bij terugkomst hoorde ik dat hij zich
over me beklaagd had. dat ik niet goed
reed en zo. dat ik fouten maakte. dat ik
niet inventief genoeg was. en niet zelf-
standig genoeg."

Ner\"ells
Als hij met mij over zijn diensttijd
rraat. maakt Faizal nog steeds een ze-
nuwachtige indruk. hoewel hij toch al
weer sinds maart 19R7uit dienst is ... Ik
heb er eigenlijk nog steeds last van. dat
duurt nog wel even. vrees ik." Een Ne-
derlandse jongen. van Surinaams-Indi-

sche afkomst. die niet klaagt. maar wel
zenuwachtig blij kt als hij over zijn
diensttijd praat ... Het kwam er op fleer.
dat die officier me niet meer op de com.
bi wilde hebben, hij was een machtig
man daar. en probeerde me er mct aller.
lei middelen afte halen. Op den duur
ben ik er zelf afgegaan. toen heb ik een
rustig administratiefbaantjc gekregen.
Ik vond het op de combi niet meer leuk.
Wel had ik de batterij.commanJant
achter me. en had ik de zaak voorgelegd
aan de Militair Sociale Dienst. maar die
hebben niet veel kunnen bereiken. Als
ik maar de geringste fout maakte. kreeg
ik van ;.dles te horen."

Discriminatic'!
..De adjudant zagereen verkapte vorm
van discriminatie in. Er waren hijvoor-
beeld oefeningen. waarbij de andere
combi-chauffeur en ik mochten gaan
slapen. Ma;'lr op een gegeven momenl
werd ik mijn bed uitgebeld. Toen ik zei
dat ik al zoveel gereden had. dat ik wat
rust nodig had, werd ik dooreen andere
officier gelijk met raprorl bedreigd. dat
was dc invloed van die overstc.
In die moeilijke tijd kwam mijn batterij-
commandant me te hulp. ook tijdens die
oefening in Duitsland. Later deden zich
dezelfde prohlemen voor. ook weer na
een oefening in Duitsland. Ik vond dat
alles goed gegaan was, maar toen ik te.
rugkwam bleek die overste \vcer te heb-
ben lopen klagcn. Ilij maakte me echt



zwart bij de andere officieren die ik
vaak ook moest rijden. naar Apeldoorn.
naar Harderwijk. En die zaten dan ook
extra op eventuele fouten te letten on-
derweg. Als ik dat doorkreeg ging ik
echt fouten maken. Dat was niet leuk.

Ramadan
Je bent praktiserend moslim?
Ja. met apart eten. ik moest altijd waar-
schuwen dat ik apart wilde eten. alser
varkensvlees op het menu stond. Maar
dat ging wel goed allemaal.
In Ede had ik de situatie besproken met
de commantant van mijn compagnie,
die heeft me toen verschillende facilitei-
ten aangeboden. In de maand Ramadan
kreeg ik elke vrijdagmiddag vrij. om het
vrijdaggebed te kunnen uitspreken. Op
andere dagen kreeg ik ook de gelegen-
heid om in de kazerne te bidden. Maar
daarvan heb ik geen gebruik gemaakt.
omdat ik bang was dat de anderen zou-
den denken dat ik voorgetrokken werd,
als ik me op bepaalde uren zou terug-
trekken. Maar ik vond het wel heel leuk
dat het mocht. Met de organisatie zelf
had ik dus geen moeilijkheden, en ook
mijn dagelijkse meerderen deden veel
voor me. Er was alleen die ene uitzon-
dering. die me heel veel last bezorgde.

Maar de sfecr was dan lOch zo, dat je
zelfs tijdens Ramadan afzag van een aan-
tal faciliteiten ...
Ja, ik heb natuurlijk wel de vrijdagen

buitengewoon verlof gekregen. maar
om verder te gaan vond ik voor mezelf
niet gemakkelijk. ik zou niet hebben ge-
wild dat iemand daarvan iets zou zeg-
gen. hoewel alle faciliteiten in een land-
machtorder vastliggen.

Goede en:arin~en
Waren cr ook andere mensen met een
donkere huid, in Garder£'1z?
Ja, mensen van Indonesische afkomst.
een neger ook. maar die hadden natuur-
lijk niet dié baan. met dié man. Die
hadden verder geen last. Over het alge-
meen vond ik het in Garderen wel leuk.
de afstand tussen het kader en de
dienstplichtigen was klein. we gingen
zelfs wel met de hele batterij bowlen.
Bij de commandant kon je zo binnenlo-
pen. Hij was persoonlijk ook geïnteres-
seerd in mijn geloof, meer dan hij vol-
gens de dienstvoorschriften verplicht

was. Dat vond ik heel leuk.

Je hebt ook moslims die, zo lijkt me, veel
stipter zijn in hun geloofsb('leving. Heb
jij daar van af gezien om maar geen
moeilijkhedeflte knïgen?
Nee. ik ben wel moslim. maar niet zo erg
fanatiek. ik kijk niet zo nauw. maar de
etensregels hou ik aan. Maar af en toe
een borreltje. of dansen. dat doe ik wel.
Vlees moet eigenlijk ook ritueel ge-
slacht zijn. maar ik ben al blij als ik geen
varkensvlees hoef te eten. als er voor
mij rundvlees of vis wordt klaarge-
maakt. Maar in Ede werd zelfs vlees
voor me gehaald bij een Turkse slager.
Over het geheel heb je het als minder-
heid in militaire dienst niet slecht. Ik
weet niet wat anderen hebben meege-
maakt. maar dit is mijn ervaring.

Jan Stoof 35



"Het is net ofje geenfout mag maken. "

"Jk zeg niet dat 'buitenlanders' hel
beter moeten doen of meer moelen
pres/eren, maar ... het is nel o/je
geen/oul mag maken ... dan benje
toch weer die kleurling. Je moel altijd
perfekt zijn, daar komt het toch op
lIeer. O"derdie druk zilten alle "bui-
tenlanders'. Ofhet nu op school is, bij
een bedriif of in dienst, het maakt niet
uit. "
Aan het woord is Gle"" Richardson,
één van de ruim vierhonderd Antillia-
nell die er in de Nederlandse krijgs.
macht rondlopen. Een 'huitenlander'
dus. Discriminatie, '!-'ooTaorde/en ell

verdraagzaamheid. Hoe beleeft een
'buitenlander' het anderszijn in de
krijgsmacht.

Glcnn Richardson kwam acht jaar gele.
den van Curacao naar Nederland. Na
het behalen van zijn HA VO-diploma
moest hij in militaire dienst. Werd, na
een chauffeursopleiding, paraat ge-
plaatst in llavelte bij de Ststvzgcie van
de 43e Painfbrigade. Ondanks onregel-
matige werktijdcn zag hij nog kans te
studcren voor het praktijkdiploma
boekhouden. Eind februari zwaaide hij
af. Glcnn kijkt terug op een 'prima
diensttijd', maar ...

Discriminatie
Ben je lijdniS je diensttijd pasoonlijk wel
eens tegen vormen vall discriminatie op-

36 gelopen?

Een paar keer. Ik zal er één noemen. Ik
werd soldaat eerste klas en daar was een
kaderlid uit onze compagnie niet erg blij
mee. Dat kaderlid kent mij amper. weet
nauwelijks wat ik doe. laat staan hoe ik
het doe. Ik ben namelijk ergens tewerk-
gesteld. We zaten met z.n allen in de
bar, kort nadat ik tot soldaat één was
benoemd. Dat bewuste kaderlid, niet al
te vcr bij mij vandaan zittend, zegt
plotsklaps keihard. zodat Îedereen het
in de bar kon horen, tegen de luitenant:
'Godverdomme, ik snap niet hoe die
vuile ncger soldaat één is geworden'.

Glom Richardwm

Dat zegt hij zo waar een groot aantal
mensen van mijn kamer. van onze com-
pagnie bij aanwezig was.
De andcre voorbeelden zijn van die
twijfelgevallcn waarvan je denkt: zou
men dat ook zo gezegd hebben als ik een
Nederlander was geweest of niet.

Het woord grap is in dit geml volstrekt
niet vanlOepassilig. Maar weet je wel
zeka dat het zo gemeen bedoeld was als
hl't IIU m'er komt?
Ja. hcel zeker. Hij zei het zo hartstikke
serieus dat daar geen misverstanden



over kunnen bestaan. Hij was zichtbaar
kwaad toen hij die woorden sprak, om-
dat hij vond dat iemand anders het had
moeten worden en niet ik. Hij meent
dat ik niet veel uitspook. Zoals ik al zei
werk ik niet op de compagnie, maar ben
ik ergens anders tewerkgesteld. Dat ka-
derlid ziet mij alleen bij de appèls. Hij
kent mij dus amper.

Tijdens de opfeidingsperiode heb je meer
kans op dil SOOrlincidenlen dan daarlw.
Niel alleen lUssen kader en soldaten maar
juisl ook bij soldmen onderling. Heb jij
daar ook onpreuige dingen meege-
maak I?
In hel geheel niet. Ik kon tijdens de
rijopleiding met iedereen heel goed op-
schieten, kaderleden zowel als soldaten.

Wanneer je ~t'e/ee1lSdiscriminerende op-
merkingen "oore, ook al hebben ze geen
belrekking op jou. reageer je daar dan
op?
Ik denk dat ik veel over mijn kant laat
gaan. Meestal als er opmerkingen ge-
maakt worden, vaak in grappige zin, dan
laat ik dat het ene oor in en het andere
weer uit gaan. Het is wel zo dat erbij mij
wel iets achterblijft, je voelt soms dat
het wel in je binnenste werkt. Dan denk
ik wel eens 'Verdomme nagaan toe,
waarom moet dat zo?' Toch reageer iser
niet op.

Gok niel nadac je ome/bare keren dit



.\'Oorlopmerkingnl hebf gl>/lOord?
Nee. Ik heb daar vóór mijn diensttijd.
op school. ervaring mee opgedaan. die
mij \\'el aan het denken heeft gezet.
Toen raakte ik ecn5>slaags met iemand.
Wat ze dàn zeggen is: 'die buitenlanders
zijn agressief. Dat werkt dus nog meer
in je nadecl. liet issoms wel lastig. maar
je kunt je m.wr beter beheersen. Na die
ervaring heb ik mijn handen dan ()ok
niet meer gebruikt.

/lOt' dl'nken Nederlanders in hel alge-
meen 0 ~'er'builenlanders '. ill het bijzon-
da kleurlingen?
Alle negatieve dingen die men van men-
sen kan bedenken worden aan de bui-
tenlanders toegc5>chreven: ze zijn agres-
sief. te lui om te werken. WW-trekkers.
hel zijn stuffrokers. enz. Je hoort mij
niet zeggen dat buitenlanders heilige
boontjes zij n. maar dat ze slechter zijn
dan Nederlanders gaat er bij mij ook
niet in.

