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Beste lezer, 
 
 
Dit is alweer het laatste nummer in dit 
onvergetelijke jaar. In de hoop dat wij in 2021 
Corona achter ons kunnen laten, willen wij alle 
lezers fijne feestdagen en een goed begin van 
2021 en goede gezondheid wensen. 
 
Deze uitgave sluiten we af met enkele 
interessante positieve artikelen. 
Aan het einde van een dramatisch jaar willen 
we toch wat positieve geluiden laten horen. 
 
Ook positief is het artikel van een Turks-Duits 
echtpaar wat aan de basis heeft gestaan van 
een van de werkzame vaccins. 
Mogelijk is het vaccineren begin januari al 
gestart en daar hopen we het beste van. 
 
Het PraatHuisteam is plannen aan het 
smeden om in deze coronatijd toch de band 
met de bezoekers in stand te houden. 
 
Wij hopen wederom van harte dat je deze 
Nieuwsbrief in goede gezondheid kunt lezen. 

 
Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Voor het komende jaar wil  
ik iedereen het volgende wensen:  
 
-   spontaniteit en ongereptheid van kinderen 
-   een vriend(in) die betrouwbaar is 
-   een verzoening na een akelige ruzie 
-   het gevoel dat je gewaardeerd wordt 
-   de steun van iemand die je neemt zoals je bent 
-   een bloem die elke dag meer open bloeit 
-   je thuis voelen bij een ander 
-   iemand aan je ziekbed die je hand vasthoudt 
-   een schouder waartegen je kunt huilen 
-   het zingen van een vogel ‘s morgens  
-   de zoute geur van de zee aan het strand 
-   iemand die je verdriet begrijpt 
-   sneeuw waar nog niet op gelopen is 
-   mensen om je heen waar je altijd welkom bent 
-   de ontroerende trouw van een hond 
-   het enthousiasme van iemand met idealen 
 
…..allemaal niet te koop omdat het onbetaalbaar is. 
 

In deze bijzondere en vaak moeilijke tijd:   
Een goed en gezond 2021 toegewenst! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

Hartelijke groet 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak)  
 

 
 

 
 

 

 
 



 

PraatHuis  
Het PraatHuis in de corona storm 
 
Om toch met onze bezoekers van het PraatHuis in  
deze Corona-tijd contact te houden hadden we de actie  
Praat tHuis bedacht. We hoopten dat ze thuis zouden oefenen 
met het spreken in het Nederlands. 
Maar sinds de noodgedwongen sluiting van het PraatHuis begin 
oktober blijft het ijzig stil in de communicatie met onze 
anderstaligen. We hebben ze een aantal keren gevraagd om te 
reageren op onze uitnodigingen maar er kwam helaas geen 
enkele reactie.  
 
Er zijn geluiden dat ons taalgebruik te moeilijk is voor beginners. We zullen in ieder geval gaan 
proberen onze taal te vereenvoudigen. Waar mogelijk kunnen we je hulp gebruiken. 
Daarom wil ik graag de hulp inroepen van de taalmaatjes/ begeleiders.  
Mogelijk dat zij aan hun anderstalige kunnen vragen wat hen weerhoudt om te reageren.  
We hopen dat zij via hun persoonlijke contact erachter kunnen komen waarom we geen reacties 
krijgen.  
Lukt dat dan graag een mailtje sturen naar: praathuis@gildezoetermeer.nl 
  
Met jullie hulp kunnen we het PraatHuis in deze moeilijke tijd levend houden. 
Namens het Team PraatHuis;  
Rosane, Evi, Jeroen, Georgette en Cees 
 
