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           Nieuwsbrief februari 2023  

 

Beste lezer, 
 

Allereerst hoopt de redactie dat je het nieuwe 
jaar in een goede gezondheid bent begonnen 
en dat dat de rest van het jaar ook zo blijft.  
De gure maand januari is voorbij en we mogen 
hopelijk uitzien naar een heerlijk voorjaar. 
 
Allereerst hebben we op vrijdag 17 februari, 
voor het eerst weer sinds corona, onze 
bijeenkomst met onze taalbegeleiders in de 
voormalige Graanschuur, 1892 Eten & 
Drinken.   
Voor deze bijeenkomst is een overweldigende 
belangstelling en u kunt zich helaas ook niet 
meer opgeven.  
 
Het GSS team is trots op een van onze 
teamleden, Roula Bakir, die samen met haar 
man de dappere uitdaging zijn aangegaan om 
een supermarkt, Al Basma, te beginnen in 
winkelcentrum Buytenwegh. Wij wensen haar 
vanzelfsprekend alle succes!  

We wensen je wederom veel leesplezier! 
 

Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
 

Het team van Gilde     
SamenSpraak.  
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Beste allemaal, 
 
Ik weet niet hoe het u vergaat…. 
maar ik betrap me de laatste tijd meer op een  gevoel van 
moedeloosheid over alles wat er met de mensen  
in de wereld  om ons heen gebeurt. 
Als ik er over praat met mensen om mij heen, 
dan krijg ik vaak eenzelfde reactie terug. 
Of zoals iemand zei : ”Het lijkt alsof de wereld steeds verder 
in een moeras geraakt”. 
Er gaan dingen fout in Nederland, in deze Nieuwsbrief is er 
helaas genoeg over te lezen, de oorlog in Oekraïne houdt 
ons dagelijks bezig, in spanning wachten we hoe het verder 
zal gaan. 
 
Deze week de vreselijke aardbevingsramp in Turkije  
en Syrië, waarvan de beelden op je netvlies blijven van het 
onmetelijke leed en verdriet van zovelen. 
 
Zoveel narigheid, waar je direct niets aan kunt verhelpen.  
Het enige wat je kunt doen is geven en de goede dingen 
doen die op je pad komen. 
Ook moet ik denken aan een verlate kerstboodschap,  
die ik in januari  toegestuurd kreeg… 
 
“Doe geen deuren dicht. 
Aanvaard de chaos, de ongeloofwaardigheden, de 
liefdessignalen en ook de argwaan, maar doe in het leven 
geen deuren dicht die juist voor jou openstaan.  
Niet in december en ook niet in 2023”. 
 
 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
     
 
 
 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              

          
 
 

                        
 
 
 

 

 

 
 

  



 

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. 
 

 

Deze advertentie heeft onlangs in het Streekblad gestaan 
 



 

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. 
 

Het thema van 2 februari was de komende ‘Valentijnsdag’ (dinsdag 
14 februari). 
De aanwezigen werden door ons teamlid Helga uitgenodigd een 
kaartje aan een 
dierbaar 
persoon, of 
misschien wel 
een geheime 
liefde te 
schrijven.  
Het was weer 
een 
genoeglijke en 
gezellige 

middag!  
 
De volgende PraatHuismiddag besteden we aandacht aan het naderende Carnaval en mogelijk 
ook, als er voldoende tijd is, aan ‘de Internationale dag van de Moedertaal’. 
 
Op 2 maart hebben we weer een externe gast op bezoek. Raadslid Susanne Bout heeft het dan 
over de komende verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen. 
Op de volgende pagina staat er trouwens een mooi gedicht van Susanne in het kader van de 
Gedichtendag eind vorige maand. 
 
Schrijf het in je agenda en we zien je graag weer verschijnen; neem vrienden, buren, familie 
en in ieder geval je taalmaatje mee, dan maken we er een gezellige middag van. 
Hartelijke groet;  
het Team PraatHuis: Rosane, Evi, Manel, Georgette, Gerda, Helga en Cees 
praathuis@gildezoetermeer.nl              Telefoon: 079-3619530  

OPROEP 
In ons PraatHuis worden regelmatig thema’s behandelt. 

We zijn altijd op zoek naar interessante onderwerpen en eventueel ook mensen die dat 
willen behandelen. 

Bij deze willen we dan ook een oproep doen aan alle taalmaatjes of zij leuke/ interessante 
onderwerpen hebben en of men bereid is een onderwerp voor  

zijn of haar rekening te nemen. 
Voor de maand december hebben we al ideeën; heel 2023 staat nog open! 

