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Beste lezer, 
Na de eerste voorjaarsstorm kunnen we volop 
genieten van de ontluikende natuur. 
Anticiperend hierop heeft de PraatHuisgroep 
het idee om, nu het PraatHuis nog wel even 
gesloten zal zijn, interessante stads-taal-
wandelingen te organiseren. 
Verderop in dit nummer meer hierover. 

Het Europese medicijnagentschap EMA heeft 
een positief advies afgegeven voor de goed-
keuring van het coronavaccin van Janssen uit 
Leiden. Daarmee is dit het vierde vaccin dat in 
de EU en dus ook in Nederland is goed-
gekeurd, na Pfizer-BioNTech, Moderna en 
AstraZeneca. Wederom een lichtpuntje!! 

Uw extra aandacht vragen we voor de 
cursus “CULTURELE BEWUSTWORDING”, 
verderop in deze Nieuwsbrief. 

In het kader van Internationale Vrouwendag 
een artikel over Trotse Zoetermeerse 
vrouwen. Ook twee artikelen over twee 
dappere vrouwen uit Syrië en Turkije. 
 
We wensen je wederom veel leesplezier 

 
Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Een paar jaar geleden was ik een weekje op bezoek in Dong Trieu 
in het noorden van Vietnam. 
Hoa, getrouwd met een vriend van ons, nodigde me uit. 
Kennis maken met haar familie, haar voor Vietnamese begrippen 
heel oude moeder en het dorp waarin ze opgroeide. Het  werd een 
bijzondere ervaring. 
Meegaan naar de markt, loten kopen 
voor de altijd-maar-doorgaande  
loterijen, heel  veel groente eten,   
Pho  als ontbijt en mee op bezoek  
naar de boeddhistische tempel om  
offers te brengen, ook voor  
overleden familieleden,  hoorde er  
die week bij. 
Zo ook op een terrasje met haar  
vriendinnen uit het dorp thee of hele  
pittige koffie drinken.  
Op die manier werden dingen uit het  dagelijks leven voor mij een 
bijzondere week. 
Het meest bijzondere was echter het feit dat ik met Hoa toen een 
heel klein beetje Nederlands of Engels kon spreken, maar verder 
met niemand kon praten. 
Toch was het afscheid na een week heel hartelijk en hadden we ook 
zonder woorden te gebruiken  toch goed contact met elkaar gehad.  
 
 
Hartelijke groet 
 
 
 
 
 
 
 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
              
 
 
 
 
 

 

 
 

  



 

PraatHuis  
😊 Het PraatHuis zet voorzichtig  

de ramen open 😃 

De winter is eindelijk voorbij en we hebben 
allemaal behoefte aan frisse voorjaarslucht. 
Dus zetten we vast de ramen open om de 
viruswolken te verdrijven en we gaan aan de 
slag om het voorlopige programma dat we in 
januari voorstelden aan te passen aan het 
‘nieuwe normaal’. En we staan natuurlijk open 
voor jullie ideeën. 
Nu is een idee meestal goed als anderen ook 
spontaan met eenzelfde idee komen.  
En dat gebeurde kortgeleden.  
In het Gilde Teamoverleg van februari werd 
geopperd om met activiteiten te komen die met de PraatHuis bezoekers buiten in de 
‘frisse lucht’ konden worden gedaan. Het lenteweer gaf inspiratie en het Team bedacht 
mogelijkheden van een speurtocht in het Stadshart, een dorpswandeling en/of een 
fietstocht. 
Aangenaam verrast werden we door Piëzo die ons onverwacht vroeg of we 
belangstelling hadden om mee te doen aan het organiseren van enkele wandeltochten 
door de stad. 
Natuurlijk willen we meedoen! Komende week gaan we met Piëzo Zoomen.  

Nee, niet zoenen, dat mag nog niet maar misschien komt dat later nog 😊. 