Moppen
NederlamIers \'erle!!en nogal eens mop-
pen Ot'N Surinamers en Turkl'll. Wdi.\'-
waar zelden (H'l'r Anriffianen, maar loch.
Wilt I'iml je daarvan?
Over het algemeen sta ik er niet zo erg
bij stil. Vroeger stoorde ik mij cr wel
aan. tegenwoordig niet meer zo. Wan-
neer je op alles ingaat dan \vordt het cr
gewoon niet gemakkelijker op. Je zit op

38 een kamer met tien mensen. \Vil je het

Wie ben ik
Als ik in de zon lig, ben ik zwart.
Als ik kwaad ben, ben ik zwart.
Als ik ziek ben, ben ik zwart.
Als ik het koud heb, ben ik zwart.
Als ik het warm heb, ben ik zwart.
Als ik dood ben, ben ik zwart.

Als jij in de zon ligt, ben je bruin.
Als jij kwaad bent, ben je rood.
Als jij ziek bent, ben je geel.
Als jij het koud hebt, ben je blauw.
Als jij het warm hebt, ben je rood.
Als jij dood bent, ben je wit.

En dan noemen ze mij een kleur-
ling!!

niet al te moeilijk hebben dan moet je
toch een beetje zorgen dat je bij de
groep hoort. Ik heb hovendien het idee
dat het niet helpt. \Vanneer je overeen
opmerking zegt dat dat eigenlijk niet zo
fris is. dan heeft dat geen enkele invloed
opde ander en zeker niet op een groep.
Wat je ziet i5>datdie zich in z'n geheel
tegen je keert.

Heb je dar meegl'l1uwkr?
Ja. Ik woonde. als enige van mijn
schoolklas. in een buurt wa.lrook zigeu-
ners woonden. Er wordt opeen gegeven
nlOment iets gezegd over zigeuners.
waarop ik reageerde met: 'dat klopt he-
lemaal niet'. Als eréén was die het kon
weten was ik het. ik woonde er immers
zelf tussen. liet gevolg was dat de hele
kla5>over mij heen tuimelde. Ik kreeg
zelfs discriminerende opmerkingen
naar mijn hoofd geslingerd. De discus-

sie verlengde zich van de zigeuners naar
mij.

Vaak zit er i"dil' 'grappen' (H'er builen-
lallders ielS WUl onge/ijkwaardl);heid.
LachjeersOInsfOch we/om?
Om sommige wel. Als je erechter bij
stilstaat waarover de grap soms gaat dan
is Jat verschrikkelijk. Je kent die 'grap'
vast wel: hoc valt een Ethiopiër uit een
boom? Antwoord: dwarrelend 'liseen
blad. Het is een mop over een en al
ellende. een onderwerp waar je geen
mop over zou mogen maken. Niemand
zou in die man zijn schoenen •.villen
staan, wat zeg ik, hij heeft niet eens
schoenen (glimlacht om de woordspe-
ling). Bijna al die grappen hehhen iets
schrijnends. doen altijd wel een beetje
zeer.

Onder elkaar
'/Juitl'lllwu/ns' zoekelI elkaar l'lIak op.
Hoe kijk jij daar Iegellaall?
Persoonlijk vind ik dat geen goede zaak.
maar ht:t heeft vaak een oorzaak. Je
gaat bijvoorbeeld met een groepspor-
ten. Er gaat \•.'at mis ofhet zit wat tegen
en wat je ziet isdat. in 9van de 10
gevallen. het jou •.•.' schuld is. \Vanneer er
iets gestolen wordt of iets kapotgemaakt
is. dan is de eerste die verdacht wordt:
de buitenlander. Maak je van zo'n
groep deel uit of zit je op zo'n vereniging
dan hoef je dat n1<laréén keer te overko-
men en je stapt eruit. Dan zoek je een



groep of een club waar je dàt in ieder
geval niet kan overkomen. Het heeft
heel vaak met veiligheid te makell.

War weten Nederlanders van de Neder-
landse Antillen en de AntilliaanH' kul-
tuur?
Bar weinig. Er wordt ook niet zoveel
aandacht aan besteed in de media, en als
het al eens in het nieuws is dan is het
vaak in negatieve zin. Ik kan me een
TV-programma herinneren uit 1983
over Curacao. Men liet alleen de slop-
penwijken van Willemstad zien. Verder

niets. Wat hoor je dan? Jij komt zeker
ook uit die krottenwijken. Soms denk ik
wel eens: zouden ze wel weten waar de
Antillen liggen?

Met lvelke instelling ben jij opgekomen?
Zag je er tegenop zo nadrukkelijk met
Neder/anders te moeten optrekken?
Ikwas net zo weinig blij alsde gemiddel-
de Nederlander toen ik hoorde dat ik op
moest komen. Wel zag ik er in het ge-
heel niet tegenop dat ik tussen Neder-
landers kwam te zitten, eventueel gedis-
crimineerd zou worden. Je moet niet

denken dat iedereen je discrimineert,
dat iedereen tegen je is. Wanneer je zo
gaat denken dan loop je de hele dag
sjachrijnig rond en heb je geen leven. Ik
heb een jaar op school gezeten in Am-
sterdam en ik heb tijdens die periode
nooit iets van discriminatie gemerkt,
ook niet in de stad zelf. Daar zat je ook
met flink wat buitenlanders in de klas.
Men was gewend aan buitenlanders,
men accepteerde meer, enz. Daarna
verhuisde ik naar Lelystad, daar waren
mijn ervaringen veel minder goed. Ik
denk dat dat ook kwam omdat je een 39
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vreemde was, z~ kenden je niet. Dan
heb je veel sneller dat vooroordelen de
kop opsteken.

Komt er onder kleurlingen zelf ook dis-
criminatie voor?
Zeker. Zwarten onder elkaar kunnen er
ook \vat van. Ben je toevallig een paar
tinten lichter en een zwarte zegt 'vuile
luie neger' tegen je. dan vind je dat niet
leuk. Omgekeerd vindt een neger dat
ook niet leuk wanneer, welke kleurling
dan ook, dat tegen hem zegt. Toch ge-
beuren die dingen onder kleurlingen
ook wel degelijk.

N('derlanders betichten buitenlal/ders
vaak van zelfdiscriminatie.
Soms is dat terecht, soms in het geheel
niet. Het hangt van de omstandigheden
af waarin iemand zich bevindt. Ileb je
het goed naar je zin en vooral heb je het
gevoel geaccepteerd en gewaardeerd te
worden door je kollega's en je superieu.
ren. en men zegt dan eens een keer
klootzak dan zullen maar weinig kleur-
lingen daar ovcr vallen. Heb je echter
dat gcvoel niet, sterker nog heb je het
gevoel dat je teveel bent. dat ze je niet
mogen en mcn zegt dat klootzak. tja dan
zal een kleurling zich zeker gediscrimi-
neerd voelen. Ik denk dat men voor.
zichtig moet zijn iets nict tè snel met
zelfdiscriminatie af te docn.

Diensttijd
1I0e lu>bje je diensttijd erl'aT('I1?
Prima diensttijd. Ik hen tewerk gcsteld
bij de brigadestaf en ik kan niet anders
zeggen dan dat het stuk voor stuk aardi-
ge mensen zijn, officieren zo\ ••'cl als on-
derofficieren. Zolang als ik er nu zit heb
ik nog nooit iets gemerkt wat ook maar
iets met discriminatie zou kunnen wor-
den aangeduid. Ze benaderen mij
gelijkwaardig. Ik ben een tevreden
mens, eerlijk waar.

lIebb('fl kkurliflgell het il1d(' krijgs-
macht moeilijker dal1 Nederlanders?
Ik zeg niet dat 'buitenlanders' het beter
moeten doen of meer moeten presteren
maar het is net of je geen fout mag
maken .
Iedereen is een mens en iedereen kan
een fout maken, maar als je een fout
maakt ... dan ben je toch weer die
kleurling. Je moet altijd perfekt zijn,
daar komt het toch op neer. Onder die
druk zitten alle 'buitenlanders'. Ofhet
nu op school is. bij een bedrijf ofin
dienst. het maakt niet uit. Ook al doe je
je werk goed, toch heeft ieder kaderlid
altijd wel eens een buitenlander meege.
maakt die de kantjes er afliep of een zak
was. Je merkt dan ook dat ze jou toch
steeds wat meer in de gaten houden dan
een willekeurige, andere soldaat. Ik zal
een voorbceld geven. Ik ben chauffeur.
heb steeds mijn werk goed gedaan. ben
soldaat eerste klas geworden. W;.lI1neer

ik 's avonds laat met de combi terugkeer
van een rit of een oefening krijg ik te
horen 'Waar ben je godver geweest?'
Op zo'n toon van 'zeker stiekum via
Amsterdam naar Havelte gereden'.
Zelfs nu nog, na bijna een jaar funktio-
nercn. Dc andere combi-chauffeurs ho-
ren dit soort opmerkingen nooit, wor.
den niet eens gecontroleerd. ook niet
wanneer ze nog maar kort bij decom-
pagnie zitten.

Ben je toch niet wat gevoelig ~'oor dit
soort opmerkingen?
(Zachtjes) Dat heeft niets met gevoelig-
heid te maken, zo ligt dat. Ik heb het
nagevraagd bij de andere chauffeurs.
(nog zachter) Ook al doe je je werk
goed ... ook al hebben ze nooit iets op je
aan te merken ... je blijft altijd iets van
wantrouwen voelen ... je bent immers
een kleurling.

Hartelijk da"k ~'oor dit gespr('k.

Wim Heij

Uit artikel ,",'crdeerder ~epublkecrd in EGO,
het maandblad ,,'ande dienst Humanistisch
Gl'cstclijke VeTltJr~in~ hij de krij~smacht.
(april 1987)



"Als ik een andere huidkleur had gehad. "

Het is Ramazan (roepnaam Ramie)
Karçoball meege,,'allen in het leger.
Toen /zij opkwam ,,'erwac1zttehij toch
wel problemen tegen Ie komen mei
buitenlanders. Maarzelfziel hij er
zeer Nederlands uil en er kwamen
geen negatieve reak/ies op zijn Turkse
naam.
Ramie werkt als dienstplichtig serge-
ani op de Jo1lOllnes Pos/kazerne;"
Havelte. Het is voor hem belangrijk
om aan een vraaggesprek over builen-
landers mee Ie doen. Iedereen zou dat
volgens hem moeten doen, want het is
goed om even de tijd te nemen Ol'er hel
probleem na te denken. Je moet niet
zomaar, lukraak wat zeggen overbu;-
ten/anders. Je moet dit probleem ook
niet onder tafel praten;je moet het
onder ogen zien, ook al is het een
lastig probleem.
J\1isschien is het probleem minder las~
tig dan eenjaaroj drie, vier geleden.
Toen hoordeje vaker dan nu van die
rare opmerkingen, dat buitenlanders
het land uitmoesten. Ramie is erech~
ter "iet zeker van dat dit soort opmer-
kingen nooit meer ge/word zullen
worden.

Wat me opvalt is dat je een Turkse naam
hebt, maar je ziet er zo Hollands uit als
maar mogelijk is. Hoe zit dat in elkaar?
Mijn vader is in 1963uit Turkije naar
Nederland gekomen en toen met een
Nederlandse vrouw getrouwd. Mijn va-

der heeft geen typisch Turks uiterlijk.
wel donker haar. maar dat hebben meer
Nederlanders. Ik ben in 1966geboren.
vlak daarna zijn ze toen met mij samen
naar Turkije gegaan, maar een jaar later
zijn wc al weer teruggekomen.