Als je zelf op de hoogte wilt blijven, kijk dan regelmatig op onze website 
www.gildezoetermeer.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe Iedereen dacht dat Iemand wel zou ingrijpen. 
Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag moest er 
een belangrijke beslissing worden genomen. Iedereen dacht dat Iemand die taak 
wel op zich zou nemen. Hoewel Iedereen die beslissing best had kunnen nemen, 
deed Niemand het. Daarom werd Iedereen boos op Iemand. Het was toch zijn 
taak en nu had Niemand die niet uitgevoerd! Iedereen dacht dat Iemand de 
beslissing had moeten nemen, maar Niemand had zich gerealiseerd dat Iedereen 
dat juist zou hebben moeten doen. Tijdens de verhoren naar aanleiding van het 
mislukken van het project beschuldigde Iedereen Iemand dat Niemand had 
gedaan wat Iedereen had kunnen doen. 
Tja …..! Komt het bekend voor? 
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Eerste plek voor 
Zoetermeerse bieb:  
Forum nummer 1 
publiekstrekker van alle 
Nederlandse biebs  
Forum Zoetermeer is de bieb waar mensen het meest  terugkomen. Daarmee 
staat Bibliotheek Zoetermeer boven aan de lijst van publiekstrekkende 
bibliotheken in Nederland. 

Een Zoetermeerder ging in 2019 gemiddeld 7,7 keer per jaar naar de bieb, 
berekende de Deventer bibliotheekkenner Marc Deckers aan de hand van de 
cijfers die de Koninklijke Bibliotheek onlangs publiceerde over álle bibliotheken in 
Nederland.  

Deckers maakt jaarlijks lijstjes met de KB-gegevens.  
Hij meet de prestaties van alle biebs: het aantal bezoekers, het aantal leden,  
het aantal uitleningen en het aantal activiteiten. Uiteindelijk levert dat een getal op: 
de best presterende bibliotheek van Nederland.  

Nieuw pand 
Allereerst presenteerde hij dinsdag de ‘best bezochte bibliotheken’ en dat leverde 
een nieuwe nummer 1 op. Vorig jaar stond Zoetermeer na Gouda op twee, met 
6,7 bezoeken, nu pakt Bibliotheek Zoetermeer de koppositie. ‘Bijna 15 procent 
meer bezoekers dus. Ik vermoed dat dit het effect is van het nieuwe pand dat in 
januari 2018 geopend werd’, analyseert Deckers.  
Gouda eindigde nu na Groningen op de derde plek. 

De Zoetermeerse bibliotheekmanager Kevin de Kok voorspelde vorig jaar al dat 
de cijfers voor 2019 beter zouden uitpakken. ‘Volgend jaar wordt het nóg drukker’ 
en ‘Het Forum bruist als nooit tevoren’, zei De Kok nadat zijn bibliotheek over 
2018 door Deckers tot de op één na best bezochte bieb van Nederland werd 
uitgeroepen. 
Deckers merkt op dat alle bibliotheken in 2019 beter zijn bezocht dan in 2018.  
In 2019 kwamen Nederlanders gemiddeld 3,7 keer per jaar in de bieb.  
Een jaar eerder was dat 3,5 keer. Binnenkort komt Deckers met het volgende 
lijstje over 2019. 

Bibliotheek Zoetermeer stond dit jaar ook in de finale voor de titel Beste 
Bibliotheek van Nederland 2020.  

 
 
 

https://www.ad.nl/zoetermeer/zoetermeer-schiet-omhoog-op-lijst-drukste-bieb-van-nederland%7Eaae4c532/
https://www.ad.nl/zoetermeer/zoetermeers-forum-bij-beste-vijf-bibliotheken-van-nederland%7Ea20bcf2d/
https://www.ad.nl/zoetermeer/zoetermeers-forum-bij-beste-vijf-bibliotheken-van-nederland%7Ea20bcf2d/


 

   Nieuws   iNformatie   tiPs 
 

In onze vorige EXTRA Nieuwsbrieven staan vele tips die nog steeds 
actueel zijn. Met name hoe u het Taalmaatjes contact kunt onderhouden. 

adviezeN: www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus 

Meer informatie is te vinden op: rijksoverheid.nl/coronavirus   
 
 

Het vaccin is het geesteskind van een idealistisch  
Duits-Turks oncologenechtpaar  
Business Insider: ‘Van kinderen van gastarbeiders tot miljardairs’ 

Uğur Şahin en Özlem Türeci 
zijn de oprichters van de 
Duitse farmaciefirma 
BioNTech.  
En nu heeft het bedrijf ook 
nog eens ’s werelds eerste 
werkzame coronavaccin 
afgeleverd!  
 
