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Nieuwsbrief herfst 2022  

 

Beste lezer, 
 

Het najaar is gestart met wind, regen, zon en 
straks op zondag 30 oktober de wintertijd. 
We hopen van harte dat deze herfst en de 
komende winter niet verstoord worden door 
een nieuwe coronagolf.  Wij gaan in ieder 
geval door met het plannen van interessante 
activiteiten, met name in ons PraatHuis. 
 
In dit nummer vragen we speciaal aandacht 
voor de openingsspeech bij de 
Vredesmanifestatie van wethouder Ingeborg 
ter Laak en de expositie bij Kunstgarage Franx 
van de Syrische kunstenaar Adnan Alloush. 
 
Verder aandacht voor het herstarte 
koffiemoment met de wethouder. 
 
Ook weer een leuk artikel aangeleverd door 
een taalmaatje.   
Komt uw ervaring in de volgende 
Nieuwsbrief? 
 
Blijf gezond! 
We wensen je wederom veel leesplezier! 
 

Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
 

Het team van Gilde     
SamenSpraak.  
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Gilde SamenSpraak, 

onderdeel van Gilde Zoetermeer. 
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Distributie: alle Taalmaatjes en belangstellenden van 

Gilde SamenSpraak 
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Onze coördinator geniet op dit moment van een welverdiende 
vakantie. 
Bij de opening van het Vredesfestival had wethouder Ingeborg 
ter Laak een fantastische en actuele toespraak.  
Haar woorden verdienen aandacht en derhalve treft u ze op de 
volgende pagina’s aan. 

 
 
 
 
 
Mede namens 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
              

          
 
 

                        
 
 
 

 

 

 
 

  



 

Beste Zoetermeerders, 
 

We zijn hier bij elkaar 

gekomen, omdat we een ideaal 

delen. Omdat we streven naar 

een wereld, waarin we in vrede 

samenleven. Waarin iedereen 

zichzelf kan zijn, en iedereen 

gelijke kansen krijgt.  

Maar dat ideaal staat onder 

druk. 

Ik wil u daarom vandaag geen 

rooskleurig verhaal vertellen. In 

plaats daarvan wil ik met elkaar 

stilstaan bij het feit dat een 

evenement als deze, belangrijk 

is. Zeker in deze tijd.  

 

Aan de poorten van Europa woedt een oorlog die zijn weerga niet kent.  

In het nieuws lezen we afschuwelijke berichten over massagraven, 

verkrachtingen.  

Er wordt gedreigd met nucleaire wapens. De grootschalige Russische 

mobilisatie is een voorteken dat het einde van de grondoorlog, verre van 

dichtbij is.  

 

Er zijn mensen die beweren dat dit niet onze oorlog is, omdat tussen 

Zoetermeer en Donetsk bijna drieduizend kilometer zit. Omdat een kant 

kiezen, betekent dat we onze gasrekening niet meer kunnen betalen.  

De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrede een prijs heeft. Ook voor ons, 

ook in Zoetermeer.  

 

Dilemma’s over het opnemen van vluchtelingen of het verdelen van de 

energierekening, moeten we met elkaar oplossen. Dat gaat soms 

moeizaam.  

Het is als het moeizaam is essentieel, dat we als mensen, naast elkaar 

blijven staan. Zij aan zij. Dat we als samenleving in gesprek blijven, uiting 

geven aan onze gedeelde kernwaarden.  

Waarden als gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit.  

 

Als ik naar het nieuws van de afgelopen dagen kijk, dan zie ik die 

kernwaarden niet terug in politiek Den Haag.  

Daar zie ik discussies voor eigen gewin, en dat in ons parlement onderlinge 

tegenstellingen worden uitvergroot.  

Daar verzet ik me tegen.  



 

In deze tijd, staan we voor een veelheid aan crises; stikstof, klimaat, 

wonen, vluchtelingen, energie, vertrouwen.  

En als we die problemen niet gezamenlijk oplossen, blijft er een 

onderstroom in de samenleving.  

Dan blijven er groepen mensen die zich tekort voelt gedaan.  

Dan blijft er onvrede.  