Waarom zo snel al weer terug?
Mijn moeder kreeg aanpassingsproble-
men. Voormijn vader was het vanzelf-
sprekend niet zo moeilijk om te wen-
nen. voor mijn moederwel. De taal was

/

Ramie Karaçoban

een probleem. ze kwam vanuit een Wes-
ters land in een totaal onbekende omge-
ving. Ze had er wel mijn vaders familie,
maar ze kon er niet mee praten en er dus
ook niet echt mee omgaan. Het moei-
lijkste was dat ze haar eigen familie mis-
te, die was veel te ver weg. Mijn vader
hoorde in Nederland tot de zogenaamde
'etnische minderheid', inTurkije hoor-
de mijn moederdaarbij. Het was voor
haar te moeilijk om in zo'n vreemde
omgeving te wennen.
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Sprak jouw l'ader in die tijd goed Neder-
lands?
Nee, hij was nog niet zo lang in Neder-
land geweest. Voor hem wasde taal ook
cen probleem.

Vrije op\'{>edin~
Hoe ging het thllis met jullie o/H'oeding?
Je wlder Turk, je m()('der Nederlandse,
hoe ben je groot geworden?
Twee jaar na mij werd nog een broertje
geboren. Ilocwei mijn vader wel een
beetje islamitisch was van levensover-
tuiging heeft hij ons niet zo opgcvoed.
Hij heeft ons onze gang laten gaan. Ik
kan geen onderscheid ontdekken tussen
de wijze waarop m'n vaderen moeder
ons hebben opgevoed. Ik zou niet weten
wat voor Turks daar in heeft gezeten.

A Isje kijkt naar Turkse kim/ernI, is er
dan l'erschil met jullie?
Ja. Veel. Wij zijn veel vrijer. Zij wor.
den lang niet zo vrij gelaten door hun
Turkse ouders. Vooral in Turkije zie je
dat verschil heel duidelijk, hier in Ne-
derland niet overal in de Turkse gezin-
nen, voor zover ik daarover kan oor-
delen.

Kom je vaak in Turkije?
Ik ben er vaak op vakantie geweest.
Verder weet ik ook wat meer door
Turkse vrienden hier in Nederland. Zelf
spreek ik geen Turks, als ik er een paar

42 maanden met vakantie ben. begint het

te komen, maar de tijd is toch te kort.
En nu leer ik het voorlopig ook niet
beter. want ik kom er nu niet meer. Als
ik ga, loop ik de kans dat ze mij vasthou-
den om inTurkije in dienst te gaan.

Maar je doet hier je dienstplicht toch al?
Op mijn negentiende heb ikme laten
naturaliseren tot Nederlander. Mijn
probleem is nu dat ik twee nationalitei-
ten heb: mijn Turkse nationaliteit willen
ze me niet afnemen. Die heb ik van mijn
vader meegekregen bij de geboorte, dat
gaat automatisch. En omdat ik dus ook
Turk ben, moet ik de dienstplicht in
Turkije ook nog vervullen. Daarom ga
ik daar voorlopig maar niet meer mmr
toe. totdat zeker is dat ze me niet aan-
houden voorde militaire dienst. Ik ben
bezig de Turkse nationaliteit ongedaan
te maken, dat g•.l<Italleen niet zo één-
twee-drie.

Vriendelijker
Doordat je N(,tialwu/er bent geworden
kan men kunkluderen dat je /iel'a in Ne.
derlallti <'entoekomst opbouwt dan in
Turkij('. Maar zijn er ook dingen die je in
Turkije leuka l'indt tian in N('derland?
De mensen inTurkije zijn vriendelijker
dan in Nederland. Als ik er met vakan.
tie ben word ik van alle kanten bena-
derd om eens langs te komen. Heel
vriendschappelijk. Hier in Nederland
ken je de buren wel. maar daar houdt
het dan ook mee op.

Zouden Nederlanders niet net zo reage-
f('n als er bij hen in de buurt een buiteno
lamla op vakantie komt?
Nee. dat denk ik niet. Na alle proble-
men die Turken hebben ondervonden in
Nederland, vooral wat diskriminatie be-
treft, worden Nederlanders in Turkije
toch gastvrij ontvangen. Dat is hier niet
zo. Als hier in een wijk een Turks gezin
komt te wonen dan worden ze niet gast-
vrij ontvangen. Dat valt mij op.

Ergens gaan wonen is wel iets anders dan
ergens op l'llkantie gaan. Maar hoe dw;
ook, het valt jou op dat Netialwlllen niet
zo vriendelijk zijn tl'gen Turken?
Niet alleen tegen Turken. Tegen ieder-
een die ~r maar anders uitziet ofniet in
hun straatje past. Dat is al uit den boze.
Als je een programma ziet over Turkse
werklozen. dan zeggen mensen heel
snel: "ze zullen het erwc1 naar maken" ,
of .:t i~vast hun eigen schuld". Wat niet
bij de normale Nederlander in zijn
straatje past, dat wordt afgestoten. Met
zigeuners gaat dat ook zo, ook al hebben
ze de Nederlandse nationaliteit.

Turks uiterlijk
Merk je bij je Turkse vriellden dal dit
soort afwijzingen hUil trcft?
Ik heb met een Turkse vriend in de klas
gezeten vroeger. We waren allebei
Turk. maar de sfeer tegen mij was
vriendelijker. Ze lietenhem links lig.
gen. omdat hij er duidelijk Turks uitzag.



War denk jij op zo'n moment?
Wat moet je denken? Op het laatst hoor
je het niet meer. Het is ook zo ingebur.
gerd, je leert er mee leven. Dat gevoel
heb ik. Watkunjeeraandocn?

In hel begin deed hel wel pijn?
Opde lagere school krijg je er al mee te
maken. Toen reageerde ik anders dan ik
nu doe. Dat is een ding dat zeker is.

Merk je in Breda iels van spanningen
lUssen buitenlanders en Neder/am/ers?
Nee, helemaal niet. Er zal best spanning
zijn, maar die komt niet aan de opper-
vlakte.

En in het/eger?
Nee, dat viel me reuze mee. Ik had ze
wel verwacht toen ik opkwam, maar ik
heb er tot nu toe in mijn omgeving niet
mee te maken gehad. Mensen reageren
heel positief op mijn Turkse naam. In
het leger ken ik verder ook geen mensen
met van blank afwijkende huidkleur.

A/s mell.H>njO/lWnaam horen, hoe reage-
ren zedml?
Meestal vragen ze waar die naam van-
daan komt. Als ik dan zeg uit Turkije,
dan zeggen ze vaak iets als: kom op, je
houdt me voorde gek. De reakties zijn
meestal goed. Als ik een andere huid-
kleur had gehad zouden velen anders
reageren. Maar dan hadden ze die vraag
ook weer niet gesteld. 43



Je hebt een Turkse vader ('n ('en Turkse
naam. Voel jij je op de een ofandere
manier verbom/£'11 mer Turken, Turkije?
\Vel degelijk, het is eigenlijk mijn va-
derland. Daarom trekt het land me wel.
Ik kan niet zeggen dat ik voor 100%
Nederlander of voor 100'10 Turks ben.
ik voel me Nederlander én Turk.

Scheldnaam
In het leger waden soldaten eens uitge-
scholden )'oor 'Turkse wa.n'rOllwell '.
Het woord Turk heefr ill onze .Hmlenle-
ring l'('n heel merkwaardige betekellis
gekregt'll.
Ja, wat iser gemakkelijkerom te zeggen
dan "Turk'. Waarom dat zo is gegroeid.
dat weet ik ook niet. Eerst hadden ze
mensen uit Turkije nodig. Nederlandse
bedrijven haalden Turkse mannen uit
hun eigen land naar het vreemde Neder-
land toe. En nu ze niet meer nodig zijn
in de bedrijven worden ze vaak als ge-
bruiksvoorwerp behandeld.

Maak jij je dmk om dit soort schl'ld-
woorden voor mensenllit Turkije?
Zeker maak ik me daar druk over. Ik
loop tenslotte met een Turkse naam
rond en als ze het niet over mij hebben.
thm hebben ze hct misschicn over mijn
vader. Ik kan mijzeJfniet uÎtsluiten van
het Turkse volk. Rcageren doe ik er niel
meer op. Ik kan me er wel druk om
maken. maar daar krijg ik nog meer pro-
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Aan Prof. Dr. H. Bonarius
Hoogleraar in de persoonlijk-
heidsleer

Hoe verklaart u het volgende
verschijnsel
blanken zien op ons neer
vanwege onze huidkleur
ze schelden op ons
vanwege onze huidkleur
ze noemen ons dom
vanwege onze huidkleur
zelf betalen ze duizenden gul-
dens
om de zon op te zoeken
zich te wassen met zijn stralen
in de hoop dat ze eens bruin
worden

Julian S. With

Jl' hem ,lLl21. Merk je dat het scheldell
mier Turken de laatste jar£'11toelleemt of
afneemt?
Ik vind dat het afneemt. In mijn eigen
vriendenkring merk ik dat je gemakke-
lijker geaccepteerd wordt zoals je bent.
Verder zitten er overal in de maatschap-
pij goeie en slechte mensen, bij Neder-
landers. bij Turken. bij Pakistanen ...
Steeds meer mensen merken dat je niet
allesoveréén kam kunt scheren. Het
gaat beter omdat mensen er ook meer
over leren. denk ik. ~'taar of het zo blijft.
dat \"'eet ik niet.

Oorzaak: de ekonomie
Waarligr dar aan. denk je?
Aan de achteruitgang van de ekonomie.
De problemen worden toch steeds weer
afgeschoven opde buitenlanders. Op
den duur begint het weer van voren af
aan. neem ik aan. Zo is hel altijd ge-
weest en zo zal het wel blijven ook. Als
de ene groep het beroerd krijgt. geven
zc dc schuld aan een groep die ereigcn-

lijk niets aan k.1I1veranderen.

Wat riud je erran dat buitenlanders at.••
het ekonomisch slechter gaat. terug kun-
nen gaan naar 11101vaderland Hu't enl
zognwamde 'oprotpremie'?
Slechte zaak. Het gaat dan ook om
iemand die hier een tockomst heeft ge~
probeerd op te bouwen. daarvoor ook
premies heeft betaald. Alszo iemand
teruggaat wordt hij in Turkije nÎet har-
telijk ontvangen. Toen het hier slecht
was is hij weggegaan en nu is hij weer
terug. Vaak opeen leeftijd dat ze in
Turkije ook geen werk meer krijgen. Ze
zijn dan ook een vreemde in hun eigen
land. Ze worden aan twee kanten gedis-
krimineerd: hier. omdat ze weg moeten.
en daaromdat ze terugkomen. En voor
dc kinderen is het al helemaal niel leuk
meer. Die zijn helemaal groot gewor-
den in Nederland en hebben het in Tur-
kije heel veel moeilijker dan hun ouders
als ze terug moeten gaan.

Denk j'ï dat er een betat' manier is om dit
proble('m op te lossen?
Ja. het moet ereerlîjker bij tocgaan. \Ve
zijn tenslotte allemaal mensen. wc moe-
ten met elkaar leren leven. met elkaar
leren omgaan.
Als je allecn maar aan jezelfblijft den-
ken. gaat het op een bep;mld moment
toch mis.