Nu al voer voor legendes:  
hoe Uğur Şahin, hoogleraar 
oncologie en ceo van het 
Duitse biotechbedrijf 
BioNTech, het plan opvatte 
om een vaccin tegen Covid-
19 te ontwikkelen.  

Het was in januari 2020, de meeste gewone stervelingen hadden nog nooit van het 
woord ‘coronavirus’ gehoord, en in het artsenblad The Lancet las Şahin een artikel 
over het nieuwe virus in Wuhan.  
‘Ik kwam tot de conclusie dat dit zich zou gaan ontwikkelen tot een pandemie’, aldus 
Şahin in een interview met de Allgemeine Zeitung. 
‘En dus voelden we ons verplicht om iets te doen.’ Niet direct logisch, voor een 
oncoloog die in 2008 het bedrijf BioNTech oprichtte om, zoals dat in 
bedrijfsfoldertaal heet, ‘het paradigma waarmee we kankerpatiënten wereldwijd 
behandelen te veranderen’.  
BioNTech doet dat met RNA-moleculen, sliertjes genetische programmeertaal die 
cellen ertoe aanzetten hun eigen, op maat gemaakte immuunstoffen te maken, die 
vervolgens uitgezaaide tumoren, melanomen en alvleesklierkankers te lijf moeten 
gaan.  
 
 

http://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus
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Bill en Melinda Gates Foundation  
Maar met infectieziekten kan het ook, wist Şahin. In 2019 had zijn bedrijf met de Bill 
en Melinda Gates Foundation al een afspraak gemaakt om te werken aan vaccins 
tegen tuberculose en hiv. Want wie het lichaam met RNA een beetje kan 
programmeren, kan het daarmee in theorie ook leren om virussen of bacteriën af te 
weren. Een nieuw coronavirus uit China? Waarom niet.  
 
Veertig mensen besloot hij voor het project vrij te maken, alle verloven waarbij dat 
maar enigszins kon werden ingetrokken, en BioNTech besloot overwerk te 
stimuleren met een ruime overurencompensatie. Al snel leidde dat tot enkele 
tientallen kandidaatvaccins, waarvan er na dierproeven twee beloftevolle 
overbleven. Eén daarvan, een stof genaamd BNT162b2, komt nu uit de bus als het 
eerste succesvolle covidvaccin ter wereld.  
 
Overwinning  
Een fraaie overwinning voor de 55-jarige Şahin, die in de jaren zeventig als zoon 
van een gastarbeider in de Fordfabriek vanuit Turkije naar Keulen verhuisde. Hij 
studeerde geneeskunde, promoveerde in de oncologie, huwde met de eveneens uit 
Turkse ouders geboren oncoloog Özlem Türeci, en begon al snel te dromen van 
nieuwe manieren om kanker te behandelen, met op maat gemaakte immuuncellen 
in plaats van bestralingen, chemokuren of operaties.  
 
Miljardenvermogen  
En nu dus een vaccin dat, volgens in elk geval de berichten van Pfizer, beter werkt 
dan de meeste experts hadden durven dromen. Op de beurs is BioNTech inmiddels 
veel meer waard dan Lufthansa, en eerder dit jaar werd bekend dat het echtpaar 
Şahin en Türeci zijn beland in de top-100 van rijkste Duitsers, met een geschat 
vermogen van 2,4 miljard euro.  
Maar om het geld is het ze niet te doen, bezweren mensen die het paar kennen. 
‘Ons doel is niet om maximale marktwaarde te bereiken’, bezwoer Şahin zelf. ‘We 
weten dat bepaalde problemen alleen door innovatie kunnen worden opgelost. Dit is 
onze focus.’  
         BRON: VOLKSKRANT Maarten Keulemans  november 2020  

 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Maarten%20Keulemans


 

          
Gilde stadsgidsen informeren op anderhalve meter afstand ! 

Onze stadsgidsen hoeven komend jaar hun historische verhalen 
over Zoetermeer niet meer hard pratend te vertellen. Dankzij een 
donatie van de ING-bank heeft het Gilde de aankoop van 
professionele rondleidingsets kunnen bekostigen en nu kan 
iedereen in de groep het verhaal goed volgen. 
 