 
We willen zo snel mogelijk van start gaan. In de buitenlucht hebben we meer 
mogelijkheden dan binnen. Wel moet er nog veel georganiseerd worden en dat 
gaan we samen met Piëzo ook doen.  
Oefen de Nederlandse taal terwijl je lekker in beweging bent. 
Een taalwandeling start op een afgesproken punt en samen ontdek je de omgeving.  
Je wandelt één-op-één en tegelijkertijd voer je een gesprek. 
Geïnteresseerd? Meldt je op: praathuis@gildezoetermeer.nl 
Er komen voor de deelnemers wandel/routekaarten beschikbaar  
We zullen jullie op de hoogte houden en stof de wandelschoenen maar vast af. 
  
En nu we door het vaccinatieprogramma allemaal geprikt gaan worden kunnen we ook 
verwachten dat aan het einde van de lente/begin zomer het PraatHuis weer van start 
kan gaan. 
 
We blijven je op de hoogte houden via de Nieuwsbrief, de website en de uitnodigingen. 
Blijf allemaal gezond en hartelijke groeten van 
Het PraatHuisteam,  
Rosanne, Evi, Georgette, Jeroen en Cees: praathuis@gildezoetermeer.nl 
                 Telefoon: 079-3619530 
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Trotse Zoetermeerse vrouwen  
 

Aan het eind van de ochtend op 8 maart is de 
internationale vrouwendag het startsein 
geweest voor een expositie van Zoetermeerse 
Trotse Vrouwen in het Forum.  
 
Dit jaar is het thema ‘Invloed met impact’.  
De Bibliotheek Forum Zoetermeer zette samen met partners uit maatschappelijke, 
educatieve en culturele hoek - waaronder Gilde SamenSpraak - deze fotoactie op. 
De expositie werd geopend in “petit comité” door Forum directrice Joke Mos.  
Drie geportretteerde vrouwen: Roula Bakir van Gilde SamenSpraak, Femke en Sarah 
waren daarbij aanwezig. 

Roula Bakir woont sinds 2014 in Nederland en is vrijwilliger bij Gilde Samenspraak. 
Roula: “Ik ben trots dat ik in Nederland een nieuw leven heb opgebouwd, de 
Nederlandse taal heb geleerd en een opleiding heb gevolgd. Ik ben er trots op een 
voorbeeld te zijn voor mijn kinderen en anderen.” 
 

De tentoonstelling is vanaf 8 maart te zien op:  
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/  
Vrouwen kunnen vanaf dat moment ook hun eigen verhalen delen op social media met 
de hashtag #TrotseZoetermeerseVrouwen.  

Op de website van Gilde Zoetermeer:  
https://gildezoetermeer.nl/samenspraak/Internationale vrouwendag staan ook een 
aantal foto’s met de antwoorden van de vrouwen op de vraag: “Waar ben je trots op?”.  
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Sinds begin 2021 zijn we in gesprek met de 
vrijwilligersorganisatie JobHulpMaatje om te onderzoeken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
Onderstaand treft u een artikel aan waar JobHulpMaatje 
zichzelf aan u voorstelt.  
 

 
 Graag willen wij ons aan jullie voorstellen! 
Wij zijn JobHulpMaatje Zoetermeer en net als jullie project  ‘taalmaatjes’, een vrijwilligersorganisatie 
met enthousiaste, opgeleide vrijwilligers. 
 
Wat doet JobHulpMaatje? 
JobHulpMaatje steunt mensen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar werk. Hier zitten ook 
vaak werkzoekenden bij die ‘nieuw’ zijn in Nederland. Voor deze werkzoekenden is het soms nog 
lastiger om werk te vinden omdat ze de taal nog niet goed machtig zijn. 
 
Het Forum 
JobHulpMaatje heeft een plek in Het Forum, waar spreekuur en intake gesprekken worden gehouden. 
Na een intake kijken we wat het beste bij de werkzoekende past. 
 
JobGroup met getrainde JobGroupLeiders 
In een JobGroup gaan werkzoekenden samen doelgericht aan de slag  met een programma van ca. 
zeven praktische bijeenkomsten. Hier denken werkzoekenden met elkaar na over essentiële vragen; 
Hoe kom ik hier? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik ? Hoe ziet de arbeidsmarkt er uit? Hoe vind ik 
een baan of opdracht? Dit ben ik!  
 
Aan de slag met een maatje 
Niet bij iedereen past een groepsaanpak. Of soms wil iemand na zeven bijeenkomsten verder 
begeleid worden. Dan start de werkzoekende een individueel traject met een maatje,  
één-op-één begeleiding met een opgeleide vrijwilliger. 
 