Toch geloof ik dat we, ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur, 

met elkaar verbonden zijn. Ik geloof erin omdat verbondenheid of vrede 

voor mij de enige weg vooruit is. En dus wil ik de ander kennen, blijven 

luisteren.  

 

Het is dus meer dan ooit nodig om nader tot elkaar te komen.  

Het is nodig om elkaar beter te leren kennen. Om verschillen, en ook de 

overeenkomsten te zien.  

Want zonder kennis van elkaar, kunnen wij onze gezamenlijke problemen 

niet oplossen.  

Dan blijven we vastzitten in vooroordelen, in samenzwerings-complotten,  

in wij-zij-denken.  

 

Nader tot elkaar komen, kan niemand voor ons doen, voor ons oplossen. 

Poetin niet, Zelenski niet, Rutte niet, Baudet niet.  

Dat moeten we zelf doen. We moeten onze eigen nieuwsgierigheid 

terugvinden om onze stad- en buurtgenoten, beter te leren kennen.  

Alleen zo, kunnen we voor onze gezamenlijke idealen opkomen.  

En wat zou het mooi zijn als dat vandaag hier start en kan bloeien, kan 

groeien.  

Zo groot dat anderen het zien zodat ook zij mee doen.  

Tot aan Den Haag, Kiev, Moskou.  

 

Laten we de solidariteit opbrengen om elkaar een helpende hand te 

bieden. Laten we rechtvaardig zijn wanneer we de rekening van onze 

crises verdelen.  

En bovenal: gelijkwaardigheid. Laten we altijd bewust blijven dat 

gelijkwaardigheid de enige manier is om tegenstellingen te overbruggen.  

Er is meer dat ons bindt.  

 
Daarom is een evenement als 
dit, actueler dan ooit. Ik ben blij 
u op het Vredesfestival te zien. 
Dit festival is nodig. Laten we 
er samen iets moois van 
maken.



 

Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 
 
De kerntaak van Gilde SamenSpraak in Zoetermeer is 'Anderstaligen’, van waar dan ook, wegwijs te maken in 
de Nederlandse taal en gewoonten, opdat ze beter hun weg kunnen vinden in de Zoetermeerse samenleving. 
Om aan deze taak invulling te geven heeft Gilde SamenSpraak ca. 150 vrijwilligers (taalbegeleiders), die met 
een anderstalige een taalmaatjeskoppel vormen. Daarnaast wordt er twee keer per maand een PraatHuis 
georganiseerd. 
Tevens organiseren wij zo nu en dan extra activiteiten die een link hebben naar de Nederlandse taal en 
gewoontes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

PraatHuis medewerkers (M/V) 
Ze werken in teamverband, tweemaal per maand, 
gedurende twee uur op de donderdagmiddag.  
Ze ontvangen de bezoekers, verzorgen de 
aankleding, de catering en het programma. 
Door natuurlijk verloop hebben we dringend 
behoefte aan versterking van het team! 

Taalmaatjes (Begeleiders 
Anderstaligen) (M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen om ze op 
een hoger niveau Nederlandse taal te brengen en 
wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur. 
Door de te verwachten aanwas van anderstaligen 
vanuit het nieuwe opvangcentrum in Zoetermeer 
hebben we dringend behoefte aan nieuwe 
begeleiders. De nood is hoog; we hebben een 
wachtlijst van meer dan 40 anderstaligen! 
Begeleiden kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 
 
 
 

Reageren? 
Gilde SamenSpraak,  

Hennie van de Graaf (Coördinator Gilde 
SamenSpraak)  

E-mail: co_gss@gildezoetermeer  
tel: 0645746611  

website: www.gildezoetermeer.nl 

Zoals u ziet er zijn vele vacatures.  
Laat u niet weerhouden om hierop te reageren.  

De werkzaamheden geven veel voldoening en het wordt zeer gewaardeerd!  
Op onze website  www.gildezoetermeer.nl  kun je meer lezen over  

Gilde SamenSpraak en onze activiteiten. 
Graag willen we kennis met je maken en in een nader gesprek verder 

informeren over onze nuttige en voldoening gevende werkzaamheden! 
 