Schreeuwen 
Edward ten Hooven van Gilde Stadsgidsen: ,,Hopelijk mogen we het 
komende jaar weer met groepen er op uit trekken.” 
De bankgift maakte het mogelijk een set met 25 ontvangers en twee 
zenders te kopen.  
Dankzij de apparaten kan straks iedereen in de groep weer op de 
voorgeschreven anderhalve meter van elkaar staan, zonder dat de 

stadsgids hoeft te schreeuwen om verstaanbaar te blijven. Ten Hooven: ,,En doordat we twee zenders 
hebben, kunnen we ook met twee kleinere groepen tegelijk tochten lopen.”  
Een leuk idee om eens met uw Taalmaatje te ondernemen. Voor het programma hou de website in de gaten: 
https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/ 

Webinar Stichting Lezen en Schrijven 
Er staat weer leerzame webinar op de agenda: eenvoudig communiceren=makkelijk praten?!  
op 9 december van 19:30 tot 20:30 uur. 
Taalmaatjes-begeleiders kunnen bij “Het begint met Taal” inloggen met de volgende gegevens:  
Website:   www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/ 
Gebruikersnaam:   Gilde Zoetermeer TV      Wachtwoord:  SamenSpraak2020  
 

We zijn weer open! 
Op donderdag 19 november ging het Forum weer open. Alle maatregelen van vóór de tijdelijke sluiting van 
twee weken gelden weer. We blijven natuurlijk coronaveilig!   
Corona regels: 
- Spreekuren graag op afspraak 
- We verzoeken iedereen om een mondkapje te dragen 
- In het Forum mogen 100 bezoekers per keer naar binnen, in de wijkvestigingen 25 bezoekers per keer  
- Klanten die langer verblijven in het Forum (om bijvoorbeeld te studeren) worden geregistreerd 
- Het Forum Café blijft gesloten.  
 
Over Forum Zoetermeer, Het Forum: een centrale plek in het Stadshart waar je elke dag welkom bent! 
Het Forum is de hoofdvestiging van Bibliotheek Zoetermeer samen met meer dan 45 lokale organisaties. Je 
komt in het Forum om te lezen en te leren.  
Voor informatie en advies over opvoeding, gezondheid, geld, mantelzorg, taal, vrijwilligerswerk, vrije tijd en 
nog veel meer. Of om even bij te praten bij een kop koffie met wat lekkers.  In het Forum kom je elkaar tegen! 
 
Openingstijden, Het Forum is dagelijks geopend van 11.00-17.00 uur. Dan zijn de medewerkers van de 
bibliotheek aanwezig en kun je terecht voor alle diensten. Je kunt alleen gebruik maken van de hoofdingang 
op het Stadhuisplein voor een bezoek aan het Forum.   
 
Dit is er weer mogelijk, 
- Lenen en terugbrengen van materialen tijdens openingstijden. 
- Er zijn wekelijks speciale openingstijden voor ouderen of kwetsbare groepen.  
- Activiteiten bezoeken voor jeugd en volwassenen (max. 30 bezoekers).  
- Werken en studeren en Tijdschrift of krant lezen 
Splinter Chabot te gast, op 11 december, is Splinter Chabot te gast. Chabot debuteerde in maart 
met zijn boek Confettiregen, een autobiografisch verhaal over zijn coming-out als jong mens en 
zijn worstelingen op de weg ernaartoe. Spoken Word artiest Naomi Veldwijk verzorgt het interview 
en er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen aan Splinter over zijn boek of zijn ervaringen.  
Je kunt naar wens Coronaproof meedoen in het Forum óf online deelnemen. 
Meer info: www.bibliotheek-zoetermeer.nl 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/
https://www.hetbegintmettaal.nl/mailster/24129/3a71b6e59df9ac5a6a2f8b71d0877da4/aHR0cHM6Ly93d3cuaGV0YmVnaW50bWV0dGFhbC5ubC9uaWV1dy13ZWJpbmFyLWVlbnZvdWRpZy1jb21tdW5pY2VyZW4tOS1kZWNlbWJlci8
http://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/
http://app.hellodialog.com/ref/mail/url/23028/361824/6cbe66abc8b4ff75c23c0817/75061
http://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/
https://www.ad.nl/zoetermeer/straks-kan-iedereen-de-zoetermeerse-stadsgids-op-anderhalve-meter-afstand-te-horen%7Ea11f7e17/148232951/