Wim Rl'inders



"Ik voel mij op en top Nederlands"

Zaten ('r in je opvoeding /log wellndone-
sische trekken?
Ifeel vroeger een klein heet je, Dat was
de periode dat mijn ouders bij mijn 45

Kwa uiterlijk lijk je dllidelijk te behoren
tot een "an de etnische groepen?
Wanneer mensen mij voor het eerst ont-
moeten denken ze inderdaad heel vaak
dat ik een 'buitenlander' ben, maar als
ze mij beter Icren kennen wordt wel
duidclijk dat ik me in ieder geval totaal
geen buitenlander voel. Ik spreek, om
maar iets te noemcn, geen woord Indo-
nesisch. Ik voel me echt honderd pro-
cent Nedcrlands.

Geintje
Ben je na je lagere schooljaren nog meer
met dit soort zaken gekonfronteerd?
Bijna niet. Een enkele keer wordt er
nog weleens wat gezegd, maar dat be-
treft bijna altijd een geintje. Zoals ik
ook weleens een opmerking maak over
iemand met rood haar.

Hoe weet je of het een geintje is?
Wanneer je met mensen zit te praten en
iemand maakt een opmerking, dan voel
je dat aan ofhet een geintje betreft of
gemeen bedoeld is. Het gaat natuurlijk
alleen maar op in de kontakten mct
mensen die je gocd kent. Is het iemand
dic je niet kent en hij ofzij maakt een
opmerking, dan is het voor mij gelijk

~ menens.

~

Hoe reageerde je daarop?
Ik kon niets terugdoen. Die jongcns
waren veel grotercn oudcr. Wanneer je
niets kunt doen dan zijn er twee moge-
lijkheden: je gaat eronder gehukt Ofje
hebt er lak aan. Ik koos voor het laatste
en dacht: jongens die dat zeggen zijn
gewoon klootzakken en die kunnen van
mij doodvallen. Zo simpel is dat.

Ik vond het heel erg, zowel het uitschei-
den als het uitgestotcn worden.

Aliguel vtm Slolen

" Wanneer mensen mij }.'oor /ret eerst
ontmoeten denken ze inderdaad /reel
J'aak dat ik een 'buitenlander' bell,
muur als ze mij he/er leren kennen
wordt wel duidelijk dal ik me in ieder
geval taJaal geen buitenlander l'oel.
Jk spreek, om maaT iets te noemen,
geen woord Indonesisch. Ik voe/me
echt honderdprocent Nederlands."
Miguel van Sloten (19) woont in
Zwolle ell dient, lot eind april/987,
als dragon-schuiler bij de IJ-cie ran
het45e Painfbatte Steenwijk. Zijn
grooh'ader, }'anmoeders kant, was
een/Ildonesiër. I" de direkte lijn komt
er verder geen 'vreemd' bloed l'oor.
Miguel is dus slechts voor 'eell kwart
Indonesisch'. Ook al is hij een gebo-
ren en gelogen Nederlander, toch
oogt /rij als een I'o/waardige 'vertegen-
woordiger l'UIl een l'an de etnische
groepen, Hoe hij daarmee omgaat is
/ret hoofdthema vall dit gesprek.

Hoe ervaarde je dat?

Ben je persoonlijk weleens tegen bepaal-
de vormelI van diskriminatie opgelopen?
Gedurende mijn lagere schooljaren heb
ik er nogal last van gehad. Vooral van
jongens uit de buurt. Dat waren echte
uitingen van diskriminatie waarbij ik
uitgescholden werd voor 'zwartc' en
nict mee mocht spreken op grond van
mijn huidskleur. Dat gcbeurde in die
tijd regelmatig.



grootouders inwoonden. liet schijnt dat
ik in die tijd ook nog een beetje met een
accent sprak. Dat is er met het naar
school gaan weer snel afgegaan. Als er
sprake is van een accent, dan is het een
Zwols accent. Veel belangrijker in dit
verband is hoe je je voelt en zoals ik al
zei, ik voel me open top Nederlander,
zclfsgeen greintje Indonesisch.

Ben je zo Nederlands dat je rustig een
diskriminerende opmerking over 'zwar~
ten' of Turken zou kunnen maken?
Ik kan me dat van mezelf niet voorstel~
len, want ik vind dit soort opmerkingen
werkelijk heel onzinnig.

Hoe reageer je op negatiel'e opmerkin-
gen over 'buitenlanders' door daden?
Wanneer het in het algemeen wordt
geuit dan reageer ik daar niet op. Ik
bemoei me er gewoon niet mee. Ik laat
ze gewoon lullen. Ondertussen vorm ik
mij wel een meningoverdiegenen die
zoicts zeggen. Ik ga er niet op in.

Waarom niet?
Ik vind het dom gelul, maar voel er pcr-
soonlijk niet de pijn van. Door er tegen~
in te gaan wordt hct er niet beter van,
dat heb ik wel geleerd. Misschien hou-
den ze, wanneer je er iets van geleerd
hebt. hun mond wel zo lang je er bij
bent, maar het verandert niets aan hun
mentaliteit.

Klimaat
Hoe zie je het klimaat ill Nedahmd l'ODr
'buiten/amlers 7
Ik denk niet dat Nederlanders zozeer
vijandig naar buitenlanders kijken.
maar dat het meer onbekendheid is. het
zijn vreemden. Ik denk \l,'el dat er grote
verschillen zijn tusscn stad en plaltc~
land. In de grote stad ga je als 'buitcn-
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dat echter totaal anders. Daar zou een
"buitenlander' zich weleens meer 'bui~
tenlander' kunnen voelen. Persoonlijk
denk ik, dat ik erook op ecn dorp weinig
last van zou hebben. Ilooguit de eerste
weken. maar daarna niet meer. Ik voel
me zo Nederlander, dat ik een cventuele
vijandigheid niet persoonlijk zal er~
varen.

Wat wat je vanlnclonesië af?
Ik weet dat de hoofdstad Djakarta is
omdat mijn moeder er is geboren, maar
dat isdan ook alles.

Zou je ('f weleens naar toe willen?
Voor de zon en het strand, maar niet
omdat Indonesië het land is van mijn
voorouders en dus ook een beetje van
mij. Nee. Wanneer ik er naar toe zou
gaan zou dat uitsluitend voor het kli-
maat zijn, maar daarvoor hoef je niet zo
ver te reizen.

Met wdke instelling h('ll jij in militaire
dienst opgt'komen?
Vrij onverschillig. liet maakte mij nict
zo veel uit. Na enkele dagen dacht ik:
wanneer ik dit allemaal had geweten
zou ik geprobeerd hebben eronderuit te
komen. Ik ben nog niet ergenthousiast
maar ik kan er wel veel bcter tegen dan
in het begin.

Waar kon je in het begin niet zo g()('d
tegen?

Met name de discipline. Het komt op
mij allemaal zo verschrikkelijk over.
trokken over. In mijn ogen is hct vaak
overbodig, maar ja, het schijnt erbij te
horen.

Vooral bij de infamerie is er in dit, hegin-
periode sprake t'lm een war stressig k/i~
maat ...
Nogalja ...

Een klimaat waarin het zeer wel mogelijk
is dat men zich op elkaar Kaat afreage-
ren: kaderleden op so/daren. soldaten op
soldaten ofsoldaten op kaderleden.
'[Juiten/anders' kWlflen in zo 'n.\feer ge.
makkt'lijk een doelwit Ivorden. Heb je
daar ooit ft'ts \'(ln meegemaakt?
Noch persoonlijk. noch in zijn alge~
mcenheid heb ik er bij onsop de kom-
pagnie iets van ervaren met uitzonde-
ring van één voorval. We stonden op
een keer bij de wapenkamer te wachten.
Uit een radio kwam vrij hard ritmische.
muziek. Toen zei een sergeant: Die
tam~tam~rnuziek komt jou zeker wel be~
kend voor Van Sloten'?

Stom
Zo'n opmerking doet je op dat moment
wt'rkdijk nins?
Nee, werkelijk niet. liet enige wat ik
denk is: wat een stomme opmerking.
wat een lul van een vent. En voor de rest
leg ik het naast me neer. Overigens kon
je die sergeant voor de rest nog wel aar-
dig hcbben. Hij kon alleen. af en toe.
van die vreemde dingcn zeggen.

Jij denkt dat je op ZOlt'ts niet reageert,
omdat jt' je Neder/muis l'Oeft?
Ik dénk het niet, ik weet het wel zeker.
Wanneer ik me ook maarcen beetje
Indonesisch zou voelen, dan zou zo'n
opmerking mij raken. Maar hct raakt
mij absoluut niet.



Dat was het enige wrve/ende voorval dat
je je uit je dienstlljd kwlt herinneren?
Inderdaad. Ja. ze zeuren nog wel eens
over mijn lange haren maar dat heeft
beslist niets te maken met mijn Indone-
sische afkomst. Iemand met lange blon-
de haren krijgt hetzelfde te horen.

Hoe zie je de rest van je diensttijd?
Ik zal de tijd tot volgend jaar april wel
uitdienen al zag ik het liefst dat het mor-

gen afgelopen zou zijn. Helaas is dat
niet zo. Ik zie wel op tegen de vele oefe-
ningen die we nog op het programma
hebben staan. Ik reis namelijk dagelijks
heen en weeren dat zit er dan niet in.
Niet dat ik niet van huis zou kunnen.
maar ik speel in een band. Dat betekent
veel oefenen en optreden en dat komt
tijdens de oefeningen in het gedrang.

Je speelt in een pop-groep?

Een pop-groep zou ik het niet willen
noemen. Volgens ouderwetse opvattin-
gen zou je het hard-rock kunnen noe-
men. maar zelf spreek ik liever over
speed-metal-muziek. liet is veel sneller
en harder dan hard-rock.

Bedankt voor het gesprek.

WimHeij
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Wie verder willezeIl

Anne Frank Stichting: Vreemd gespuis.
In vijftien artikelen wordt een overzicht
gegeven hoc Nederlanders reageerden
op de komst van vreemdelingen. van de
Zuidnederlandse immigranten uit de
16e ccuw tot en met de Turken. Marok-
kanen en Tamils van nu.
Uitg. Ambo/Novib. Baarn,1987.

Hassan Bel Ghazi: Van soek naar ar-
beidsmarkt.
Een goed leesbaar hock over de achter-
grond van Marokkanen in Nederland.
De geschiedenis van Marokkocn de ge-
woonten en de positie van de Marokka.
nen in Nederland beschreven door cen
Marokkaan.
Nabije-Oostenrecks Uitg.IIet \VereJd-
venster, Houten. 1986.

Ron Blom en Leo de Klcyn: Racisme en
militarisme. Zwarte soldaten in blanke
legers.
Achtereenvolgens wordt de positie van
niet-hlanke soldaten in het Amerikaan-
se. Zuidafrikaanse en Nederlandse le-
gcr nader bekeken. De auteurs gaan
vooral in op de vraag hoe de soldatenbe-
weging haar strategie dient af te stem-
men op de migranten-soldaten cn het
racisme.
Uitg. Kronstadt Kollektief. Postbus
141. Boskoop. 1986.