 

Medewerker/ster informatiebalie 
Aan onze informatiebalie in het Stadhuis Forum 
kunnen bezoekers zich oriënteren op het werk van 
de Gildes. Daarnaast geven de vrijwilligers van 
Gilde Zoetermeer hier informatie over allerlei 
soorten vrijwilligerswerk en beantwoorden zij 
vragen hierover. Driemaal per week is de infobalie 
in het Forum een middag bemand, nl op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00–16.00 uur. 
Er wordt gewerkt met een rooster. 
Heb je affiniteit met werken achter een balie en wil 
je ons team komen versterken? Je bent van harte 
uitgenodigd te reageren op deze vacature. 
 



 

PraatHuis 

 

Hallo bezoekers van het PraatHuis 

Het PraatHuis is open iedere 1e en 3e donderdag van de maand 
van 13.00 uur tot 15.00 uur, op de Uiterwaard 21, wijk Meerzicht,  
2716 VA (op de 1e etage) Zoetermeer. 
 
Gratis koffie en thee staan klaar. 
Kijk ook op onze website www.gildezoetermeer.nl voor het laatste 
nieuws. 

 

Thema Democratie  15 september 2022 

 
Dat was een mooie presentatie in het PraatHuis op 
donderdagmiddag 15 september van Susanne Bout over 
onze democratie. Ik hoop dat de aanwezigen ervan genoten 
hebben. Alleen, we misten wel een aantal bezoekers.  
 

Programma donderdag 6 oktober 

Kijk nog eens in jullie agenda en dan zie je dat we op  
6 oktober weer gaan PRATEN in het PraatHuis. 
We gaan het hebben over bijzondere gebeurtenissen in Nederland.  
Dit keer terug in de historie naar 3 oktober 1674 in Leiden. Wat daar gebeurd is en wat Zoetermeer 
daar mee te maken had, dat gaan we jullie vertellen. 
 
Na de pauze gaat ons PraatHuis teamlid Manel ons iets vertellen over dieren.  
Ja, dieren, want op 4 oktober is het Werelddierendag geweest. Ze zal ons veel spannende 
bijzonderheden vertellen en jullie kunnen daarna met haar in discussie gaan over ‘mijn lieve hondje, 

katje, aapje of krokodil’ 😃.  

 
Dus donderdag 6 oktober 2022, aanvang 13.00 uur 
Als er nog tijd over is dan gaan nog even verder met de ‘speakers corner’.  
Je weet wel, 3 minuten PRATEN - in het Nederlands natuurlijk - over een onderwerp naar eigen 
keuze. 
We hopen donderdag 6 oktober weer op een grote opkomst. Dus neem je buurman/-vrouw, vriend/-
vriendin of kennissen mee. 

 

 
Hartelijke groeten;  
het Team PraatHuis: Rosane, Evi, Manel, Georgette, Gerda, Helga, Beate en Cees 
praathuis@gildezoetermeer.nl           Telefoon: 079-3619530 

 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gildezoetermeer.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C10ca3f17e3644a016ca408da1305f99e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637843213654933927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eNHS9Fb0JcsrrjaaKXL%2F%2FoNmvOqyqIydEpIxaU2OOcY%3D&reserved=0
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Oktober : tot 24 oktober expositie Syrische kunstenaar Adnan Alloush in kunstgarage FRANX 
Oktober : werken met Spreektaal + intervisie      ** 
6 oktober : donderdagmiddag PraatHuis thema’s ‘Leidens Ontzet’ en dierendag  
13 oktober : donderdag 13.30 - 16.00 uur Workshop culturele bewustwording deel 2  ** 
13 oktober : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
20 oktober : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
20 oktober : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
3 november : donderdagmiddag PraatHuis thema Sint Maarten? 
3 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
10 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
17 november : donderdagmiddag PraatHuis thema ? 
17 november : donderdagavond Basistraining voor Taalvrijwilligers   **** 
21 november : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   *  
28 november : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   *  
1 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Sinterklaas? 
12 december : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   * 
15 december : donderdagmiddag PraatHuis thema Kerstmis? 
19 december : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   * 
9 januari ’23 : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers   * 
 
** Info: Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl 
*     Tijdsbestek:  13:30-16:30 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 2  
**   Tijdsbestek:   13:30-16:30 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 1 
***  Tijdsbestek:     9:00-12:00 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 1 
**** Tijdsbestek:   19:00-21:30 Locatie nader te bepalen 
 
 
 
 

 

Museum de Voorde  

 RESPECT! Perspectieven in de hedendaagse kunst. 