‘Samen kunnen we nog meer betekenen’ 
Misschien kunnen we door een goede samenwerking de integratie van nieuwe Nederlanders soepeler 
laten verlopen? JobHulpMaatje heeft soms werkzoekenden, die een taalmaatje kunnen gebruiken. 
Jullie komen als taalmaatje vast mensen tegen die op zoek zijn naar werk.  
 
Fijn als je van elkaars bestaan af weet! 
Zie ook de website: 
https://jobhulpmaatje.nl/locaties/zoetermeer/ 
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Webinars Stichting Lezen en Schrijven 

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  

 

   
 
VOOR WIE? Culturele bewustwording is bedoeld voor vrijwilligers die al enige tijd 
bezig zijn als taalcoach. Tijdens deze training krijg je meer inzicht in waarom 
mensen doen wat ze doen, welk effect dat heeft en wat je daaraan kunt doen. 
INHOUD Als taalvrijwilliger ontmoet je wekelijks anderstaligen uit een andere 
cultuur en met andere bagage. Dat is vaak leuk en leerzaam, maar soms ook lastig. 
Wat alle culturen gemeen hebben is dat iedere cultuur zichzelf als ‘normaal’ 
beschouwt. In deze training leer je over de globale verschillen tussen culturen en 
de kracht die culturele waarden hebben in het denken en doen van mensen. Dat 
gebeurt aan de hand van anekdotes, ervaringen van de andere deelnemers, de 
trainer en enkele theorieën. Door meer inzicht te krijgen in andere culturen en 
waardes word je je bewust van je eigen (voor)oordelen en aannames ten opzichte 
van mensen uit andere culturen. Dankzij die kennis wordt contact met mensen uit 
andere culturen een uitdaging en een verrijking!  
Thema’s die daarbij aan bod komen:  
• Welke verschillende culturen en culturele waarden zijn er en welke 
omgangsvormen horen daarbij?  
• Hoe ga ik om met verwarrende situaties in de dagelijkse taalcoachingspraktijk?  
• Hoe plaats je die situaties in intercultureel perspectief? 
DUUR De training duurt een dagdeel.  
 
Beste Taalbegeleiders, 
Graag willen we jullie aandacht vragen voor bovengenoemde  training. 
Deze training willen we online aanbieden voor Gilde SamenSpraak 
taalbegeleiders. 
Er is plaats voor 12 tot 18 deelnemers, een overzichtelijke groep voor de 
trainer van Het begint met  
taal. 
Als u belangstelling hebt meld u dan aan: samenspraak@gildezoetermeer.nl, 
in overleg gaan we vervolgens tijd afspreken! 
 

BESCHRIJVING TRAINING:  

CULTURELE BEWUSTWORDING 

http://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/
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Mariam woont na vlucht uit Aleppo in Zoetermeer:  

‘Zo hoog in een flat wonen, waren we niet gewend’ 

 

Na de vlucht uit Aleppo woont Mariam (17) nu hoog en droog 

op de tiende etage in Zoetermeer. 

„Het uitzicht is prachtig!”  

„Ik woon op de tiende etage van een flat in Zoetermeer, samen 

met mijn vader, mijn oudere broer en de twee cavia’s Alsukar 

en Luz. Dat is Arabisch voor Suiker en Amandel.  

Zo hoog in een flat wonen, waren we niet gewend in Aleppo. 

Dat was dus in het begin behoorlijk wennen. Nu kan ik genieten 

van het uitzicht. Mijn vader sopt, stoft, wast onze kleren en 

verschoont de bedden. Mijn moeder woont in Wateringen.” 
 

Wat zie je allemaal als je naar buiten kijkt? „Flats, huizen én 

water. Ik herinner me dat ook nog van drie jaar geleden, toen 

we aankwamen bij het azc in Middelburg. Als je op straat loopt, kom je om de twee meter water tegen. 

Ik had nog nooit zoveel water in een stad gezien. In Syrië is er vaak weinig of helemaal geen water.” 
 