A. Th . .J. te Brake: Minderheden in de
48 Amerikaanse en Britse krijgsmacht.

Een literatuurstudie over buitenlandse
ervaringen met minderheden in de
krijgsmacht. die verricht werd in het ka-
der van een advies over de wijze waarop
de krijgsmacht kan bijdragen aan de tot-
standkoming van een multi-etnische sa-
menleving. de hoofddoelstelling van het
Nederlandse minderhedenbeleid.
Uitg. Min. van Binnenlandse Zaken.
Den !laag. 1987.

11. B. Entzin~cr: liet minderhedenbe-
leid.
liet minderhedenbeleid in Nederland
wordt in dit boek uiteengezet en verge-
leken met het minderhedenbeleid in
Zwitserland. BRD. België. Frankrijk.
Groot-Brittannië en Zweden.
Uitg. Boom. Meppel. 1984.

Drs. J. W. H. Janssen: Etnische groe-
pen in de KL Een beleidsvoorberei-
dend onderzoek naar de (eventuele)
problematiek i.z. etnische groepen. zo-
als die door commandanten van eenhe-
den en hulpverleners wordt ondt.:r-
vonden.
Uitg. Directie Personeel Koninklijke
Landmacht, afd. Gedragswetenschap-
pen, Den Haag. 1986.

•..rans Lopulailan: Onder de sneeuw een
Indisch graf.
Een roman van een Molukse schrijver
die de lezer van binnenuit een blik gunt
op het leven Vim de Molukkerszoals

zich dat drie decennia lang in Nederland
heeft afgespeeld.
Uitg. In de Knipscheer .llaarlem. 1985.

l\laatschappcJijkc Raad ,'oor de Krijgs-
macht: Etnische minderheden en de
krijgsmacht.
Inventarisatie van de mogelijke gevol-
gen voor het funktioneren van de krijgs-
macht wanneer jongeren afkomstig uit
etnische en kulturele minderheden-in
grote aantallen - als dienstplichtige of
vrijwillig dienend tot de krijgsmacht
toetreden; maatregelen die dienen te
worden getroffen opdat zij volwaardig
kunnen funktioneren.
UiIg. MRK.Baehmanstraal I. 2596JA
Deo Ilaag. 1987.

Lau l\lazirel: \Voonwagenvolk.
Een bundel opstellen van een verbeten
voorvechtster voor een rechtvaardiger
beleid en een humaner gedrag tegen-
over alle nomadisch levende mensen en
de zigeuners in het bijzonder.
Uitg. Van Gennep. Amsterdam. 1987

Fatima Mernissi: Vrouwen in Marokko
aan het woord,
Serie interviews met 12 totaal verschil-
lende vrouwen in het hedendaagse Ma-
rokko.
Nabije.Oostcnreeks, Uitg. het Wereld-
vcnster.llouten,19X5

NasI' Mohammed: ~1inderover t\1t:er.



Korte verhaaltjes waarin de Nederland-
se samenleving door een Marokkaanse
loep bekeken wordt.
Uitgegeven in eigen beheer Verkoop en
distributie: Omega Boek bv, Am-
sterdam.

PapatJa Nalbantoglu: De krullen van
Mine. Vijftien portretten van turkse mi-
grantenjongeren.
Hoe de tweede en derde generatie pro-
beert te overleven en tot welke prijs
wordt op zeer indrukwekkende wijze
duidelijk gemaakt.
Feministische uitgeverij Sara. Amster-
dam. 1985.

Ruud Peters(redaktie):Van vreemde
. herkomst. Achtergronden van Turkse
en Marokkaanse landgenoten.
In dit boek komen aan bod: De islam en
de geschiedenis. de maatschappelijke
en economische ontwikkelingen. de po-
litiek en het onderwijs van Turkije en
Marokko.
Nabije-Oostenrceks Uitg. Het Wereld-
venster . Houten 1982.

Tessell)ollman en ln~rid lIarms: In Ne-
derland door omstandigheden.
Gesprekken met Indische Nederlanders
(en hun kinderen en kleinkinderen) die
zich in de jaren vijftig vestigden in en
rond Alkmaar.
Anti-racisme-reeks Uitg. AMBO/NO-
VIB. Amsterdam. 1986.

Tessel Pollman en Juan Selek)': Istori-
Istori Maluku. liet verhaal van de Mo-
lukkers.
liet verhaal van de gewone Molukker.
van het militaire leven in het koloniale
Indië tot het problematische bestaan in
Nederland.
Uitg. Arbeiderspers. Amsterdam.l979.

Peter Schumacher: De Minderheden.
700.000 migranten minder gelijk.
Goed overzicht van de in ons land leven-
de etnische groepen. Waarom ze geko-
men zijn en waarom ze blijven en meer
over hun culturele achtergrond.
Uitg. Van Gennep. Amsterdam.l981

Leila Scbbar: Fatima. De Algerijnse
vrouwen op het plein.
Een schitterende roman die een zeer
goed beeld geeft van de situatie van een
immigrantenvrouw in de Westerse we-
reld.
Uitg. Van Gennep. Amsterdam. 1985.

E.C. Tanerean: De integratie van etni-
sche minderheden binnen de Neder-
landse krijgsmacht. Een eerste verken-
ning.
Een inventarisatie van de huidige situa-
tie en het aangeven van knelpunten. die
- vooral met het oog opde toekomst-
mogelijk aanleiding geven tot het ont-
wikkelen van beleid op dit terrein.
Uitg. KMA afd. Sociologische en psy-
chologische studies, Breda. 1984.

Terr)' \Vallaee: Zwarte soldaten in
Vietnam.
Zwarte Vietnamveteranen vertellen
hoe zij te lijden hadden onder het racis-
me en de diskriminatie in het Ameri-
kaanse leger.
Uitg. L. J. Veen. Utrecht. 1984.

Hans Werdmölder: Van vriendenkring
tot randgroep.
Verslag van 2jaar optrekken met een
groep Marokkaanse jongeren in een ou-
de stadswijk. Interessante studie van
binnenuit.
Uitg. Het Wereldvenster •Houten 1986

(Dit literatuuroverzicht werd samenge-
steM door Karen en Wim Heij)
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Buitenlandse feestdagen 1988

Januari
I-NIEUWJAAR
Kaapverdianell. Spanjaarden,
Griekl'1I, /ra/itmefl, Marokkanen.
Amil/i(JIl('II. Portllgl'Z('lI, Surilw-
men, T/lrken, JOt'gos/en'en
Men geeft elkaar gc!>chcnkcn.
omdat het levcns de dag van de
llciligc Vasilis is. die hier de rol
van Sintcrklaasnvcrnccmt.

2-NIEUW JAAR
JoegoslOl'ell
Beide dagen worden uitbundig
gevierd met uitwisseling van goe-
de wensen voor voorspoed in het
komende jaar.

6-URIEKONINGEN
Splmjaardl'tl. /wlianefl
Op deze dag wordt gevierd dal de
Wijzen uit het Oosten op weg wa-
ren om Jezus te begroeten als de
pasgeboren koning der joden. In
Spanje en Italië krijgen alle kin-
deren op deze dag kadootjcs.
Sc/wlen Ol hedrijl'('1l zijn gt',
S/oil'lI.

hatll'l'erdiallen
De kinderen gaan van huis lot
huis, zingen liedjes en krijgen
vervolgens koekjes en snoep.
Scholen en bedrij,'en zijn ge-
sloU'n.

6-DOOI) VAN .JEZUS
Grieken
Er worden kerkdiensten gehou-

SD den aan de waterkant (rivier, zee

ofhassin) waarhij de priesterecn
kruis aan een touw in het water
gooit, dat er later door jongens
weer wordt uitgehaald. De pries-
ter heiligt die dag alle woningen.
Scholen en h('drijven zijn ge-
.~/()t('".

18-DAG VAN DE REVOLUTIE
Tunesiërs
In 1952 stelde de Franse president
gedeeltelijk zcllbestuur voor.
Het Franse parlement vond dit te
veel. de Tunesische leiders te wei-
nig. Hahib Bourguiba riep toen
de opstand uit. waarop hij werd
gearresteerd. Op deze dag wor-
den nog steeds onderscheidingen
uitgereikt.
Scholen en bedrijl'en zijn ge-
sloUtl.

20-DAG VAN IlENATIONALE
HELDEN
KaapwrtJianen
Sterfdag van Amilcar Cahral,
stichter van de P .A.I.G.c. Te-
vens herdenkingsdag V(l{lralle
strijders en gevallenen tijdens de
onafha nkel ij khe idsoorlog.
Scholen Ol bcdrijl'en zij" ge-
sloten.

2]-HASANT I)ANCIIAl\Il
Surinamers (Hindoes)
De Se dag van de lichte maand-
helft van m;lgh (jan.lfchr.). Op
deze dag worden diensten ver.
richt ter ere van Sarasvati. de gt'.
malin van lirahma (God als

schepper).

Februari
16-I\.IAHA SIVRA TI
S/lrilltlmer.~ (Hindoes)
De grote nachl van Shiva wordt
opde 14e dag van de donkere
helft van de maand Phalgun
(febr ./maart) gevierd.

18.H:EGAIU KANDILI
Turke"
(nacht\'an IXIICJ febr.)
Het feest van de ontvangenis van
t\.lohammed, dat aan de voora-
vond van de eerste vrijdag van de
maand Rejeb gevierd wordt.
Veel restaurants zijn die avond
gesloten omdat cr wordt gevast.

22-KAZARI DEFTERI
Grieken
"Schone maandag"
Scholen ('tl bedrijn'JI zijn ge-
slo/en.

Maart
J-Aïu ALARACIl
Marokkam'n
Feest van de troonhestijging.
Op J maart 196 1werd de huidige
koning. Ilassan 11, gekroond. J {ij
is de tweede koning van het onaf.
hankelijke Marokko.
Vooral in de streken waar de
meest fervente aanhangers van de
koning "..onen, wordt dit feest ge-
vierd.

Alle officiële instmllies zijn ge-
.\-/o/t'l1.

3.IIOLIKA DAIIAN
S/lrirwmers (llindoes)
Dit is het verbranden van de op
liasant Panchami geplante Holi-
ka (het symbool van het kwaad).
Deze plechtigheid vindt rlaatsop
de laatste dag van de maand Phal.
gun (febr .Imaart). één dag voor
het Holi-feest.

4-IIOU "IIAGWA
Surinamers
Valt op de eerste dag van de
maand Chaitra (maart/april).
Dit is het nieuwjaarsfeest, dat
met veel enthousiasme wordt ge-
vierd en waaraan ook door niel-
Hindoes wordt deelgenomen.
In Suriname is de Holi-dagoffici-
eel als vrije dag aangewezen.

g.()AC; VA:"IDE VROUW
Joegmlal'l'lI
Een historische datum in vcrhand
met de strijd voor vrouweneman-
cipatie. Tegelijkertijd wordt deze
dag ook gevierd als ..moe.
denbg".
Scholen en bedrijven olijven
open, maar <Jefeestdag wordt er
gevierd met passende feestpro-
gramma's.

Kaapverdiwl('"
Op deze dag wordt aandacht ge.
schonken aan de positie van de
vrouw.



Scholen en bedrijven zijn ge-
sloren.

