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erg om uitgehuwelijkt te worden?"Alsofik me zou laten uithuweliiken! Ik trouw gevroonmet miin geliefde- in miin gevaleenhoogblondeHollandseiongen.'
Nederlandersdenkenin clich6sover hun allochtone
medeburgers,vind YesimCandan(29),programmamanager bii De Baak,het managementcentrumvan
VNO-NCW.'Zehebbm een heel vertekend beeld van
de tweede generatieTlrken en Marokkanen.Nederlandersdenlen dat we allemaalheel traditioneel ziin
en zwaar gelovig. Dat geldt echter maar voor een.kleine groep.Het overgrotedeel maakt gewooncarriere.'
Candansouders komen uit Turkije, zii zelf is in Nederland geboren en getogen.Ze volgde een hbo-opleiding in Rotterdam om vervolgens aan de Universiteit Nyenrodehaardoctoraal bedtiifskunde te halen.
Hoogopgeleide allochtonenworden voortdurend geconfronteerd met de rare ideedn van Nederlanders,
is haar ervaring.'Op Nyenrode',vertelt ze,'was ik de
enige allochtone student. ceregeld werd me gevraagd
of ik wel van miin ouders mocht studeren. Alsof ik
steedsin het geheim een week van huis kon om op
de campus te logeren! Natuurliik vonden mijn ouders
het prachtig dat ik op de universiteit zat.'

dingen worden vitftien kandidaten gekozendie allen
een maatschappeliikproiect gaan uitvoeren,biivoorbeeld aan de slag gaan met achterstandsjongerenin
een verpauperdebuurt. Winnaar, aldus de olganisatie, wordt die kandidaatdie de kracht van twee culturen het meest inspirerend weet neer te zetten in de
samenleving.Eenjury maakt op 24 oktoberde drie
uiteindeliike winnaars bekend. De eetste wint een
training bii De Baakter waardevan tienduizend euro,
de tweede een veertiendaagsereis naar een ontwikkelingsland, de derde een zomerweekeindeaan het
strand van Noordwijk in hotel De Baak.
Waarom.iszo'n wedstrifd nodig? Is het.niet genant
om Jezelfals rolmodel te pre$enteren?'Nee,'vindt
Candan,'voor allochtone jongeren is het heel belangriik dat er meer rolmodellen komen. Ze hebben
mensennodig om zich aante kunnen spiegelen.Door
zo'n wedstriid kunnen we mensendie nu in stilte succesvolzijn, bekend maken bii een breder publiek.'

Nitgiin Yerti en Mohammed Ati
Zelf heeft ze ook veel aan rolmodeilen gehad, vertelt
ze.'Toen ik op Nyenrode zat, gingen miin ouders
scheiden.Ik had het toen best moeilijk en heb veel
gehad aan het boek De Gamalenpelster van Nilgtin
Yerli. Het boek raakte me 26, dat ik haar zelfs een
brief heb geschreven.Het gaat erover hoe het is om
Succesvol in Etilte
als Turkse in Nederland te leven. Het.was voor mij.
De sfeer is de laatste iaren in Nederland harder geallemaal heel herkenbaar en dat heeft me er in die
worden, zegt Candan,er treedt verwiidering op tusperiode echt doorheen geholpen.Ik keeg het gevoel
sen bevolkingsgroepen.Het is tiid voor een tegenge- een lotgenoot te hebben die net als iI worstelde met
luid, vindt ze, en daarom heeft ze voorDe Baak de
twee culturen. Na het lezen van dat boek voelde ik
contestInspiratie voor Integratie (lVI) georganiseerd. me krachtiger. Ik zei tegen me2elf: gewoon tanden
Het is de bedoeling dat succesvolleallochtone Neop elkaar en doorgaan.'Haar tweede inspirator was
derlanderszich melden als rolmodel. Uit de aanmel- bokser Mohammed Ali. 'Met ziin visualisatie en
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YegimGandan:lNederlanders
hebben rare ideedn over
allochtonen'
enorme kracht heeft hij ceorge Foremanin Zaire
verslagen.Hii is nog steedsmiin held.'
Nederland moet veel beter met ziin allochtone ta.
lenten omgaan; vindt Candan.'Ook hoogopgeleide
allochtonen voelen zich niet meer op hun gemak,ze
moeten zich soms voortdurend verdedigen tegen de
raarste aantijgingen. Al6of zii verantwoordeliik ziin
voor Al QaedaofMohammed B. Veel mensen overwegen ook om in het buitenland een baan te gaan
zoeken.Doodzonde.'
Terwijlhet juist eenheel groot voordeelkanziinom
in twee culturen te ziin opgegroeid.'Het is enorm
handig als je bi-cultureel bent. Je hebt gel,eerdie ln
de ander te verdiepen,ie houdt rekening met de zeden en gewoonten van anderen, ie vangt snel allerlei
signalen op. In een wereld die steedsinternationaler wordt, is dat ook een economisch voordeel.'
Cultureleconflicten zullen altijd wel bliiven bestaan;
het gaat erom hoe ie ermee omgaat, vindt Candan.
'laatst nog', vertelt
ze, 'trad ik verschrikkelifke ruzie
met een Turkse oudere man. Hij vond dat ik geen
moslim meer was omdat ik trouw met een Nederlandse man. Ik ben toen verschrikkeliikkwaad op
hem geworden.Hoe durfde hii dat te zeggenlMaar
als ie dan thuiskomt, geef ie het een ptek. Zo'n man
weet nu eenmaal niet beter.'
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