 

“Taal opent deuren naar nieuwe werelden”  
Als burgemeester van een stad 
die vele culturen en talen 
herbergt, ziet Ahmed Aboutaleb 
het als zijn taak ontmoetingen te 
organiseren. Goed contact begint 
immers met kennismaken, vindt 
hij. Zelf groeide hij op met de 
Berberse taal en leerde hij op 
school Arabisch en Frans. Vanaf 
zijn vijftiende maakte hij zich de 
Nederlandse taal eigen. “Ik kreeg 
taalles van een ouder echtpaar en 
vroeg hen: waarom zit je óp 
school, je zit toch ín een school?” 
 
Een tweede taal leren is ingewikkeld, dat weet Ahmed Aboutaleb als geen ander.  
Hij werd geboren in het Marokkaanse Rifgebergte en kwam op vijftienjarige leeftijd met zijn moeder 
en zussen naar Nederland, waar zijn vader al woonde. Het gezin werd verenigd in Den Haag. 
Aboutaleb volgde de LTS, MTS en HTS. Hij studeerde af in de telecommunicatie, maar ging niet de 
techniek in.  
Hij was onder meer journalist, hoofd voorlichting van de SER en directeur bij de gemeente 
Amsterdam. In 2004 werd hij in de hoofdstad wethouder namens de PvdA. Van 2007 tot en met 2008 
was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV.  
In 2009 werd hij beëdigd als burgemeester van Rotterdam. 
 
“Voordat ik burgemeester werd, was ik verslaggever, ambtenaar en wethouder” 

Verhalencultuur Taal is voor Aboutaleb – die overigens ook groot liefhebber van dichtkunst is – een 
belangrijk fenomeen. “Taal opent deuren naar nieuwe werelden. Van huis uit spreek ik Berbers.  
Dat is een orale taal; ik ben opgegroeid in een verhalencultuur. Op de lagere school leerde ik 
Arabisch, dat de deur openzette naar de wereld van poëzie. Op de middelbare school leerde ik 
Frans, dat een nieuwe culturele wereld ontsloot.” 

Zonder taal geen relaties 

“Het Nederlands, dat ik leerde vanaf mijn vijftiende, stelde me in staat om mij in mijn nieuwe thuisland 
te ontwikkelen. Taal is spreken, lezen en luisteren. Zonder taal zou ik mijn werk niet kunnen doen, 
geen zakelijke, vriendschappelijke of liefdevolle relaties kunnen onderhouden.” 
“Zonder taal zou ik mijn werk niet kunnen doen” 

Ontmoetingen Taal speelt ook een belangrijke rol in Aboutalebs werk als burgemeester.  
“Rotterdam herbergt vele culturen en wat we delen is de Nederlandse taal en onze betrokkenheid bij 
de stad. Natuurlijk botst het wel eens, maar meestal hebben de Rotterdammers het beste met elkaar 
voor en zijn ze bereid er samen de schouders onder te zetten. Goed contact begint gewoon met 
kennismaken en dan merk je al snel dat je meer met elkaar deelt dan je denkt. Het organiseren van 
zulke ontmoetingen zie ik als een belangrijke taak.” 

Schroom overwinnen “Omdat ik weet hoe taal je leven verrijkt, ben ik groot voorstander van 
taalcoaching én ambassadeur van Het Begint met Taal. Een taalcoach leert je niet alleen je tweede 
taal te begrijpen, hij of zij helpt ook je schroom te overwinnen. Een vraag stellen in een groep of klas 
vergt moed, één op één contact is maatwerk, en meer ontspannen.” 