Ideeën?  Zo ja, neem contact op met de coördinator van ons PraatHuis  

Cees van Gein:   ceesvangein@planet.nl 
of met Hennie van de Graaf:  co_gss@gildezoetermeer.nl 

of Gerard Wennen:    adjco_gss@gildezoetermeer.nl 
 
 

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
mailto:praathuis@gildezoetermeer.nl
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 Ter ere van Gedichtendag 2023 en het thema Vriendschap heeft 

raadslid Susanne Bout het volgende korte gedicht geschreven: 
 

De vriendschap van het lezen 

Vier de poëzie met gedichten en verhalen 
Want poëzie kan onze zielen laten stralen 

En onze gedachten af laten dwalen 
Laten we de woorden vieren en met elkaar delen 

Onze gedachten en gevoelens in rijm laten strelen 
Zodat rauwe emoties door het metrum weer helen 

Laten we samen een wereld maken 
Waarin we laaggeletterdheid weten te staken 

Zodat het geschreven woord ieders hart kan raken 
Leren lezen is als een vriend voor het leven 

Door te lezen kun je avonturen beleven 
De gift van het lezen is het mooiste wat je kunt geven 

  

 
 
 
 
 
16 februari 2023 : PraatHuis; thema onder voorbehoud: Carnaval 
17 februari 2023 : Taalbegeleiders bijeenkomst in 1892 Eten & Drinken, Dorpsstraat 74A 
2   maart 2023 : PraatHuis; thema de komende verkiezingen; met raadslid Susanne Bout 
17 maart 2023 : PraatHuis; thema Ramadan vanaf 23 maart 
6   april 2023  : PraatHuis; Suikerfeest op 21 april 
20 april 2023  : PraatHuis; Koningsdag op 27 april 
4   mei 2023  : PraatHuis; Dodenherdenking/ Bevrijdingsdag/ Moederdag 
 

   
 
 

  

De inloggegevens voor taalmaatjes: 
Elk Taalmaatje kan bij "Het begint met taal" inloggen voor interessante oefeningen. 
Gebruikersnaam: Gilde Zoetermeer TV Wachtwoord: SamenSpraak2020 
 

Websites met oefeningen Nederlandse taal: 
www.cambiumned.nl  www.steffie.nl   www.jufmelis.nl     
www.oefenen.nl   www.NT2taalmenu.nl 

 

NOS nieuws eenvoudig:  

elke donderdag 12.15 en 15.15 uur TV West 

https://www.facebook.com/bout.susa?__cft__%5b0%5d=AZVfTmNi4t7bC8nOrnBfH0FDdCM8hPv9KBcBRRXFH7iIF6hs8IbRp79tPrYrJ_a92gyCG2Ay0vvZZWWDDg4PK7tvJhSCGR6N1zR12SF0xCLvjDhXA8EBE8H7dnDAoD6qAG7RPZ2qxsMbTbxfaqMnY9p6KuIDGz9W9XO8bzwyGuoJ7IDGvp7d8unKvaunXiOOrNgDgfsogCviOQnUsPWdUdoU&__tn__=-%5dK-y-R
http://www.cambiumned.nl/
http://www.steffie.nl/
http://www.jufmelis.nl/
http://www.oefenen.nl/
http://www.nt2taalmenu.nl/


 

Krappe arbeidsmarkt? Syrisch gezin kan geen baan 

vinden, dus start eigen supermarkt in Buytenwegh  

 
Een supermarkt 
uit nood 
geboren. Het 
lukte Syriërs 
Ahmad Akraa 
en Roula Bakir 
niet om een 
baan te vinden, 
dus nemen zij 
het heft in eigen 
hand. Vrijdag 

openen zij 
hun eigen 
supermarkt 
in 
Zoetermeer. 

De zonen van Roula Bakir (47) en Ahmad Akraa (56) hebben 
een handje geholpen met het inrichten van supermarkt Al 
Basma, die vrijdag 23 december 2022 om 11.00 uur is 
geopend in winkelcentrum Buytenwegh. Enkele jaren na hun 
komst uit Syrië een eigen supermarkt openen lijkt wellicht op 
een droom die uitkomt.  
Dat is het niet. Al Basma (vertaling: De Glimlach) is eigenlijk 
de laatste optie voor Bakir en Akraa. 
Het Syrische koppel zocht dag in dag uit naar een baan in 
Nederland, maar konden die, ondanks de huidige krappe 
arbeidsmarkt, niet vinden. Ze werkten beiden in verschillende vrijwilligersfuncties om 
contacten en ervaring op te doen, maar zelfs dat mocht niet baten. 

Rustig leventje 

Precies tien jaar geleden ontsnapte het gezin aan de oorlog in hun woonplaats Aleppo. 
Daarvoor hadden zij een rustig leventje in Syrië. Na het afronden van haar studie aan 
de Universiteit van Aleppo werkte Bakir bijna twintig jaar voor de gemeente en Akraa 
had een eigen kledingfabriek.  
,,Om de kinderen naar school te brengen, moesten we een brede straat oversteken. 
Elke keer als wij overstaken, was de kans aanwezig dat we werden neergeschoten.” 
Voor hun veiligheid vluchtte het gezin naar Turkije en in 2014 besloot Akraa in 
Nederland asiel aan te vragen. ,,In Duitsland was weinig kans op gezinshereniging en 
Zweden was echt te koud”, zegt hij met een lach.  
Via Ter Apel kwam het gezin in Zoetermeer terecht. Daar startte de zoektocht naar 
werk. 