15-MIRAÇ KANIlILl
Turken
(nacht van 15/16 maart)
In de zevemle islamitische maand
vindt jaarlijks de herdenking
plaats van de nachtelijke hemel-
reis van de profeet Mohammed.
Deze reis ging van Mekka naar
Jeruzalem en vandaar naar de he-
mel op het gevleugelde paard
Burak.

IS-Ie NAVRATRI
Surinamers (Hindoes)
Gedurende de Navratri houdt
men - veelal in huiselijke kring-
diensten ter ere van Durga of
Bhagvali. de gemalin van Shiva.

Is-mA 1lII11M:'<O IIlA:'<DERA
Allfillillnen
Deze dag is op Aruba een offi-
ciële feestdag ("Arubadag").
Scholen en bedrij~'ellzij" ge-
sloren.

19-5T. JOZEF
Spanjaarden
De man van l\1aria. zoon van Ja-
cob. een timmerman-schrijnwer-
ker uit Nazareth. de vader van
Jezus.

20-0NAtlIA:'<KELlJK-
IIElIlSDAG
Tunesiërs
Toen bekend werd dat Marokko
volledig onall1ankclijk zou wor-
den ging ook de Tunesische rege-
ring nieuwe eisen stellen.
Twee weken na de officiële onaf-
hankelijkheid van Marokko kon
ook Bourguiha op 20 maart 1956
zijn handlekening onder het on-
afhankelijkheidsverdrag zellen.
Scholen ('tl bedrijwn zijn ge-
slo/en.

25-0SAFHA:'IJKELIJK-
HEIIJSUAG
Grieken
'n IRI'" "'Crd te Odessa in Rus-
land in het geheim door Griekse
vrijheidsstrijders hel verbond
•.Filik Elcria" (vriendschapsvcr-
bond) opgericht. Het had ten
doel via een gewapende revolutie
de totale bevrijding van Grieken-
land te bewerkstelligen.
De Griekse christenen waren
tocn al eeuwen overheerst ge-
weest door het Ottomaanse Rijk.
De Griekse vrijheidsrevolutie
werdop25 maart 1821 uitgeroe-
pen en heeft geduurd tot R okto-
ber 1827. Op deze dag werd de
laatste grote slag geleverd.
De zeeslag bij Navarino heeft tot
de gehele bevrijding van
Griekenland geleid.
Sc/ioll'1len bedrijl.etI zij" ge-
s/o/ell.

26-RAMNA V1\1I
Surinamers (Hindoes)
Ook bekend als Ram Jayanli. de
geboortedag van Ram (incarnatie
of avatar van Vishnu - God als
onderhouder). Ram wordt door
de Ilindoe als ideale mens en ko-
ning beschouwd; een ideale sa-
menleving wordt "Ramraj"-
Godsrijk - genoemd. Op Ram.
navmi-gedag vande lichte
maand helft van de ChaÎtra
(maart/april) - worden vooral in
de tempels speciale diensten ge-
houden. waarbij het beroemde
epos Ramayana wordt voorge-
lezen.

SlIJl
Molukker.ç
De meeste Molukkers in Neder.
land behoren tot de Molukse pro-
testantse kerken. De opname van
de jongeren in de kerk. de belij-
denis. heet in het Maleis: "sidi".
Sidi vindt doorgaans plaats in de

maanden maart tot en met juni.

April
I-BERATKANI>ILI
Turken
(nacht van Il2april)
Tijdens de 14e nacht van de acht-
ste maand gedenkt men, uitgaan-
de van een overlevering van de
Profeet. dat Allah voor het ko-
mende jaar vaststelt wie er zullen
sterven en geboren worden. Som-
mige gelovigen brengen deze hele
nacht door in gebed.
In die nacht werd de gebedsrich-
ting veranderd van Jeruzalem
naar Mekka.

I.GOEDE VRIJDAG
Spanjaarden, Itllliam'II,Moluk-
kers. Anrillialletl, Por/llgeun. Su-
ri1lwners

2.IIANUMA:'< JA YANTI
Surimmlt'rs (Ilindoes)
De geboortedag van Hanuman.
Ilanuman is de dienaar van Ram
en geldt als de meest ideale bhakt
(devoot). Hij staat ook als Maha-
I'ira-Swami bekend wegens zijn
heldendaden die in het epos Ra-
mayana beschreven zijn. Op deze
dag houdt men offerdiensten. ter-
wijl erook de IIanuman-Chalisa
(lofzang aan llanuman) wordt ge-
lezen.

3-PASE:'<
Spanjaarden. Italianen. Moluk-
kers, Anrillianen, Por/llgeun, Su-
rinamers

8-GOEDE VRIJDAG
Grieken

9-I>AG VAN DE MARTELAREN
Tllnesiër.ç
In 1938 schoten de Franse bezet-
ters op demonstranten, wat aan
tientallen mensen het leven kost-
te. Leiders van de Neo-Destour-

partij werden gearresteerd. Op
deze dag worden de doden her-
dacht.
Sc/iolm ell bedrijven z/ïn ge-
sloten.

JO-PASEN
Grieken (10/11 april)

18-RAl\lAZAN*
Turkl'1l

IS-RAl\1AI>AN*
Marokkanen, Tunesiàs

18-RAl\tZAAN
Surinamers (Moslims)
(tot 17 mei. deze periode geldt
ook voor de islamitische Moluk-
kers: Puasa).
Dit is de negende maand van het
islamitisch jaaren de vasten.
maand. De Ramadan/Ramazan
begint op het moment waarop
men de nieuwe maan kan zien.
Het vasten in dc Ramadan/Ra-
mazan is een plicht voor de mos-
lims. Een moslim mag gedurende
deze maan-maand van zon sop.
gang tot zonsondergang niel ro.
ken. eten. drinken of sexuele om-
gang hebben. Kinderen zijn vrij-
gesteld van het vasten. Zwange-
re. zogende of ongestelde vrou-
wen, zieken en reizigers ook,
maar zij moeten het later inhalen.
De bedoeling van de Ramadanl
Ramazan is:
- rust geven aan de maag;
- de rijke mensen moeten voelen
wal een arme het hele jaar moet
voelen;
- men leert ziehzelfte be-
heersen.
"' Afl1ankelijk van de stand van
de maan.

B-COÇUK IlA YRMII
Tllrk!'n
Feest voor de kinderen.
Tijdens de onafhankelijkheid-
soorlog. geleid door Kemal Ata- 51



türk. die van Turkijc e:en rep u-
hlie:k maakte:. kwam op de:ze: dag
in 1920. in de nieuwe hoofdstad
Ankara het eerste nationale par-
kment hijeen,
Atatürk riep dele dag uil tot Dag
van het Kind.
A 1/(' lagere schoolkilldal'lI hel>.
b('fl ,'rij.

25.DAG VA~ DE HEVOLU11E
Porlllg('Z('1l
f lerdenking van de Demokrati-
sche revolutie die op 25 april 1974
een einde maakte aan het voor-
gaande regime dat sinds t92ó was
gcvestigd.
Scholell cn bedrijl,'en zijn ge-
slof('Il,

25.HEVHIJllIN(;SDAG
IwlialU'll
Mcn viert het einde van de Twee:-
de Wereldoorlogen van de fascis.
tische dictatuur. Dc festivitciten
zijn te vergelijken met die in Ne-
derland op bevrijdingsdag.
In Rome wordt ee:n grote militai-
re parade gehouden. Ook worden
Je doden herdacht,

25-HEHDENKING \' AN DE
I'ROCLAMA TIE VAN DE Rl\IS
Molukkers
Op25 april t950werdop Ambon
de Republiek MahlkuSelatan
(RMS) uitgerocpen \vaarbij de
Molukken zich losmaakten van
Indonesië. In de daarop volgende
jaren heroverde Indonesië de
Molukse eilanden. Veel in Ne-
derland lewnde Molukkers her-
denken nog elk jaar de: RJ\.1S-pro-
c1amatie met landelijke bijeen-
komsten en feesten.

Mei
I.DA(; VAN UE AHnEU>
J\atll'\'erdiwlc1l, Spanjaard"'l, lla-

52 lianen. Marokkaflt'n, All/illial/('Il,

Portllgeun, TWl('siá.\", lot'go-
~1av('n
Scholen ell bedrijveIl zijn ge-
slo/en.

I.DAG VAN DE ARBEII> TE-
VENS BI'()E~lENFEESTDAG
Grit'km
Er zijn bloemencorso's. mu.
ziC'koptochten en volksdansen,
De gezinnen gaan naar buiten om
te picknicken.

2-DAG VAN DEARBEII>
10egoslal'ell
Scholen ('11 bedrijvl'n zijn ge-
slo(l'lI.

12-IIEMEL\'AART
Spanjaardm, IJa/i'lIIl'll, Maluk.
kers, Amilliwlt'll, Surirw/1la.\'

I3-KAIJIR GECESI
Turken
(nacht van 13fl4 mei)"
De 27sle nacht \'an de Ramazan
wordt door vele moslims be- 'L
schouwd als de nacht waarin de
profeet Mohammed voor het
eerst de Goddelijke btlodschap
ontving. Deze \'ierd aan hem
ovcrgebracht door de engel Ga-
briël.
" Afhankelijk van de stand van
de maan.

14.PA TTI1\1lJRAI>AG
Molukkers
Pattimufa (Thomas J\.latulesia)
was de leider van een opstand te:-
gen het Nederlandse gezag op de
Molukken in IHI7. Nadat hij de
Nederlanders gevoelige verliezen
had toegebraeht. werd Patlimura
uiteindelijk \'crslagen, gevangen
genomen en ter dood gebracht.

I'-SEKER UAYA1\11'"
Turkt'Tl
"Sjtikcrfeesr" Aid el FiJr"
Marokkanen, TWle~'iër.\'

18.II>-lJl.-I-11'R (Suikerfeest)'"
SlIrir/(//1l('r,l-(r-.1oslims)
(Deze dag geldf ook \'Oor de üla-
/1lÎlisclle MO/llkkas)
Dit feest tJC'ëindigt de vastenperi.
odc en duurt in islamitische lan-
den vaak meerdere dagen. liet is
de eerste dag van de tiende
maand, Voor dit feest worden
zeer vcel soortl'n koeken en ge-
bak klaargemaakt. Alles is van te-
vorcn schoongemaakt, iedereen
isop z'n best gekleed en tJe7.0ckt
familie en vrienden. Zij wensen
elkaar het allerbeste.
Scholen ell hedrijl'('11 zij" g('-
,~/Of('fl,

" Afllankelijk van destand van
dC'maan.

19-IIErtlEI.VAART
GrÎt'k('1I

19.5PORT- EN JEUGI>UAG
Turken
Kort na cen inval van Griekse
troepen bij Izmir landde Atatürk.
de laterc stichter van de Turkse
reputJliek, bij Samsun aan dc
Zwarte Zee om van daaruit zijn
land te gaan tJe\'fijden van bui-
tcnlandse bezetters. Er zijn para-
des van middelbarc schoolkinde'
ren in uniformen en erwordcn
gymnastiekuitvoeringcn ge-
geven.
lederenl Î.\" op deze dag \'rij.