  



 

 

Wiam Rida
Zij komt uit Irak en woont 21 jaar hier in Nederland, in het mooie Zoetermeer.  
“Zelf heb ik mijn leven verschillende functies bekleed. Een sociaal-democraat  
zijn is mijn politieke achtergrond. Mijn vader heeft mij opgevoed en geleerd  
dat ieder mens recht heeft op onderdak en genoeg geld zou moeten krijgen  
voor zijn/haar levensonderhoud en uiteraard ook vrijheid van meningsuiting”.  
Zij is vanuit Irak naar Nederland gekomen. Na haar zware reis, is ze maar weinig geholpen om haar 
leven hier op te bouwen. Toen waren er nog geen organisaties als Piëzo of Gilde SamenSpraak die 
hulp bieden om vluchtelingen hun weg in deze maatschappij te laten vinden. Juist daarom wil zij zich 
nu graag inzetten voor anderen. Dat doet ze bij Vluchtelingenwerk en ook via het bezoekvrouw project 
van Stichting Piëzo: “Met mijn jarenlange ervaringen hier in Nederland wil ik mensen helpen om hun 
weg hier in een nieuwe maatschappij, met nieuwe regels en een ander leefsysteem. Ik help ze bij hun 
ontwikkeling om verder hun leven op te bouwen en daardoor meer zelfredzaam te worden. Mensen 
die er alleen voor staan vinden het vaak moeilijk om contact te leggen of om hulp te zoeken. Ik help ze 
om een brug naar de maatschappij te slaan en ga met ze mee naar afspraken in het ziekenhuis of bij 
instanties die ze verder helpen. Het geeft mij een goed gevoel om op die manier hulp te bieden. Ik 
geloof dan ook dat mensen er moeten zijn voor elkaar. Dat maakt het leven makkelijker en leuker; 
voor jezelf en voor anderen!” 



 

Schrijver over zijn taalles aan nieuwkomers:  
‘Ik wilde niet de Sjakie uit Flodder worden’ 

 
In onze vorige Nieuwsbrief hebben we het al 
over een recent boek van schrijver Said El Haji 
gehad.  
Nu willen meer ingaan op zijn rol als  
nt-2 docent.

Schrijver Said El Haji geeft Nederlandse taalles 
aan nieuwkomers en ‘oudkomers’. In zijn nieuwe 
boek vertelt hij over zijn belevenissen in de klas. 
‘Ik stelde mezelf als doel: ik leer mijn cursisten de 
taal, de rest is bijzaak.’ 
Een boek zat niet in de planning, totdat uitgevers 
hem begonnen te benaderen. Schrijver Said El 
Haji schreef op Facebook verhaaltjes over zijn 
belevenissen als docent Nederlands als tweede 
taal, over de bonte verzameling mensen die hij in 
zijn klassen tegenkwam: vluchtelingen, expats en 
‘oudkomers’. Dat zijn mensen die al geruime tijd in 
Nederland wonen, maar de taal nog niet goed 
spreken. 
Het resultaat is ‘Gemeente zegt ik Nederlands 
leren’, een verzameling tientallen grappige, 
interessante, soms ontroerende verhalen 
waarmee El Haji een inkijkje geeft in zijn klassen. 
Over hoffelijke Ali, laatkomer Nicos, de 
opvliegerige Osman en de mysterieuze Fadilla, 
elk met hun eigen verhaal. Hij leert hun de taal, 
maar het is geen eenrichtingsverkeer: via al die 
mensen uit alle windstreken komt ook zijn eigen 
leven in Nederland in een nieuw perspectief te 
staan. 
Docent Nederlands als tweede taal was vroeger 
wel het laatste wat El Haji wilde worden. “Dat 
vond ik totaal niet stoer. Het heeft wat weg van 
opbouwwerk, daar had ik negatieve associaties 
bij”, vertelt hij bij een kop verse muntthee in een 
Rotterdams café. Die negatieve associaties 
kwamen gek genoeg door de televisieserie 
Flodder. “In de serie heb je Sjakie de sociaal 
werker, een lulletje rozenwater die voortdurend in 
de maling wordt genomen door de asociale familie 
Flodder. Zo wilde ik niet zijn, ik wilde een eervol 
beroep.” Maar juist dat sociale aspect, het feit dat 
hij mensen verder kan helpen in de wereld, geeft 
hem nu veel voldoening. “Gelukkig ben ik toch 
een soort Sjakie geworden.” 
Uw ouders spraken de taal niet. Hoe was hun 
relatie met het Nederlands? “Mijn vader kwam 
hier naartoe als gastarbeider. Hij sprak de taal al 
snel redelijk goed.  