Ahmad Akraa en Roula Bakir, met 
op de achtergrond hun zonen, 
starten hun eigen supermarkt in 
Zoetermeer. © Frank de Roo 
 

https://www.ad.nl/zoetermeer/krappe-arbeidsmarkt-syrisch-gezin-kan-geen-baan-vinden-dus-start-eigen-supermarkt-in-buytenwegh~afd32b64/225595902/
https://www.ad.nl/zoetermeer/krappe-arbeidsmarkt-syrisch-gezin-kan-geen-baan-vinden-dus-start-eigen-supermarkt-in-buytenwegh~afd32b64/225595902/
https://www.ad.nl/zoetermeer/krappe-arbeidsmarkt-syrisch-gezin-kan-geen-baan-vinden-dus-start-eigen-supermarkt-in-buytenwegh~afd32b64/225595902/
https://www.ad.nl/zoetermeer/krappe-arbeidsmarkt-syrisch-gezin-kan-geen-baan-vinden-dus-start-eigen-supermarkt-in-buytenwegh~afd32b64/225595902/


 

‘Veel mensen uit Syrië brengen kennis en ervaring mee’ 

De lessen Nederlands vanuit VluchtelingenWerk, waar Akraa 6 jaar als vrijwilliger 
werkte, waren niet voldoende voor de twee. Ze gingen zelf op zoek naar extra 
taallessen.  
Die vonden zij bij de Universiteit Leiden. Hun Nederlands is nog verre van perfect, 
maar Akraa en Bakir kunnen zichzelf prima verstaanbaar maken. De afgestudeerd 
landbouwdeskundige solliciteerde keer op keer voor lagere functies in verschillende 
branches, maar kreeg telkens geen uitnodiging voor een gesprek of werd simpelweg 
afgewezen. Alleen bij de Formulierenbrigade Zoetermeer kreeg hij een 
werkervaringsplek. ,,Een echte baan vinden lukte niet. We bleven het proberen.  
Nóg een keer en nóg een keer. Veel mensen uit Syrië brengen kennis en ervaring 
mee, maar dat blijft soms ongebruikt in Nederland. Wij willen liever werken dan een 
uitkering krijgen.” 
Bakir rondde ondertussen de hbo-opleiding directiesecretaresse bij Scheidegger af.  
Bij sommige sollicitaties kreeg ze te horen dat ze overgekwalificeerd is.  
,,Een arbeidstekort? Dat horen wij vaak, maar we merken er niets van. Ik heb zóveel 
sollicitaties verstuurd. Ik vroeg mezelf af: wat kan ik nog meer doen? Ik begrijp dat mijn 
Nederlands niet perfect is, maar ik heb veel ervaring en kan goed met computers 
werken. Toch blijven we positief. Hoe heet dat ook alweer? Halfvol glas? Dat is onze 
instelling.” 

Wij gaan echt niet terug naar Syrië 

Toen zij tegen het lege pand in Buytenwegh aanliepen, groeide de gedachte om het 
over een andere boeg te gooien. ,,Onze eigen supermarkt zien we als een uitdaging. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Het blijft detailhandel, alleen de 
producten zijn anders”, zegt Akraa. ,,Een back-up plan? Ik heb geen andere opties 
meer. We moeten er alles aan doen om hier een succes van te maken.” 

Terug naar Syrië 

In de toekomst terug naar Syrië is uitgesloten. ,,Toen ik naar Nederland kwam, was 
het plan om na een paar jaar terug te gaan, maar nu hebben mijn kinderen hun leven 
hier.” Bakir schudt: ,,Wij gaan echt niet terug naar Syrië. De toekomst van onze 
kinderen ligt hier en die van ons dus ook.”     BRON: AD/ZC  SvdH 

 

Roula Bakir is al vele jaren een 

zeer gewaardeerd teamlid van 

Gilde SamenSpraak. Zij beheert 

daar het Registratie Beheer 

Systeem van onze organisatie. 

Ook heeft Roula zeer interessante 

presentaties verzorgd over het 

leven en gebruiken in Syrië.  

 

 

 

 



 

Een anekdote uit de ervaringen van een Taalmaatje (taalbegeleider) 

KLANKBORD   D E O D O R A N T 

Zaken die voor ons, Nederlanders, vanzelfsprekend zijn, zijn dat vaak niet 
voor asielzoekers. Mensen afkomstig uit verre landen, waar zij weinig of 
geen onderwijs hebben gevolgd, sober leefden en al gelukkig waren op 
grond van het feit, dat ze geen slavendienst hoefden te doen en elke dag 
hun dagelijks brood hadden.  
 Stel je voor dat wij zo leefden. Nee, zelfs mensen met een 
minimumloon hebben het in vergelijking met de omstandigheden in  de 
thuissituatie van vluchtelingen, zeer goed. 
 Maar komen die asielzoekers naar Nederland, dan wennen ze snel 
aan de hier geldende omstandigheden. En ze vertellen het aan 
achtergebleven landgenoten, die daarom ook graag naar het Paradijs 
Nederland willen komen. 
 Maar als ze hier eenmaal zijn, willen ze ook een leven zoals 
Nederlanders dat hebben. En geef ze eens ongelijk. Eén van de aspecten 
is de lichamelijke verzorging. In hun thuisland was dat een overdreven luxe, 
hier de normaalste zaak.  
 Op een gegeven moment komt mijn taalmaatje naar mij toe, een 
beetje beschroomd, maar toch stelt ze iets aan de orde, dat haar dwars zit. 
Het hoge woord komt eruit: “Mijn man stinkt zo!” Wat nu? 
In een flits meen ik te weten wat er aan de hand is. Haar man loopt in 
kleren van goedkope kunststoffen. Lichamelijke arbeid brengt overvloedig 
okselzweet met zich mee. Die geur is zeer onaangenaam. Dat stinkt. En die 
geur blijft ook nog in de kleding hangen. 
 Ik beloof spontaan dat ik mijn taalmaatje zal helpen. Ik koop een flacon 
deodorant en zeg haar, dat haar man, na zich gewassen te hebben, iets uit 
deze flacon in zijn oksels moet spuiten. En regelmatig zijn kleren wassen. 
 Eerst geloofde ze mij niet. Maar na toepassing van dit advies heb ik 
haar nooit meer horen klagen over onaangename geuren. 
Mooi zo. Ja, je bent een taalmaatje, of je bent het niet. 