22.PINKSTEREl'i
Spanjaarden, !falitllle", Moluk.-
kers, Antilliancn, Sur;mlnll'n'
(22/23 mei)

29-PINKSTEREN
Grieke"

JUlli /988
I.UAG VA~ liET KIND
Allllpl'erdillnen

VCel sport- en culturele evene-
mcnten voor en door de kin-
deren,
Scholen en hedrijl'/'Il zij" 1{("

.\"Io/en,

I.FEE.ST VAN DEOVERWI~-
NING
Tunesiër.\"
In 1955 werd de naar Frankrijk
vcrtJanncn IlatJih Bourguiba met
grote triomf in Tunesië binnenge-
haald. nadat de interne onafhan-
kelijkheid van Tunesië door
Frankrijk was erkend.
ScholelI t'1Ihl'drij"t'1l zij" ge-
.\'/0/('11.

2-FEEST VAN IlE./EU(;Il
Tunesiën
Deze dag is alleen voor de jeugd
bcstcmd.
Er worden sportwcdstrijden in al-
le takken van sport gehouden. El-
ke provincie moet een eigen
sportpf(lgramma (lrganiseren en
dit presenteren in het grote stadi-
on van de hoofdstad Tunis.
Scholen Cflbedrij\'efl zijn Kt"
slO/cn.

Z.IMG VAN UE REPUBLIEK
Iw/ianen
Opdezedagin t946knoshetlta-
liaansc volk door middel van een
referendum voor een republiek.
Dit maakte een einde aan de mo-
narchie.

5-I~nllGRA TlEUAG
Sllrinamers
Viering van de aankomst van de
eerste Ilindoestaansc contraetar-
heiders in Suriname in IR73.

10-DAG VA;..IPORTU(;AL
Portllge::('11
Op deze dag wordt traditiege-
trouw mei grote plechtigheid de
sterfdatum (10 juni 15S0) her-
dacht van de: grote heldendichter



LUlz de Camoes. schrijver van de
..Os Lusiados".
Scholen en hedrijvcn zijn gc.
sloren.

IJ-SACRAJ\IENTSI>AG
Kaapverdianen. Spanjaarden. Ita-
lianen. PorlllgeZ('f/

29-ST. PETRUS/ST. PAULUS
Spanjaarden, Grieken
In de plaalsen die één van de hei-
ligen als beschermengel hebben.
is het voorde bewoners een vrije
dag.

Juli
1.I>AG DER VRIJHEUEN
Surinamen
Herdenking van de afschaffing
van de slavernij in lX63.

2-CURAÇAODAG
AflIilliancfl
Scholen en bedrijw:n zijn g('.
slolen.

HIAG VAN m;STR(JIlER
joegoslal'en
In 19.t2opende een groep parlisa-
nen onder leiding van Tito het
vcrzel tegen Hitleren hel fascis-
me. Op deze dag worden bijeen-
komsten gehouden en viert men
feesl met vrienden en familie.

S.O:\!AtlIA:\!KELIJK.
HElDSDAG
Kaapverdianen
Schoft'n ('n bl'drijven zij" ge-
sloten.

2~.KURBAN UAYRAl\II*
Turken

24- ••0FFERFU~~T"' AÏIl EL
KEBIR*
Marokkanen, Tllne.~iërs

2~.Il).UL.A()HA (Offerfeest)*
Surinamers (Moslims)
(DeZl' dag geldlook morde i.5la-
milische Molukken;: Hari Raja
Hadji)
Dit is de tiende dag van de twaalf-
de maand. Op deze dag offeren
de pdgrimsin het dal van Mina
een offerdier. Iliermee herden-
ken zij dal Abraham zijn zoon
Ismaël aan God zou offeren.
De engel Gabriël stuurde hier-
voor in de plaats een schaap.
Overal in de wereld slachlen op
deze dag moslims offerdieren.
Hel is de belangrijkste feesldag
van de islam.
t\1cn slacht alleen of met meerde-
re personen (m.lximaaI7) een
dier. Hel vlees wordl verdedd
onder familieleden en vrienden
en lIJ van het tol aal houd I men
zelf.
Scholen en bedrijven zijn ge-
xlou>n.
• Afhankelijk van de sland van
de maan.

2S-ST.JACOHUS
Spanjaarden

25.DAG VA:'" UE REPUBLIEK
Tunesiërs
Een jaar na de feitelijke onafhan-
kelijkheid werd in 195Rde repu-
bliek uitgeroepen. Bourguiha
werd president. In de grondwet
van 1959 werd vastgesteld dal de
president voor vijf jaar wordt ge-
kozen en hoogstens drie maal
herkicsba.lr is. In 197.1neslool de
partij om 80urguiba tot president
voor het leven te benoemen.
Scholen en bet/rijn'" zijn gc-
sloten.

Augustus
SERA:'>I
Molukkers
(gedurende aug.lscpt.)

De doop van kinderen in de 1\10-
lukse samenleving heel: ..Sera-
ni". Het vindt meestal in de
maanden auguslus en seplcmber
plaals. Molukkers zijn een hechte
gemeenschap. Dat blijkt bij feesi.
en (zo~lIs Serani). maar ook bij
droevige gebeurtenissen. Van
heinde en ver komen Molukkers
dan lief en leed delen.

IJ-DAG VAN m; VROUW
Tunesiërs
Dil is ecn hislorische dag. aange-
zien in 1936de nieuwe ..Wet op
het persoonlijk recht" ""'crd aan.
genomen die polygamie verbiedt
en de vrouw gelijke burger. en
polilieke rechten tockem.

14-ISLAMITISCII
NIEUWJAAR
I MUIIARREM 1409
MUIIARRAM
Turken, Marokkam:n, Tunesiën',
Surinamers
Op de tiende dag van de Ie islami-
tische maand wordt hel islami-
lisch nieuwjaar gevierd. Na te-
genwerking door zijn tegenstan-
ders was het ••..001' de profeet Ma.
hammed niet mogelijk zijn gods-
dienstige activiteiten in Mekka
voort tezelten.ln heljaar622
ging hij mei ongeveer70 man en
hun gezinnen naar Medina. Deze
verhuizing. de Hidja. werd hel
begin van de islamitische tijdre-
kening. Met het jaar 622 begon
dus voor de Moslim de jaartel.
Iing.
(Dezetiag geldt ook voorde isla-
mitische Molukkl'Ts)
•. Afhankelijk van de stand van
de maan.

IS-MARIA TE:'> IIEMEL-OPl'OE-
MING
Kaapverdianen, Spanjaarden,
Grieken, Portugezen
Dil feesl wordt gevierd met pro-

cessies waarbij het beeld van de
heilige l\laagd Maria wordt mee.
gedragen.
Scholt'n en h('drijl'en zijll ge-
slotell.

IS-FERROGOSTO
Ilalianen
Maria Hemelvaart. De viering
van het feesl gebeurt in iedere
stad en ieder dorp weer anders.
Overal zijn er kermissen, worden
er volksspelen georganiseerd en
iser vuurwerk.

2J-A~URE GÜ:'>Ü*
Turken

2J-ASIIOURA
Marokkanen. TIUl{'siërs

2J-ASIIURA.
Surinamers (tv1oslims)
(Deze dag geldlook mor de isla-
mitisch(' Atolukken)
Opde tiende dag van de eerste
maand van de islamitische tijdre-
kening, is hel volgens de islamiti-
sche wel aan te bevelen te vasten.
Voor Shïieten is dit een bijzon-
dere dag. omdal zij dan het mar-
telaarschap bij Kerbela hen..len-
ken van Husein. een van de zonen
van Ali.
* Afhankelijk van de sland van
de maan.

27-RAKSIIA UANIJIIAS
Surinamers (Hindoestaan)
Op deze dag wordt met enig cere-
monieel een beschermingskoord
(rakhi) gebonden om de pols van
degene op wiens bescherming
men rekenl. f ICI is gebruikelijk
dat deze rakhi door een zus om de
rechlcrpols van haar (echte of
aungenolTlen) bmer wordl ge-
bonden.

JO-ZAFER HAYRAMI
Turken 53



(Overwinlling~feesl )
Op deze dag wordt herdacht dal
de nationalislÎsche troepen. ge-
leid door Kemal (de lalere Ala-
türk) de eindoverwinning op de
Griekse tf()epen hehaalden. die
een weck later bij Izmir (Smyrna)
in zee gedreven werden. In IY23
kreeg Kemals nieuwe staat Tur-
kije internationale erkenning.

September
SERA:-ól
(gedurende aug.lsept.)
De doop van kinderen in de 1\to-
lukse samenleving heet: ,.Sera-
ni". liet vindt meestal in de
maanden augustus en septemher
plaats.

3-KRISIINA JA:"I!\IASTIMI
Surinamers (Ilindoes)
De geboortedag van Krishna op
de achtste dag van de donkere
helft van de maand mUil/on of
811adrapada(aug.lsept.).
Met Ram is Krishna de meest ver-
eerde avatar (incarnatie) van
Vishnu (God als onderhouder).
Krishna is de onderrichter van de
Blwgavad Giw (hetlÎed des lie-
ren) en de Bhagavad Puran is aan
hem gewijd.
Op Krishna JanmastÎmi worden
diensten gehouden, waarhij \'Oor-
al uit de Bhagavad Puran (verha-
len Uil het leven en de leer van
Krishna) wordt voorgelezen.

3-VIERli'lG VAN 3 SE!'-
TEl\18ER
Tunesiërs
Onder leiding van Habib Bour-
guiba verenigden een groot aan-
talonafhankelijkheidsbewegin-
gen zich in de Neo-Destourpartij.
In die periode werd de Neo-Des-
tourpartij door de Fransen zwaar
onJerdruk gezet; leiJers werden
gearresteerd en verbannen naar

54 het uiterste zuiden. Op 3 septem-

her 1934 werd toch het eerste con-
gres gchouucn.
Scho/('n enbedrijvt'fl zijn ,"W-
s/otell.

12-:"l/ATIO:"JAI.E FEESTDAG
Kllaprerdiall('l1

Oktober
S-UITROEPIi"(; \' A~ DE REPU-
!lLlEK
Porlll}:ez(,1/
Door op 5 oktober 1910de repu-
bliek uit te roepen. wenl een ein-
de gemaakt aan de monarchie.
Scho/"" l'll bedrijw'fj zijn ge-
S/OU'Il.

1l-2l,'NAVRATH:1
SlITinaml'r.~(Ilindoes)
(Ilt/m 19-10. letterlijk negen
nachten)
Opeen van deze 9 dagen houdt de
vrome Hindoe-vedal in huisdij.
kc kring- een offerJienst, waar-
bij de negen manifestaties van
Durga of Bhagauti (gemalin van
Shiva) worden vereerd.

12-DAG VAN DE HISPA:"III>AD
Spanjaardcn
Op Jeze dag wordt gevierd dal
Columbus ..de nieuwe wereld"
ontdekte. In 1492 waren dat San
Salvador ,Cuba en Ilaïti. Later
verkende hij ook hel vasteland
van Amerika.
Schalm ('n bedrijl'f'n :ijn ge-
~'lorcll.