Hoe voelt het om 17 jaar te zijn? „Wat moet ik erover zeggen? Je kunt net niks. Tegelijk heb je maar 

weinig tijd om alles te regelen, voordat je 18 jaar wordt.” 

„Ik word er altijd blij van om mijn vrienden te zien. Lekker samen eten en gezellig kletsen. Mijn beste 

vriendin kan heerlijk spaghetti koken met rode saus en Syrische kruiden. Denk aan een mix van 

gember, kaneel, komijn, koriander, kardemom en paprika. Dit wordt ook wel ras el hanout genoemd.” 

Hoe gaat het op school? „De docenten op het mbo kijken niet alleen naar de cijfers die je haalt, 
maar ook naar jouw inhoud. Wat kun je? Wat wil je? Ze helpen ons deze vragen te beantwoorden.  
Ik doe de opleiding Verkoop & Retail niveau 1. Mijn docent ben ik ook dankbaar. Voor elk probleem 
heeft hij de oplossing. Een tijdje geleden bijvoorbeeld liep ik stage bij een winkel, maar ik stond de 
hele dag in het magazijn. De eigenaar vond dat mijn Nederlands te slecht was om klanten te helpen. 
Toen heeft hij ervoor gezorgd dat ik een andere stage kreeg. Nu gaat het goed.” 
 

Hoe vul jij je vrije tijd? „Naast mijn stage, werk ik ook in mijn vrije tijd bij de Action.  
We verzorgen bestellingen die mensen via click & collect kopen. Alle vakanties ga ik naar mijn 
moeder. En soms naar mijn beste vriendin die zo goed spaghetti kan maken. Zij woont in het dorpje 
Rilland in Zeeland. Ook kijk ik graag Koreaanse dramaseries.” Liefde? „Uhm… Liefde is belangrijk in 
je leven! Liefde kan een therapie voor je zijn. Het hoeft ook niet altijd in de vorm van een vriend of een 
vriendin.  
Het kan ook liefde voor je familie zijn. Of liefde voor jezelf. Ik vond iemand leuk. Speciaal voor hem 
had ik een prachtige openingszin bedacht: ‘You should be minecraft, but without craft.’ Bleek dat hij al 
iemand anders leuk vond.” 
„Ik zou nooit kinderen willen als ik niet goed voor ze kan zorgen. Mijn moeder kon vanwege allerlei 
omstandigheden waaronder de oorlog in Aleppo, niet voor mijn broer en mij zorgen. Daarom woon ik 
nu bij mijn vader.” 
„Mijn vader is geweldig! Hij doet erg zijn best, probeert Nederlands te leren en werkt als vrijwilliger.  
In Syrië was hij automonteur. Ik heb enorme bewondering voor hem, want hij is een bootvluchteling. 
Hij heeft de barre tocht overleefd. De oorlog in Syrië was zwaar. We hadden geen water en geen eten. 
We zijn naar Nederland gevlucht, omdat er echt geen andere keuze was.” 
 

Corona? „In het begin leek het alsof we vakantie hadden. Nu zijn we een jaar bezig met anderhalve 
meter afstand houden, mondkapjes en sinds kort de avondklok vanaf negen uur. Ik doe wat er wordt 
gevraagd. Ondertussen kijk ik uit naar het einde van de pandemie. Ik ben niet eenzaam, maar het 
voelt eenzaam. Die ene persoon waar je bij zou willen zijn, die is er niet.”            Bron: AD, maart 2021  

https://www.ad.nl/zoetermeer/mariam-17-woont-na-vlucht-uit-aleppo-in-zoetermeer-zo-hoog-in-een-flat-wonen-waren-we-niet-gewend~ac5adb38/200423372/


 

Lale Gül: ‘Ik ga leven’.  

 
In haar onlangs verschenen debuutroman Ik ga leven is de  
23-jarige Gül kritisch over veel Turkse en islamitische tradities 
waarmee zij is opgegroeid. Wegens dat boek en optredens 
daarover in talkshows is de jonge schrijfster doelwit geworden van 
intimidaties en doodsbedreigingen via social media. 
Lale Gül schreef de roman Ik ga leven, over opgroeien in een 
streng-islamitisch gezin. Sindsdien is het ruzie bij haar thuis.  
‘Ik kan m’n koffers wel pakken, maar dan heb ik geen verandering 
teweeggebracht.’ 