Een taalmaatje. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Partir c’est mourir un peu!  

Dat was het geval op vrijdag 27 januari toen we helaas afscheid hebben moeten 
nemen van een drietal kanjers van teamleden. 
Juliette, Mildred en Harrie hadden vorig jaar, om uiteenlopende redenen, aangegeven, 
na vele jaren trouwe dienst, een punt achter hun inzet te willen zetten.  
Uiteraard, hoe spijtig ook, dienen we dat als organisatie te respecteren.  
Op 27 januari werden ze, ook door het Gildebestuur, hartelijk bedankt en in de 
bloemen gezet. Onder het genot van een borrel heeft het team daarna afscheid 
genomen. 

 
 



 

Gilde SamenSpraak in de pers. 
 
In kerkblad van Protestants Zoetermeer: 

  
 
En in het Streekblad verscheen in januari een paginagroot artikel over 
Taalmaatje Anke Ouwerkerk. 

 

 

Laat het talent van statushouders 

niet onbenut  
 

Ondanks het grote personeelstekort in bijna alle sectoren, 
worden statushouders nog weinig ingezet. Hoe kan dat?  

Aan de hand van de podcast ' Werkverkenners' van BNR zetten 
we een aantal belangrijke oorzaken op een rij én bekijken we welke rol taal hierin 
heeft en wat je vanuit taalcoaching kunt doen. 
 

De wil is er, maar niet altijd de mogelijkheid 
In bijna alle sectoren is op dit moment een personeelstekort. Tegelijkertijd zijn er 
steeds meer nieuwkomers in Nederland. Toch zijn statushouders vaak (nog) niet aan 
het werk, of duurt het (te) lang voordat statushouders kunnen starten op de 
arbeidsmarkt. De komst van Oekraïense vluchtelingen maakt het verschil tussen willen 
werken en kunnen werken nog eens extra zichtbaar. Oekraïners mogen (en willen 
vaak ook) wel direct aan het werk in Nederland. Toch krijgen ze die kans vanuit 
werkgevers niet altijd.   
In de BNR podcast aflevering ‘Statushouders, een bron van talent’ van 29 november 
2022 wordt een duidelijk beeld geschetst en besproken hoe moeilijk het 
integratieproces op de arbeidsmarkt verloopt voor statushouders in Nederland. Wilma 
Roozenboom (directeur van Refugee Talent Hub), Rob Steenkuijl (Directielid ADG 
Diensten Groep en initiatiefnemer RefugeeWork) en Shadi Fattoum (statushouder en 
constructeur bij Sweco) spreken vanuit hun eigen ervaring over het koppelen van 
werkgevers aan statushouders.  

https://refugeetalenthub.com/
https://www.refugeework.nl/


 

Zowel TalentHub als RefugeeWork slaan een brug tussen werkgevers en 
statushouders. Toch lopen beide organisaties nog tegen verschillende obstakels aan. 
 
Obstakels voor statushouders 
Volgens Wilma Rozenboom zijn er drie categorieën obstakels: 

1. ‘Dingen die te maken hebben met de statushouder zelf’, zoals taal, het feit dat 
diploma’s niet volledig aansluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt en het 
ontbreken van een relevant netwerk. 

2. ‘Factoren die te maken hebben met de werkgever’. Dan heb je het over 
bijvoorbeeld: vooroordelen, "unconscious bias", maar ook processen, procedures 
en bedrijfscultuur van werkgevers die bepaalde groepen (vaak onbewust) 
uitsluiten. De groep nieuwkomers wordt dan categorisch uitgesloten, zonder dat 
er iemand heeft gekeken of een individu bij de organisatie zou passen. 

3. ‘De publieke framing’. Als je de gemiddelde persoon op straat vraagt wat zijn 
beeld is bij vluchtelingen, wordt er veel gesproken over ‘mensen die een kans 
verdienen’. Het zit vaak in het ‘help-frame’. De beeldvorming rondom 
vluchtelingen is zelden of nooit een beeldvorming van talent. Bijna nooit denken 
mensen aan vluchtelingen als ‘professionals, die ergens anders geboren zijn.'“ 

 
Taal op de werkvloer 
Taal wordt gezien als belangrijke barrière. Maar moeten statushouders de taal 
helemaal beheersen voordat ze aan de slag kunnen gaan? In de podcast komt naar 
voren dat met de juiste begeleiding, statushouders het leren van Nederlands ook 
kunnen combineren met werk.  
Dat kunnen we vanuit Het Begint met Taal alleen maar beamen en ondersteunen. 
Taalvrijwilligers kunnen hierin hét verschil maken. Bijvoorbeeld door tijdens het 
taalcontact (1 op 1, of bijvoorbeeld in een taalcafé) aandacht te besteden aan werk.  
 