Maar mijn moeder sprak de taal nauwelijks. Ik heb 
het altijd schrijnend  gevonden dat sommige 
Marokkaanse vrouwen zoals mijn moeder binnen 
leven, om wat voor reden dan ook. Soms omdat 
hun man niet wil dat ze naar buiten gaat, maar 
vaak ook omdat ze bang zijn voor de buitenwereld 
die ze niet kennen. Dat vind ik beschamend. De 
mens hoort in een sociaal verband. Een mens kan 
niet opgesloten zitten, dat is ziekmakend. 
“Door nieuwkomers Nederlands te leren kan ik 
hun leefwereld groter maken, dat is mijn doel. De 
gemeente ziet de taallessen vooral als een middel 
om een betere kans te maken op een baan. Maar 
ik ben geen medewerker van een uitzendbureau. 
Mijn cursisten hoeven geen vloeiende 
taalsprekers te worden, als er maar wel ergens 
een deurtje opengaat waardoor ze het aandurven 
om een praatje te maken met de buurman. Dat is 
pure winst.” 
 
Hoe bent u taaldocent geworden? 
“Dat gebeurde drie jaar geleden. Ik was bezig met 
een roman, maar het liep niet. Ik voelde toen: dit 
is niet meer wat ik wil, ik wilde niet meer met mijn 
verbeelding werken. Ik werd er alleen maar 
onzeker van. Ik had behoefte aan contact, aan het 
echte leven, aan een directe aanleiding om 
ergens over te schrijven. 
“Gelukkig had ik een buurman, die ooit eens een 
cursus columns schrijven bij mij had gevolgd.  
‘Jij vindt het toch leuk om voor de klas te staan?’ 
Hij raadde me aan om bij de taalschool om de 
hoek aan te kloppen. Ik werd direct aangenomen. 
Sindsdien heb ik voor meerdere taalscholen 
gewerkt, op allerlei verschillende niveau’s van 
taalbeheersing. Het schrijven is weer helemaal 
gaan vloeien.” 
 
Hoe is de sfeer in uw klas? “Heel goed. Ik stel 
me op als een gelijke, niet als een docent. Zo voel 
ik me ook. Sommige cursisten willen juist die 
autoriteitsverhouding, zeker mensen uit voormalig 
communistische landen of uit Eritrea. Zij moeten 
eraan wennen dat ik me vaak speels opstel.  
 



 
Ik doe rollenspellen, ik ga op de tafel staan, als ze 
een oefening hebben gemaakt doe ik een dansje 
voor de klas. Ik geniet daarvan. Een docent moet 
ook een soort performer zijn. 
“Per les stel ik een doel. Aan het begin zeg ik 
bijvoorbeeld: ‘Aan het einde van de les kunnen 
jullie precies vertellen wat je in een dag hebt 
gedaan’. Sommigen beginnen met heel veel 
schaamte, maar naarmate de tijd vordert, groeit 
hun zelfvertrouwen. Aan einde van de cursus zijn 
ze blijmoediger, ze hebben vrienden gemaakt in 
de klas, dat is heerlijk om te zien.” 
 
Kijkt u door het contact met al die mensen uit 
verschillende culturen ook anders naar 
Nederland? “Jazeker. Als docent Nederlands 
draag je ook waarden en gewoonten over, daar 
word je je opeens bewust van. In het werkboek 
waarmee we in de taalles werken, komt een 
woordenschatoefening voor waarin de 
meerkeuzevraag gesteld wordt wanneer iets 
gesmaakt heeft: a) als je het eten op hebt, b) als 
het eten lekker was of c) als je zin in eten hebt. 
Het geval wil dat de eerste generatie Marokkanen 
en Turken, en asielzoekers uit Afghanistan, de 
vraag steevast met a beantwoorden. Iemand die 
zegt dat het eten gesmaakt heeft terwijl zijn eten 
niet op is, wordt als ongeloofwaardig gezien. Ik 
leg dan uit, met veel plezier, dat je in Nederland je 
eten niet op hoeft te maken om te laten merken 
dat het gesmaakt heeft. Het volstaat om te 
zeggen dat het gesmaakt heeft. Dit zegt wat over 
de Nederlandse cultuur van zeggen wat je vindt. 
Maar in hoeverre is iemand die zijn eten niet op 
heeft en toch zegt dat het gesmaakt heeft, 
geloofwaardig? Dat moet je maar aannemen, 
nietwaar? “Het is heel verfrissend om op die 
manier naar je eigen cultuur te kijken. Dat dwingt 
je om na te denken waarom we dingen eigenlijk 
doen zoals we ze doen. Als je dat vaak doet, merk 
je dat je waarden door een soort wasstraat gaan. “ 
 