 STOER, ontdek en beleef wat je stoer vind. 
 
Met Museumkaart gratis toegang! 

 

mailto:Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl


 

Kunstgarage Franx  

Expositie Syrische kunstenaar Adnan Alloush 
Thema ‘LIJDEN’ 
Zie ook: www.facebook.com/artisadnanalloush 
Sinds kort kent kunstgarage Franx een nieuwe ‘bewoner’. De Syrische kunstenaar   
Adnan Alloush is als artist in residence regelmatig in de studio te vinden. Bij Franx toont hij zijn eerste expositie in 
Nederland. 
De passie voor kunst begon al als kind: als tienjarige maakte hij kleine tekeningetjes naast zijn huiswerk.  
Inmiddels, 54 jaar later, heeft hij al veel mogen doen als professioneel kunstenaar.  
In Syrië had hij zijn eigen galerie en gaf hij les op universiteiten. Later begon hij een nieuw bestaan in de Emiraten, 
waar hij zich onder meer bezig hield met kalligrafie en liturgische kunst en les gaf op scholen.  
Vanwege de oorlog moest hij vluchten. Nu is hij statushouder in het COA in Zoetermeer en maakt hij nieuw werk. 
Sinds kort heeft Adnan een tijdelijke atelierruimte bij Franx om daar te werken aan zijn kunst.  
“Het is een goede plek,” zegt Adnan enthousiast in het Engels. “Nu werk ik aan grote canvassen, want ik heb nu de 
ruimte.” 
 
Wie Adnan aan het werk 
ziet, ziet een 
gepassioneerd 
kunstenaar. “Wat ik zie in 
de wereld, neem ik op in 
mijn hoofd en teken ik,” 
vertelt Adnan. “Het geeft 
me ook de kans om de 
problemen van kinderen 
en families in Syrië te 
tekenen.” Dat gaat net zo 
vloeiend als hij het uitlegt. 
Over zijn ene werkt doet 
hij twee uur en over een ander werk een dag. “Ik werk heel snel,” zegt Adnan en hij lacht. “Maar ik ben ook niet 
meer nieuw in het vak, hè?” 
Zijn tekeningen worden vanaf 26 augustus geëxposeerd in de galerij van Franx, waarin hij het werk van de 
afgelopen tien maanden laat zien. Daarin zullen diverse kleinere tekeningen en een aantal grotere canvassen te 
zien zijn, allemaal grotendeels in zwartwit. Sinds vijf jaar werkt hij vooral met zwart en wit, voorheen gebruikte hij 
meer kleur in zijn werk. “Kleur heeft ruimte nodig en kost ook meer geld,” vertelt Adnan eerlijk. “Vandaar deze 
keuze.” 
 

Adnan kijkt enorm uit naar zijn eerste expositie in 
Nederland. Toch is hij als kunstenaar nooit uit gedroomd, 
want het volgende project in Nederland zit alweer in zijn 
hoofd. “Er komt een groot project aan, maar dat is nog een 
verrassing!” lacht hij. En hij heeft nog een wens: “Ik hoop 
beter Nederlands te leren spreken.” Voor nu kan het 
publiek tussen 26 augustus en 23 oktober gratis zijn eerste 
expositie in Nederland bewonderen. Kom langs tijdens de 
openingstijden van Franx.     

   www.kunstgaragefranx.nl 

 

 

Workshops “Culturele bewustwording (2 delen) 

Wegens groot succes het afgelopen jaar, zijn er dit jaar twee workshops gepland:  
- dinsdag 27 september van 13.30 - 16.00 uur (inmiddels al achter de rug)  
en donderdag 13 oktober van 13.30 - 16.00 uur. 
Info en opgave: Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl 

http://www.facebook.com/artisadnanalloush
http://www.kunstgaragefranx.nl/
mailto:Tirza.Wongsosemito@bibliotheek-zoetermeer.nl