IS-E\',\CUATIE VA~ HlZERTE
Tunesiërs
In 19ó2 vond Je laatste evacuatie
plaats van de Franse troepen.
macht. Op deze dag herdenkt
men de gevallenen en worden
kransen gelcgJ. Tevens worden
aan mensen Jie Jeze dagen heh-
hen meegemaakt onderscheidin-
gen en prijzen uitgereikt.

Sc/w/m ('1/h"drijl'cIl ::ijn g('-
.~/(J(e".

22-MEVLJD KANUlLJ*
Turken

22-~IOUI.OUI>'
Mlirokkwlf'll, Tllllt'~'iërs

22-1\IILAAn-UN-~AnIE*
Surillamers (Moslims)
(nacht van 22123 oktober)
(Dal.' daggeldlook mor dl' is/a-
mirüche Mo/ukkers: ,\-10-
hammed)
Dit is de geboortedag van de pro-
feet Mohammed omstreeks 570
van onze jaartelling. Deze dag
valt op Je twaalfde dag van de
derde islamitische maand. Overal
waar moslims zijn wordt deze dag
gevierd. Er wordt speciaal elen
klaargemaakt.
's A vonds gaan de mensen naar
UI.' moskeeën. Er worut Jan ge-
sproken over de profeet. het mos-
Iimgdoof en er wordt uit de Ko-
ran gelezen.
Scho/e" Ol bedrijwn :ijn nict }:('-
.1'/0/('1/.

* Afhankelijk van de stand van
de maan.

26-()AG VAN OE HEILIGE UI-
:\IITRI
Grieken
Dimitri is de beschermheilige van
het legeren van de stad Thessalo-
niki. Op deze dag wordt in Thes-
saloniki een grote parade gehou-
den waaraan het leger en scholie-
ren deelnemen.
liet feest wordt samengevoegd
lllet2Xoktober.
Dir bel('kem dar bedrijvl'n ('n.\'dlO-
len tlLHen2óm28 oktoher ge~'/o-
ten :ijfl.

2H-••NEE"-()AG
Cril'ken
Op deze dag wordt herdacht dat

Griekenland weigerde in te gaan
op een ultimatum van ~lussolini.
waarin vrije doortocht voor hali-
aanse troepen werd geëisl. De
Grieken gingen tot een tegen-
aanval over. waarbij zij de hin-
nengevallen Italianen lot vcr in
Albanië terugdreven. Pas de
Duitse aanval in april 19-11leidJe
tot de bezetting van het land, die
tot oktober 1944 zou duren. Een
eigenlijke ..bcvfijdingsJag" ken-
nen de Grieken niet, maarop2X
oktober belijden ze hun vrij he iJs-
liefde.

29-CU~IIIURIYET!lA YRAMI
Turkerl
Feest van de repuhliek. die in
1923 door Kemal (Je latere Ata-
tlirk) weru uitgeroepen. De afge-
zctte sullan bleef nog wel enkele
maanden Kalief (geestelijk leider
van alle moslims), maar ook daar-
aan kwam-<lp3 m:wrt 192-l-een
einde en binnen korte tijd werd
de invl(Jed van Je islam op de
slaatsinrichling afgebroken. 29
oktober is Turkije's belangrijkste
nationale feestdag.

November
I-ALLERHEILJGE~
KaapverdülfIcl/, Sp""jaardm./ra-
liam'lI, Portllg('::ell
De uag in de rooms-katholieke
erl'dienst waarop alle heiligen
worden herdacht. Vroeger WilS

het eigenlijk een herdenking van
alle martelaren.
Scholen enb('drijl'('1l ::ijll gt'-
Sloll'll.

2-ALLEH:ZIELE:'I'
!laliaflen
Dit isg('('11 vrije dag. Op Jeze dag
worden de doden herdacht. Men
trek, naar de graven van familie
en vrienden om bloemen te
leggen.



9.D1V ALl (•• ,k MAIIA LAKSII.
MIPUJA)
Silrinaml'rs (Hindoes)
Dit feest. gewijd aan Laks/ulli
(Godin van geluk en licht, rijk-
dom en voorspoed), wordt in de
nacht van de nieuwe maand
(amavasya) van de maand Kartik
(okt./no\'.) gehouden. Dit met
veel illuminatie gevierde Licht-
feest symboliseert de overwin.
niog van het goede op het kwade.
van hctlichl op de duisternis. Be-
halve thuis \Iiorden ook in de tcm-
pels diensten georganiseerd ter
ere van Maha Lakshmi.

IO.KARTIK I'OERNIMA
SNAAN (GA:'JGA ~AIIAN)
Surinamers (Hindoes)
~Iocwclinde llindoc-traditic
grote waarde wordt gehecht aan
het te allen tijde baden in ccn van
de hcilîgc rivieren in India (de
Gangcs. de Jamumlcn de Gadaw-
ric). komt men van oudsher in het
bijzonder in de nacht van •.poeT-
nima" (volle maan-dag) van de
maand "Kartik" (okt.lnov.) hij
elkaar. om zich ritueel te "reini-
gen" instromend water.
Alvorens zich in het water te he-
geven. houdt men een rituele of-
ferplechtigheid. Sommigen vere-
ren dan meteen ook hun overle-
den v(xlrouders.

lO.DAG VAN DE ITALIAANSE
EENIIElIl
Italianen
Op deze dag in lS60 is Italië lOt
een eenheid geworden. Voor die
tijd bestond Italië uit kleine repu-
blieken en vorstendommen. Op
deze dag zijn er militaire parades.
Iedere stad en ieder dorp viert
haareigen feest.

17-11AG VAN llEJEUGIl
Grieken
Herdenking van de opstand van

de Polytechnische School in
Athene (1973). Deze nationale
feestdag staal vooral in het teken
van de jeugd.
Scholen en bedrijven zijn ge-
sloten.

18.Aïll EL ISTIKAL
Marokkwu'n
Onafhankelij khcidsdag.
Op 18november 1956werd Ma-
rokkoonafhankelijk. Tot die tijd
was het een kolonie van Frank.
rijk. Hoe dit feest gevierd wordt
is arhankelijk van de streek. Er
worden demonstraties gegeven
door ruiters te paard.
De Marokkanen in Nederland
vieren dit feest bijna niet. Wel
worden er op de ambassade en
het consulaat recepties gegeven
en feesten met muziek en dans
georganiseerd.

25.0NAFIIANKELIJK.
HElDSDAG
Surinamers

29.DAG \' AN DE REPUIIUEK
loego.5laven
In november 1942 werd de ..Anti-
fascistische Raad voor de Volks-
bevrijding van Joegoslavië opge.
richt. Deze raad werd op 19 no-
vember 1943 tot •.regering" ver-
klaard. Deze datum geldt sinds.
dien als nationale feestdag. De
dag daarvoor en op de dag zelf
worden festiviteiten georgani-
seerd: culturele- en sportmanifes-
taties en tentoonstellingen.
Scholen en bedrij\'en zijn ge-
sloten.

Jo.nAG VA~ DE REPUBLIEK
loegoslal'('n

December
1-IIERm;NKING HERSTEl.
ONAFHANKELUKHEII)

Portugezen
Datum waarop herdacht wordt
dat na 60 jaar Spaanse overheer-
sing in 1640 met de wederopbouw
werd hegonnen (de Filippijne dy-
nastie).
Scholen en bed"ïvt'll zijn ge-
sloten.

8.MARIA 'S ONBEVLEKTE
O~TV ANGENIS
KaaJH't'rt!iaflen, Spanjaarden, Ita.
lianen, Porlllgezen
Scholen en bedrijven zijn ge-
sloten.

19-(; 11'A IJJA YANTI
Suritumu'rs (Hindoes)
Op deze dag staat de Snmad Bha.
gavad Gita -zoals de Gita voluit
wordt genoemd-centraal. De
Gita. die de essentie ••••.eergeeft
van de in de Veda's en Upanis-
hads vervalte kennis en wijsheid.
is in nagenoeg alle westerse talen
vertaald.

24.KERSTFEK~T
Portugezen
Scholen en bedrijven zijn ge-
sloten.

25.KERSTMIS
SpanjaClrc!t'fl, Griekt'll, Italianen,
1'o,,1olukkers,Antillianen, Portuge.
zen, Surinamers, Kaap,,'erdianen
De avond vóór Kerstmis komt de
familie bijeen voor een maaltijd
en men geeft elkaar kado's.

26.KERSTFEK~T
Spanjatlrt!en, Grieken, Italianen,
Molukkers, AntiWanen, Surina-
mers
Scholen t'll bedrijven zlïn ge-
sloten.
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Adressen

\Vie meer informatie wil hebben over
etnische groepen enlof religieuze feest-
dagen kan terecht bij de volgende instel-
lingen:

Antillianen
Plala/orma di Organisashoflnan
Amimw y Arubano
VoorSlraar 36
35/2 A PUtrecht
Tel. 030-3/7734

Surinamers
Stichting Lumlelijke Fee/natie Wlfl

Welzijnsorganisaties voor Surinamers
Oude Grachr312
35// PK Utrecht
Tel. 030-3/2024

Molukkers
["spraakorgaan Welzijn Molukkers
Postbll.'i537
3500 AM Utrecht
Tel. 030-33/434

Turks Islamitische Culturele f<'ederatie
(m.b. t. islamitische feestdagnl)
Aelbreehtskade 39b
3022 H M Rotterdam
Tel. 0/0-4774322

Stichting Ganesh (m. h. t. Hinc1o('stallflse
feestdagen)
Roerdompstraat 62
153/ Xl Warmer

56 Tel. ;02982-4//4

Buitenlandse werknemers
Lrlm/dijke Samenwerking mn
Organisaties Buitenlandse Arbeiders
(LSOBA)
Postbus 693
3500 AR Utrecht
Tel. 030-3/8644

Stichting N('t1a/w/{/s Cefltrum
811iten/a"d('rs
Postbus 638
3500 A P Utrecht4
Tel. 030-33453/

Wilt u de kalender culturele minder-
heden 1988 bestellen?
Rel dan: Nedt'rlands Centrum Buiten-
landers afd. bestellingen 030-33453 I.
De kalender kost! 13,50 inel. porti en
\'erzendkosten.
De kalender is alleen telefonisch of
schriftelijk te bestellen. Wannt.crde
kalender "'ordl afgehaald kost hij
f 8,-.



Een boekje als dil krijgt iedere EGO-lezer elk jaar gratis
toegezonden bij het decembernummer van EGO
Ook in EGO, dat elf keer per jaar verschijnt in een omvang van minstens 24
pagina's. staan vaak soortgelijke artikelen als in dit boekje. Maar nog veel meer.
Over andere onderwerpen. zoals sport, films. popmuziek, beeldende kunst.
humanisme, natuur en milieu, politiek. boeken, gedichten. cartoons enz. Dat
alles rijkelijk geïllustreerd met foto's en tekeningen.
Verder vaak een (uitneembare) poster of affiche op de middenpagino's.

Militairen krijgen EGO op aanvraag gratis toegezonden
en wie na z'n diensttijd een abonnement neemt (kost maar f 15,- p.j.) krijgt na
opgave enkele jaarboekjes als welkomst geschenk.
Schrijf een kaartje ofbel naar Bureau Hoofdraadsman. Oranje Nasaulaan 71.3708
Ge Zeist. telefoon 03404-14436.
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