U bent milder geworden in uw oordeel over 
integratie van nieuwkomers. “Zeker. Ik heb 
mezelf en de maatschappij altijd best hard 
beoordeeld. Dat komt ook door mijn debuutroman, 
‘De dagen van Sjaitan’, waarin ik kritisch was op 
de strenge, gesloten en patriarchale Marokkaanse 
cultuur en godsdienst. Die werd goed ontvangen, 
maar sommige mede-Marokkanen zagen me als 
een nestbevuiler. Ik kreeg bedreigingen, het was 
pure vijandigheid. Ik werd daardoor hard in mijn 
oordeel. Ik vond dat de integratie van veel 
Marokkanen volledig mislukt was.  

Als ik mensen zag die dat wegwuifden en juist 
verzoenend en zalvend optraden, dan irriteerde 
mij dat. Dan dacht ik: jullie hebben geen idee! 
“Toen kwam ik op de taalschool, waar ik in 
contact kwam met cursisten uit alle windstreken. 
Het bleek wel mee te vallen met die Marokkanen, 
er waren mensen met veel grotere problemen.  
Ik zag het grotere plaatje, mensen uit China, 
Brazilië, Somalië, Polen. Al die mensen met hun 
eigen verhalen. Dat stemde mij milder en 
menselijker, ook tegenover mijn mede-
Marokkanen. Ik zag waarom dat harde oordeel 
onzinnig was. Het heeft geen zin om iemands 
afkomst en cultuur hard te veroordelen, en dan 
ook nog te verwachten dat hij of zij de taal gaat -
leren. Ik stelde mezelf als doel: ik leer mijn 
cursisten de taal, de rest is bijzaak.” 
 
Levert dat ook spanning op, al die culturen in 
één klaslokaal? “In de klas spreken we liever 
over rich points, momenten waar we allemaal van 
kunnen leren. Niet zo lang geleden, toen de 
lessen alleen nog digitaal werden gegeven, was 
er een cursist die iedere keer te laat inlogde. Op 
een gegeven moment zei ik: je bent weer te laat, 
wat is er aan de hand? ‘Ja sorry, ik ben aan het 
verhuizen. Ik zit in de auto’, klonk het antwoord.  
Ik zei: ‘Je kunt geen cursus volgen vanuit de auto, 
terwijl je aan het rijden bent. Ga naar huis, en log 
daar in.’ Twee lessen later was hij er weer, maar 
weer een uur te laat. ‘Ben je weer aan het 
verhuizen?’ vroeg ik. Ja, dat was hij. ‘No way!’ zei 
ik, grappend bedoeld. Maar zijn vrouw zat naast 
hem, en zij vatte het op als een belediging.  
Ze vond dat haar man publiekelijk vernederd 
werd. Ze heeft een klacht ingediend. 
“De cursist kreeg duidelijke leermomenten:  
je moet niet inloggen terwijl je in de verhuisauto 
zit, dat slaat nergens op. Voor mezelf dacht ik: 
misschien ga ik iets te amicaal om met mijn 
cursisten, misschien moet ik dat een beetje 
temmen. 
“Alles begint met het leren van de taal, dat is de 
sleutel. Het vergroot je perspectief, je wereld 
wordt groter en je hebt meer kansen. Mijn doel is 
dat mijn leerlingen zich over een paar jaar prima 
kunnen redden in deze maatschappij, zodat ze 
zich geen buitenstaander voelen.” 
   BRON: Bas Roetman TROUW oktober 2020 
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