Ze is de belichaming van haar romantitel. De 23-jarige Lale Gül schreef de autobiografische roman  
Ik ga leven. Het gaat over de Turks-Nederlandse Büsra, die zich met gevoel voor drama afzet tegen 
haar streng-islamitische opvoeding. Bijvoorbeeld door tamelijk wilde seks te hebben met een 
jongeman uit een PVV-gezin. 
Leven, dat wil ook de jonge schrijver en neerlandistiekstudent Gül, onbelemmerd door het geloof van 
haar ouders. Maar dat is er niet makkelijker op geworden door de bedreigingen die ze sinds de 
publicatie van haar boek op sociale media heeft ontvangen. “Ik ga niet meer alleen naar buiten, sinds 
ik laatst in mijn buurt op straat herkend werd en gevolgd ben door een Marokkaanse jongen, die keek 
waar ik naar binnen ging en die niet weg wilde gaan.” 

Het boek maakt veel los bij moslims die vinden dat Gül een wel heel onwelgevallig beeld schetst van 
hun gemeenschap. Ook bij haar thuis is men allesbehalve blij, zegt ze. “Er zijn mensen die vragen: 
waarom woon je daar nog? Dat is echt een verdomd goeie vraag. Ik weet het ook niet, maar waar 
moet ik heen dan? Mijn ouders vinden het niet goed als ik uit huis ga, ook omdat ze zich zorgen 
maken om mijn veiligheid. Of het zou helpen om ergens anders te wonen, kan ik lastig inschatten.” 
Om zichzelf verder leed te besparen, heeft ze aangekondigd dat ze stopt met schrijven.  
Maar of ze dat meent? “Ik snap dat men het niet begrijpt. Eerst schrijf ik een heel controversieel boek, 
dan zeg ik plots: ik leg mijn pen neer. Maar het punt is, als ik uit huis ga, dan verlies ik mijn familie. Die 
hoeft mij dan niet meer. Laatst mijn koffers gepakt. Mijn ouders zeggen: nee, blijf, anders word je 
helemaal een hoer die alles doet wat ze wil. Dan schaad je onze naam alleen maar meer. Nu kunnen 
we je nog een beetje indammen.” 

Ben je ook zo streng gelovig opgevoed als Büsra uit je boek?  
“Ik moest van mijn zesde tot mijn zeventiende elke zaterdag en zondag van tien tot drie naar een 
weekendschool van Milli Görüs. Maar ja, wat is strenggelovig? Bij ons in de buurt waren er kinderen 
die ook doordeweeks naar zulke lessen moesten. Je leert er over de regels van thuis.  
Ik moest een hoofddoek op en wijde soepjurken aan. Ik mocht nooit een vriendje hebben en 
überhaupt geen jongensvrienden hebben. Niet op het strand liggen, niet in de zee zwemmen.  
Niet uitgaan, niet op vakantie met vrienden. Alle dingen waar ik een beetje levensgeluk uit haal, 
mogen nog altijd niet. Toen ik broeken aandeed waarin je een beetje de vorm van mijn billen ziet, was 
dat een schande volgens mijn moeder, en daar hadden we elke dag gezeik over. 

“Mijn hoofddoek heb ik twee jaar geleden afgedaan. Mijn vader kon het ergens wel begrijpen, ik had 
als smoes gebruikt dat ik Nederlands studeerde en anders geen baan kon krijgen. Maar mijn moeder 
heeft een maand niet tegen me gepraat. Mijn oom zag me in die tijd een keer thuiskomen van mijn 
bijbaantje als barvrouw in een Grieks restaurant. Ik had een Heinekenpolo aan, grote oorbellen in, 
lippenstift op en dus geen hoofddoek meer om. Hij kwam ziedend op me af met zijn scooter. 
“Schaam jij je niet, moet je zien hoe je erbij loopt.” En hij heeft op me gespuugd. 
“Mijn moeder zag dat en moedigde het alleen maar aan. Ik denk dat ze dacht: eindelijk wordt ze een 
keer aangepakt, want die vader van haar is te soft.” 