 

Koffiedrinken met de wethouder 
Na ruim twee jaar en veel overleg stond het weer gepland:  
het koffiedrinken bij de wethouder voor anderstaligen met hun begeleider! 
Op donderdagochtend 8 september in het Forum, tijdens de week van Lezen & Schrijven, was het 
zover. Ons Gilde SamenSpraak teamlid Roula begeleidde de bijeenkomst.  
Wethouder Ingeborg ter Laak ontving de anderstaligen met hun begeleiders. 
De bijeenkomst was opgedeeld in twee delen. Het eerste deel vond plaats in Café Max onder het genot 
van een aangekleed kop koffie. 
De wethouder heeft met alle anderstaligen persoonlijk contact gehad. Ze verplaatste zich tussen de 
mensen en ze heeft de vele vragen beantwoord. Ook hadden de mensen onderling veelvuldig contact. 
Het tweede deel vond plaats in het instructielokaal bij de informatiebalie. 
Dat was interessant en nuttig; Prodemos verstrekte interessante en nuttige informatie voor zowel de 
anderstaligen als de begeleiders. 
Na afloop kon Roula met zekerheid stellen dat het een succesvolle bijeenkomst was! 

 

 

 

 

  



 

Vredesmanifestatie Zoetermeer  

23 t/m 25 september 2022 
Ook hier was wethouder Ingeborg ter Laak present om de 
opening te verrichten. 

Zij deed dit met een zeer toepasselijke speech, 
welke ook in deze Nieuwsbrief ogenomen is. 
 

 
 
Jammer dat de 
weergoden niet 
meewerkten, 
alleen de zondag was niet totaal verregend. Aan 
het enthousiasme van de deelnemers en de 
weinige bezoekers heeft het niet gelegen. 

 

Open azc dag in het kader van de Nationale Burendag 
Duizenden ontmoetingen tijdens Open azc dag 2022 
Zaterdag 24 september bezochten zo'n 12.000 mensen een van de ruim 60 COA-locaties die hun 
deuren hadden geopend tijdens de landelijke Burendag. Ondanks het slechte weer zat de sfeer er 
goed in. Bij bezoekers én bij bewoners die hapjes serveerden, muziek maakten, uitleg gaven over 
hun taalles en andere activiteiten, kunstwerken lieten zien en veel meer.  
Ook in Zoetermeer werd het AZC druk bezocht. 
Vele tientallen mensen maakten gebruik van de uitnodiging om een 
kijkje te nemen.  
Wethouder Ingeborg ter Laak was ook hier present om de officiële 
opening te verrichten. 

Buurt positief over opvang vluchtelingen   
“Is er wel voldoende ruimte,” vroeg een bewoonster, die 
dichtbij de voormalige gevangenis woont. “Is het wel 
humaan,” was een andere vraag. De buurtbewoners 
nabij de noodopvang maakten zich vooral zorgen over 
de vluchtelingen en niet over mogelijke overlast door de 
noodopvang. “Die is er niet,” zo vond menigeen. 
 
Beperkte ruimte 
Belangrijk is wel, dat de noodopvang in de voormalige gevangenis 
tijdelijk moet zijn voor de vluchtelingen. De voormalige cellen zijn nu 
kamers met een beperkte ruimte. Voor twee personen staat daarin een stapelbed, een kast, een 
tafeltje met tv erop. Douches zijn elders in het gebouw en de keukens moeten gezamenlijk worden 
gebruikt. Het COA hield tijdens Burendag een open dag in de noodopvang. Verschillende 
vluchtelingen trakteerden de bezoekers op wat lekkers, dat zij zelf hadden bereid. De bezoekers 
constateerden met eigen ogen, dat het echt om noodopvang gaat. “Eigen woonruimte is snel nodig 
voor de statushouders.” 
De gemeente laat weten, dat nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de stad, 
van inwoners en ondernemers. Vervolgens wordt bekeken of aan het verzoek van het COA om de 
noodopvang uit te breiden kan worden voldaan.  