Een interview met Nisrine Mbarki  
In Nisrine Mbarki dommelen talloze talen, die ze nu voor het eerst allemaal tegelijk 
heeft gewekt op papier. Haar bezwerende eerste dichtbundel ademt daardoor de 
vrijheid van een schrijfster die zelfs droomt in vreemde tongen. 

Dichteres in al haar talen 
Oeverloos bulkt van de intrigerende beelden.  
In de dichtbundel is een moeder “gebouwd uit 
cactus-bladeren / en het lijfje van een bijenkoningin”.  
“De ochtenden dragen het brood op hun ruggen” en 
“De lokroep van het bos blijft op je huid kleven”. 
Reken daar de inhoudelijke afrekening met 
monocultuur en een even intieme als krachtige 
vertelstem bij en je begrijpt waarom oeverloos de 
schrijfster bijna de  
C. Buddingh’-prijs 2022 opleverde. Criticus Tijl Nuyts 

voegde eraan toe: “De Nederlandse poëzie van de eenentwintigste eeuw zal poreus zijn of niet zijn, 
toont Nisrine Mbarki in haar magistrale debuut”. 
Ze lijkt dus een geboren dichter, maar bij haar studiekeuze speelde ze toch eerst met het idee om 
tolk te worden. “Tot ik doorhad dat ik niets heb met bureaucratisch jargon, dat ik helemaal niet wil 
weten wat rechtbank in zes talen is. Ik ken liever zes woorden voor es of scharrelaar”, glimlacht ze in 
haar gezellige atelier in Amsterdam, tjokvol planten.  



 

“Ik wilde me in taal en filosofie verdiepen, serieus met schrijven bezig zijn. Uiteindelijk ging ik naar de 
theaterschool omdat dat de enige plek was waar dat kon. Later werd ik nog literair vertaler.” 

Geest laten spreken 
Intussen zit de jas van literair vertaler u als gegoten? 
“Ja, dat werk past perfect bij mijn passie voor taal. Het is natuurlijk heel arbeidsintensief, en ik kan 
me erg machteloos voelen als ik weer op iets onvertaalbaars stuit, maar in essentie is het spelen.  
Ik vertaal op dit moment de Egyptische dichteres Iman Mersal, met name de bundel die mijn collega 
Richard Jacquemond naar het Frans vertaalde als Des choses m’ont échappé.  
Ik geloof dat Mersal een van de beste schrijvers uit de Arabische wereld is en zal zijn.” 
 
Vanwaar zoveel lof? 
“Ze is erg goed in het observeren van dagelijkse taferelen en die met een enorme herkenbaarheid én 
kwetsbaarheid vatten. Dat raakt mij, en het is natuurlijk wat ik zelf hoop te doen.  
Deze zomer was een man uit Eindhoven helemaal naar het Kunstenfestival in Watou komen rijden 
om me te vertellen hoeveel mijn bundel voor hem betekent. Dat vind ik zo mooi! In eerste instantie 
dicht ik omdat ik moet maken. Het is mijn manier om – zoals we in het Arabisch zeggen – mijn geest 
te laten spreken met de wereld. Als dan in tweede instantie die stem een lezer bereikt, ben ik 
ontzettend dankbaar.” 

Goudjakhals 
Waarover Mbarki haar geest wil laten spreken? Over eender wat haar intrigeert, antwoordt ze 
enthousiast. “Er is wel een verschil tussen poëzie en proza: als ik een deadline voor een column of 
theatertekst heb, kom ik naar dit atelier, zet het raam open, geef de planten water en begin te 
werken. Dat soort schrijven brengt een prettig evenwicht, want mocht ik alleen poëzie maken, ik zou 
te afhankelijk zijn van de zaadjes die ik daarvoor nodig heb. Ik verzamel die door te kijken, te 
luisteren, te denken. Vanuit zo’n observatie of kleine notitie – kijk, mijn muur hangt er vol mee – 
vertrek ik voor een onderzoek.” 
Zit daarin de overgave? U schrijft: “Ik luister naar mijn botten / geef me over aan hun gezang”. 
“Als iets me helemaal beetheeft, ga ik eindeloos googelen, boeken bestellen en lezen, en geef ik me 
er inderdaad aan over. Zo ben ik momenteel heel benieuwd naar de goudjakhals, dat dier dat tussen 
een wolf en vos in zit en onlangs in België is gespot. Ik wil er alles over weten en neem dat heel 
serieus. Voor anderen is dat absurd, maar ik geloof heilig dat dat onderzoek iets oplevert, zelfs al is 
het pas na tien jaar.” 
Het valt op dat u, ondanks uw palmares, pas op uw 44ste debuteerde als dichter. 
“Het voelde alsof ik me volledig beschikbaar moest stellen. Dat lukte lang niet, door de veelheid aan 
andere opdrachten en het feit dat ik mijn zoon alleen opvoed. Pas in de lockdown bleven de 
knetterharde deadlines uit en was er genoeg stilte om het luik in mijn hoofd te openen.  
Ik schreef de gedichten zo ongeveer in één keer achter elkaar – de inhoud zat vaak al jaren in mijn 
hoofd – en nam daarna de tijd om de juiste dramaturgische compositie te vinden: waar zit het begin 
en het einde, is er een midden, welke gedichten horen als clusters bij elkaar?  
Toen ik antwoorden op die vragen had, was alles rond als een cirkel.” 