 

Hoe begon je te zien dat je het anders wilde?  
“Op mijn achttiende werd ik verliefd op een Nederlandse jongen en 
maandenlang bereidde ik in mijn hoofd een gesprek voor om het aan 
mijn moeder te vertellen. Het plan was om te liegen en te zeggen dat hij 
bekeerd was, maar toen bleek dat een bekeerde Nederlander ook niet 
goed was. Het was: ben je gek of zo, niks ervan, je maakt het gelijk uit, 
anders ben je m’n dochter niet meer. 
“Ik had uitgezocht wat de islam hierover zegt: je moet een bekeerde 
moslim accepteren. Dat zei ik, maar zij zeiden gewoon ‘nee’. Onder 
Marokkaanse Nederlanders maken ze niet zo’n probleem van relaties 
met bekeerlingen. Maar Turken zijn daarin heel racistisch, die zien hun 
eigen volk als sacraal ofzo. 
“Ik kreeg nergens steun, ook niet bij vriendinnen of nichten die hier zijn opgegroeid. Die zeiden: je kunt 
toch ook gewoon een ruimdenkende Turk nemen? Maar het probleem is: ik val op Nederlandse 
jongens.” 

Je bent niet gelovig meer. Hoe is dat zo gekomen? 
“Ik vond het al best raar dat ik geen niet-moslim lief mag hebben en er waren meer van die dingen die 
aan me knaagden. Een Turkse vriend van mij is homo en ik las wat imams daarover zeggen: dat je 
dat moet doodzwijgen en moet doen alsof je hetero bent. Onzin, want ik wist dat hij nu eenmaal zo 
was, het is geen keuze of ziekte. Waarom kan hij niet gewoon gelukkig worden met een vent? 
“Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, gebruikte teksten uit het geloof om zijn daad te 
verklaren. Wie de profeet beledigt, moet geëxecuteerd worden, was het idee. Als je imams vraagt 
waarom ons geloof zulke dingen zegt, dan komen ze met iets als: maar dat geldt alleen in een 
sharialand en dat is Nederland niet. 
“Dan denk ik: ja, alsof dat de zaak in een heel ander licht plaatst. Dus als we wel in een sharialand 
woonden, dan was het oké? 
“Met vrienden van mij die ook moslim zijn, viel er niet over te praten. Die denken: de islam is vrede, 
punt uit, en zodra je over intolerante teksten begint, vinden ze dat je de islam in een kwaad daglicht 
zet. 
“Op den duur kreeg ik alleen maar meer vragen en steeds kwamen er hele domme antwoorden, 
waardoor ik wel moest concluderen: misschien geloof ik helemaal niet meer. En voor wat draag ik die 
hoofddoek nog? Toen ging het best wel rap.” 

In een eerder interview zei je dat je door je boek geen familie meer had.  
Maar je woont toch nog bij je ouders? 
“Ik doelde op mijn nichten en neven: die hebben me na een tv-optreden over mijn boek allemaal 
gebeld en uitgescholden en vinden me nu verschrikkelijk. Behalve één neef, die is een beetje 
neutraal. “Dat mijn ouders me niet verstoten hebben, is alleen uit angst dat ik anders helemaal mijn 
gang zou gaan. 
“Kijk, Nederland is een individualistisch land, maar in de rest van de wereld is het vrij normaal dat je je 
familie wilt behouden. De vraag is: kan ik het wel aan om helemaal in de Nederlandse cultuur op te 
gaan en te breken met mijn familie? Ik denk niet dat ik daar gelukkig van word. Want die avonden op 
de bank dat we met z’n allen theedrinken en naar een Turkse soap kijken, dat het even niet over die 
ideologische verschillen gaat, maar we een gezellige familie met elkaar zijn, die vind ik toch wel weer 
leuk. 
“Mijn neven en nichten zou ik ook niet willen missen in mijn leven. Ik heb een leuke tijd met hen als we 
samen in Turkije op vakantie zijn, Suikerfeest vieren, of ramadandiners houden. Dan denk ik: moet ik 
dat allemaal opgeven voor die ene Nederlandse vent die ik leuk vind? En dan heb je straks een 
bruiloft zonder je familie erbij? En kinderen die geen opa en oma hebben? 
“Ik zit te dubben over een compromis, dat ik zo’n vrijdenkende Turk vind waarmee ik nog net kan 
thuiskomen. Er zijn mensen die het mij kwalijk nemen dat ik deze strijd in mezelf voer.  
‘Kies gewoon voor je eigen geluk! Gewoon schijt aan hebben!’ Dat klinkt mooi. Maar ik vind het 
moeilijk. Mijn geluk neemt aan de ene kant toe en aan de andere kant af.” 