De huidige overeenkomst loopt in februari 2023 af. Daarvoor moet de beslissing zijn genomen.
          BRON: o.a. Streekblad Zoetermeer  



 

Een ervaring van een Taalmaatje 

 

EEN KOOPJE. 

 Je bent taalmaatje of je bent het niet. Je helpt bij alle moeilijkheden 
die opdoemen in het gezin waar je éen van de partners als taalmaatje 
hebt en de andere partner er niets van wil weten.  
En dat was in het volgende geval aan de orde. 

 De moeder van het gezin volgt fanatiek de “taallessen” zoals ze zelf 
zegt.  
De vader  zouden wij ‘eigenwijs’ noemen, maar hij vond dat hij als 
hoofd van het gezin er een eigen mening op na mocht houden.  
Het enige wat ik als hulp kon aanbieden, was, in afwijking van 
hetgeen in sommige landen usance is, het gestelde in de 
Nederlandse Strafwet dat het mishandelen van mens en dier 
verboden is.  
Slaan is ook mishandeling, zo vertelde ik.   
De vrouw was gelukkig zeer volgzaam en er gebeurden geen nare 
dingen.  

 Wel was het zo, dat de heer des huizes ook de beheerder was van 
de gelden die vluchtelingen rechtens toekomen.  
De ‘huishoudpot’ zogezegd. Nadeel was echter dat man noch vrouw 
enige vorm van basisonderwijs hadden genoten in hun vaderland.  
En alras bleek, dat een taalmaatje geen rekenmaatje was.  
Zij konden eenvoudigweg niet rekenen. Na een aankoop afrekenen, 
dat was een crime. Portemonnee open houden bij de kassa en de 
caissière het geld laten pakken. Wat ze wel wisten, was dat “SALE” 
betekende dat er korting gegeven werd. 

 Op een dag komt vader thuis met een grote doos met daarin zes 
joekels van watermeloenen. Die hadden ze natuurlijk helemaal niet 
nodig. Zijn verklaring was ongedacht eenvoudig.  
Het was SALE, dus had hij korting gekregen. 

 
       P.S.: Het taalmaatje ging buiten zijn boekje en bracht aan mevrouw 

de eerste beginselen bij van het spreekwoord: ‘Een en een is twee’. 
 

  



 

Het gaat niet over         Henny Vrienten  

  

Het gaat niet over cijfers  

Het gaat niet over geld  

Het gaat niet over bezit   Maar over wie voor jou het allermeeste telt 

 

Het gaat niet over woede 

Het gaat niet over haat 

Nee het gaat niet over afgunst  Het gaat om wie jou in je waarde laat 

 

Het gaat niet over leeftijd 

Het gaat niet over lust 

Het gaat niet over de mooiste  Het gaat om wie je't allerliefste kust 

 

En het gaat niet over 

Nee het gaat niet over    

Nee het gaat niet over 

 

Het gaat niet over aanzien, 

Het gaat niet over roem, 

Het gaat niet over status   Over wat wat jij voor een ander zou willen doen 

 

Nee het gaat niet over goden 

Of waar jij in geloofd 

Het gaat niet over helden   Maar of iemand doet wat hij je heeft beloofd 

 

Nee het gaat niet over leiders 

En het gaat niet over macht 

Niet over controle    Over wie jou dan het beste troost vannacht 

 

Het gaat niet over 

Nooit nooit over 

Nee het gaat niet over 

Nee het gaat niet over    

Het gaat nooit nooit over 

Ah, het gaat niet over 

 

Het gaat niet over zilver 

Het gaat niet over goud 

Niet over diamanten   Maar over wie altijd het meeste van je houdt 

 

Het gaat niet over hoogte 

Het gaat niet over snel 

Het gaat niet om de eerste plaats Waar het echt om gaat dat zie je later wel 

 

Want het gaat niet over 

Nooit meer over 

Nee het gaat niet over   Waar het echt om gaat dat zie jij later wel 

           Bron: Musixmatch 

 

https://www.musixmatch.com/