Omataal, tantetaal 
Waarom is oeverloos gecomponeerd in het Nederlands, Arabisch, Frans én Tamazight? 
“Omdat ik schrijven in één taal even beperkend vind als spreken van een ‘moedertaal’. In mijn jeugd 
zong papa altijd mee met platen met Arabische liedjes, onderling spraken mijn ouders Darija, het 
Marokkaanse dialect van het Arabisch, en buitenshuis of met vrienden gebruikten we Nederlands. 
Kwamen daar later nog bij: een omataal, een tantetaal, een straattaal, een vriendentaal, enzovoort.” 
U ervoer nooit een Babylonische spraakverwarring? 
“Helemaal niet. Vanaf mijn zesde ging ik bij mijn grootmoeder in Zuid-Marokko wonen en daar had ik 
niets aan mijn eerste talen, het Nederlands en Darija. Mijn oma sprak het Tasjelhit, een dialect van 
de Berbertaal Tamazight, mijn alomtegenwoordige tantes babbelden Frans en op school waren de 
lessen in het klassiek Arabisch. Maar ik leerde die drie nieuwe talen gewoon, zo flexibel ben je als 
kind.  



 

Het was ook niet dat ze me in Myanmar gedropt hadden; mijn familie en hun klanken waren geen 
totale onbekenden voor mij.” 
Maar waarom woonde u uw hele basisschooltijd 4000 kilometer van huis? 
“Mijn moeder vond het in het eentalige Nederland te arm. In Noord-Afrika spreken de meeste 
mensen Tamazight én Arabisch of een dialect daarvan, én Frans of Spaans. Die weelde schonken 
mijn ouders me door me daarheen te sturen. Je kinderen bij je houden is overigens een eerder 
westers principe. Veel mensen uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten brengen hun kroost groot in 
ruimer familieverband. Op dit moment twijfelen Palestijnse vrienden van mij of ze in Haifa blijven of 
naar Londen gaan en hoe dat moet met hun baby. In mijn jeugd, de jaren tachtig, was het ook niet 
ongebruikelijk dat migranten hun kinderen naar het geboorteland brachten. Mijn oma was bovendien 
een ontzettend sterke, zorgzame vrouw met tien kinderen en dertig kleinkinderen.  
Mij bij haar laten opgroeien was voor mijn moeder even goed als thuis.” 
 
In het gedicht ‘tong’ schrijft u: “mijn moeder ontnam mij haar taal en zichzelf”. 
“Dat slaat vooral op het feit dat zij met mij haar moedertaal niet sprak. Ik kan me niet voorstellen dat 
ik met mijn zoon geen Nederlands zou praten; er zou zoveel zijn dat ik hem niet zou kunnen zeggen. 
Maar mijn moeder dacht, zoals veel van haar generatiegenoten, dat ik het met Tamazight niet ver 
zou schoppen in het leven, dat mij daarin opvoeden me zelfs een taalachterstand zou bezorgen.  
Dat is natuurlijk een gevolg van de Europese koloniale bezetting en de overheersing van het 
Arabisch.” 

Konijnen 
Het naturel waarmee Mbarki zich vandaag door haar polyglotte bos beweegt, is bijna jaloersmakend. 
Ze vertelt hoe heerlijk ze het vindt dat een Vlaamse vriendin met Turkse ouders tegen haar Frans, 
Engels en Turks spreekt, ook al begrijpt Mbarki dat niet. Zij mixt dan weer voor haar vriendin 
onbekende Arabische woorden in haar zinnen, en dat gaat perfect. 
Ook als ze leest, hinkelt ze gretig van het ene naar het andere literaire pad. Al heeft ze toch het 
grootste zwak voor auteurs die spelen met de aard van de werkelijkheid, te beginnen met de 
Argentijn Julio Cortázar. “Zozeer dat ik durf te beweren dat hij de enige schrijver is van wie ik ooit heb 
gehouden. Als zijn personage een konijn braakt en vijf pagina’s later in een Parijs appartement vol 
konijnen woont, dan geloof je dat. Sowieso fascineert alles wat naast, boven of achter de 
werkelijkheid zit me mateloos.” 
 
Omdat wat we waarnemen misschien niet zo waar is? 
“Precies. Is wat ik zie, voel, ervaar wel echt zo? Hierin speelde mijn meertaligheid natuurlijk een 
enorme rol. Hoor ik iets in twee verschillende talen, dan schetst dat twee verschillende situaties.  
Dat is nou net de ongelooflijke rijkdom: als je maar één taal kent, ken je ook maar één concept, 
perspectief, manier van denken, cultuur, ideologie. Maar het moment dat ik Nederlands spreek, boort 
dat mijn volledige Nederlandse wezen aan; het moment dat ik Arabisch spreek, boort dat mijn 
Arabische wezen aan. Zo heb ik vele sleutels tot vele werelden.” 