 

Hoe doe je dat nu dan thuis? 
“Mijn moeder zegt steeds dat ze 
zelfmoord gaat plegen door wat ik heb 
gedaan. En ze praat nu helemaal niet met 
me. Ik maak mijn eigen eten en ben de 
hele tijd in mijn eigen kamer.  
Mijn broertje vroeg mijn moeder waarom 
ze dat deed. Toen zei ze: “Ik ga niet 
praten met nestbevuilers, verraders of 
geloofsvijanden”. 
“Mijn vaders collega’s zijn ook vrijwel 
allemaal moslim, en zij spreken hem aan 
op mijn boek.  
Hij vindt dat supervervelend, hij had de 
hele week trillende handen van de stress. 
Dat maakt mij kapot, hoe die mensen zo meedogenloos kunnen zijn. 
“Kijk, hoe kut het ook is wat ze allemaal tegen me zeggen – “ik schaam me kapot voor jou”,  
“Je hebt onze levens vernietigd” – ze gaan mij niks aandoen. Vergeleken met wat ik in m’n inbox krijg 
aan bedreigingen, valt het heel erg mee. Ik heb liever dat ik contact met ze houd en met ze door een 
deur kan en niet zonder familie eindig. 
“Ik heb een klein zusje en een broertje van twintig die me steunt. Mijn ouders zijn op zich aardige 
mensen, ook al staan we ideologisch mijlenver uit elkaar.” 

De bedreigingen had je zien aankomen, zei je. Krijg je ook reacties die je hebben verbaasd? 
“De ouders van een meisje dat zich tot de islam heeft bekeerd, mailden me dat ze het zo erg vonden 
dat zij een hoofddoek wilde dragen. Of ik dat niet uit haar hoofd kon praten. Die heb ik snel 
afgewimpeld. Nee man, als zij die levensbeschouwing wil kiezen, dan moeten ze haar daar juist vooral 
vrij in laten. Anders werk ik mee aan hetzelfde probleem dat mijn ouders voor mij veroorzaken. 
“Ik krijg berichten van moslims die me steunen, vooral Turkse alevieten. Die hebben een heel andere 
islambeleving. Er is niet één islam. Sommige mensen mogen alles en die noemen zich ook moslim. Ik 
zie daar wel de schoonheid van in. Als ik de islam ooit nog een kans zou geven, dan alleen de 
alevitische kant. 
“Er zijn ook heel wat berichten van herkenning van queer moslims en van streng-christelijke mensen 
die verstoten zijn, omdat ze met een katholiek gingen, of van Hindoestaanse meisjes die lingeriemodel 
zijn en daarom zijn verstoten. 
“Wat me het meeste opviel, is hoeveel lotgenoten ik heb die met precies hetzelfde zitten.  
Er zijn veel meer ex-moslims dan ik dacht, zowel mannen als vrouwen en van alle afkomsten.  

“Om hen is het mij te doen met die strijd thuis.  
Ik kan wel zeggen: ik pak mijn koffers, maar dan heb ik geen verandering 
teweeggebracht.  
Want dan krijgt iedereen die is zoals ik de boodschap: oké, ik moet dus 
weg. Ik hoop dat ik toch iets kan afdwingen bij mijn familie: moet je eens 
luisteren, ik word er ongelukkig van om te leven zoals jullie en dat moet je 
maar tolereren, want jullie hebben me hier in Nederland op de wereld gezet. 
Als jullie echt van mij houden, dan zou die liefde niet zo voorwaardelijk 
moeten zijn. Misschien moet ik het net zo lang zeggen tot ze het inzien.”  

Lale Gül, ‘Ik ga leven’ uitgeverij Prometheus;  Bron: TROUW 9 maart 2021 
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