Rituele woorden 
De “gespleten tong” die u in uw bundel aanhaalt, is een compliment in plaats van een verwijt? 
“Absoluut. In oeverloos haal ik bewust de duivelse, enge connotatie van dat beeld onderuit.  
Ik spreek met die gespleten tong niet in elkaar tegensprekende, maar elkaar versterkende verhalen. 
Net zo weiger ik van migreren een discours van vluchten en ontworteling te maken.  
Ik draai het om en schrijf: ‘Landen zijn gemaakt om te verlaten’. Zoveel mensen rond mij zijn niet 
meer in het land waar zij of hun ouders geboren werden, maar ze voelen zich vanzelfsprekend 
geborgen.  
Ik heb dat sterk. Bijna overal voel ik me heel snel en heel erg thuis.” 

Het maakt niet uit waar u bent? 
“Niet echt, want er is een soort Shiva, de hindoeïstische god, die mij vasthoudt met vele handen, 
lees: met vele talen.  
Die zijn ook als meerdere ouders voor mij.  



 

Ze stellen me in staat om me te verhouden tot anderen, want ik ken hun perspectieven en dat 
volstaat om me verbonden te voelen. Ik begrijp eigenlijk niet goed dat mensen zo naar onderlinge 
verschillen blijven zoeken, zichzelf zo los zien van de ander, want – het klinkt suf, maar het is zo – 
we zijn één grote familie.  
Ga enkele generaties terug en je ontdekt altijd wel een gedeelde oom of een boot die ergens is 
aangemeerd.” 

Schieten woorden ondanks al hun kracht nooit tekort? 
“Toch wel. Als ik met mijn grootmoeder praat, gebruiken we sis- en keelklanken die een bevestigend 
‘ja’ verbeelden. Dat brengt zoveel meer nuance in taal, net zoals magische of rituele woorden dat 
doen. In mijn gedicht ‘in den beginne’ schrijf ik over ‘de woorden die grootmoeders begroeven / uit 
angst opgepakt te worden voor hun bokkenpoten’. De hedendaagse westerse taal is zo rationeel, 
maar wat met alle associaties ernaast en ertussen? Als ik alleen Nederlands of Engels mag spreken, 
ben ik veel minder vrij dan als ik denk, want dat doe ik in al mijn talen tegelijk.” 

Afgestraft 
In welke talen droomt u? 
“Ook weer in al mijn talen, en onlangs zelfs in het Hindi, waarvan ik maar een paar woorden ken – de 
menselijke geest is zo fascinerend. Gedichten schrijven benadert die droomvrijheid heel erg: daarin 
hoef ik niet te schakelen, schaven, elimineren, het hoeft zelfs grammaticaal niet te kloppen.  
Poëzie is voor mij de ultieme speeltuin.” 

Moeten we jonge generaties ook zo laten dartelen met woorden? 
“O ja! Sinds een paar jaar ben ik fulltime gaan schrijven, maar daarvoor gaf ik twintig jaar literatuur- 
en filosofielessen aan kleuters en basisschoolleerlingen. Daarin kon ik behoorlijk onconventioneel 
zijn, want ik liet hen in meerdere talen vertellen en schrijven. Die ontzettende rijkdom die kinderen in 
zich dragen die anders altijd werd afgestraft – ‘Niet in je moedertaal spreken!’ – werd dan wél 
gehoord en erkend. Ik legde de verhalen per kind vast en gaf ze aan hen mee in een zelfgenaaid 
boek. In de filosofielessen leerde ik ze vooral relativeren. Op een dag kwam er een klacht binnen van 
een moeder, want haar kleuter had gezegd: ‘Ja, maar jij bestaat eigenlijk niet.’ Ik dacht: missie 
geslaagd! Alles is betrekkelijk, toch?”  
 
Tilburg is de officiële geboorteplaats van Nisrine Mbarki (1977), maar ze is evenzeer thuis in de 
streek van Marrakesh, waar haar ouders opgroeiden, en in Amsterdam, waar ze met haar 
veertienjarige zoon woont. In 2016 was ze medeoprichter van het theatergezelschap Landgenoten, 
waarvoor ze teksten schreef. Vandaag de dag werkt ze als programmamaker voor het 
literatuurfestival Winternachten en maakt ze literaire vertalingen van het Arabisch en het Engels naar 
het Nederlands, bijvoorbeeld van het werk van Fatena Al-Ghorra, bell hooks en Etel Adnan. 
Als redactielid van de Poëziekrant en trouwe bijdrager aan gevestigde tijdschriften als De 
Gids en Het liegend konijn stond haar dichtersnaam al enige tijd op de kaart, maar pas begin 2022 

verscheen haar volwaardige 
debuut, oeverloos. De juichende recensies – 
“grote taalkracht”, “intellectuele diepgang” – en 
de nominatie voor de C. Buddingh’-prijs 
bewijzen dat het het wachten waard was.  
            
  BRON: Onze Taal; Katrien Steyaert Mark Kohn 

 

 

 

  



 

Poepen op 'shitty field' en eten vangen over een 
hek, zo liep de situatie in Ter Apel uit de hand.  
Een reconstructie 

 
Steeds dacht 
iedereen: gekker zal 
het toch niet 
worden? En toch 
werd het iedere 
keer wél gekker. 
Zelfs zo erg dat er 
wekenlang 
honderden mensen 
op het gras in Ter 
Apel sliepen. Pas 
toen burgemeester 
Jaap Velema de 
‘coronatenten’ bij 
het 
aanmeldcentrum 
liet weghalen werd 

de omvang van de crisis duidelijk, blijkt uit een reconstructie. ,,Nederland is door een morele 
ondergrens gezakt.” 

‘Nederland is een prachtig land, jullie kunnen land maken van water. Hoe kan het hier zo’n chaos 
zijn?” Een Syrische dertiger is eind augustus moedeloos. Hij slaapt, samen met honderden andere 
asielzoekers, al nachten buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Is zelfs bekogeld met eieren door 
boze omwonenden. Zo had hij zich het begin van zijn asielprocedure in Nederland niet voorgesteld.  

De Syriër is niet de enige die het niet begrijpt. Heel Nederland keek met verbijstering naar het 
treurige tafereel op de grens van Groningen en Drenthe. Hoe kon het zo’n chaos worden? Het AD 
sprak de afgelopen maanden met twintig betrokkenen over de opvangcrisis. Een reconstructie over 
stukgeluide noodklokken, juichmomentjes, feiten en fictie en een omstreden besluit van de 
burgemeester van Ter Apel dat achteraf cruciaal blijkt. 

Augustus 2021: De badkuip loopt vol 
De asielketen moet je zien als een badkuip, zegt een betrokkene. De kraan is de instroom.  
De stop is de uitstroom. ,,Als aan de bovenkant de kraan open gaat en aan de onderkant de stop erin 
blijft, dan loopt het bad over.” 
En dat is precies wat veel mensen in de zomer van 2021 al zien aankomen. Het aantal asielzoekers 
dat naar Nederland komt is veel hoger dan waar opvangorganisatie COA, op basis van prognoses 
van de overheid, vanuit gaat. Die cijfers bepalen hoeveel bedden er beschikbaar moeten zijn én 
hoeveel geld daarbij hoort. Ruime reservecapaciteit aanhouden is al jaren uit den boze, de politiek wil 
dat het COA ‘strak in het jasje’ zit. De prognoses gaan er ook vanuit dat duizenden asielzoekers met 
een verblijfsvergunning doorstromen naar een huis. Maar door de wooncrisis gebeurt dat veel 
minder. De instroom stijgt, de uitstroom stokt. 

Een week hogere cijfers kan toeval zijn, maar de cijfers bléven hoog 
Ongeveer gelijktijdig grijpen de taliban de macht in Kaboel en worden tweeduizend Afghanen naar 
Nederland geëvacueerd. Voor hen heeft het COA geen ruimte meer. ,,In de azc’s liggen dan al 
mensen in de gang”, illustreert een betrokkene. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) 
belt minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA). Lege kazernes brengen even verlichting. 
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Het COA slaat zelf ook alarm. Als het COA binnen een week problemen verwacht, moet dat worden 
gemeld, als een soort early warning. ,,Een week hogere cijfers kan toeval zijn. Maar de cijfers bléven 
hoog.” Achteraf, zegt een betrokkene, heeft het COA te laat om hulp geroepen. 

Oktober 2021: Bijstandsverzoek 
Zorgen over de situatie in Ter Apel heeft Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde, al 
maandenlang. De burgemeester belt bijna dagelijks met het ministerie van Broekers-Knol.  
Wat hij dan hoort? ‘Goed dat je belt’, ‘jouw zorgen zijn héél begrijpelijk’, ‘we werken heel hard, het 
hele weekend door’. Het zal zo zijn, maar in Ter Apel merkt niemand er iets van. 

 

Op het aanmeldcentrum zijn in coronatijd tenten geplaatst op het binnenterrein; door die extra ruimte 
kan er de verplichte 1,5 meter afstand worden gehouden. Maar in oktober 2021 kan er in de tenten 
geen afstand meer worden gehouden, 680 mensen verdringen zich er.  
In het opvangcentrum zelf zitten ook nog tweeduizend mensen. Burgemeester Velema luidt de 
noodklok in een uitzending van Nieuwsuur. 
En warempel: er gebeurt wat! Broekers-Knol laat de inmiddels gealarmeerde Tweede Kamer 
weten dat er in november ‘zicht’ is op drie- tot vierduizend opvangplekken om Ter Apel te ontlasten. 
In Ter Apel heerst onbegrip. November – en niet eens 1 november – lijkt voor hen ‘oneindig ver weg’, 
zegt een betrokkene. ,,Dan snap je echt niet wat wij doormaken.” 
De Veiligheidsregio Groningen, waar de gemeente Westerwolde onder valt, stuurt een hulpvraag 
naar Den Haag. In het bijstandsverzoek vraagt Groningen om ‘de veiligheid en leefbaarheid van 
asielzoekers, medewerkers en inwoners van Ter Apel te bevorderen’. Minister Ferd Grapperhaus van 
Justitie en Veiligheid belooft ‘spoedig’ in te gaan op de ‘inhoudelijke invulling’ van het verzoek.  
Hij neemt het ‘onmiddellijk’ in behandeling. Daarna horen ze in Groningen niets meer. 

Willen we met kerstmis in de kerk zitten? Of in het crisiscentrum? 
Er is wel vaker een mismatch tussen regio en Den Haag. Op het ministerie en bij het COA heerst een 
voorkeur voor opvanglocaties voor minimaal vierhonderd mensen. Gemeenten hameren juist op 
‘kleinschalige opvang’. Uiteindelijk gaat Den Haag overstag. ,,Want 10 plekken voor 150 man is ook 
1500 plekken”, stelt een betrokkene. De deceptie is groot als maar twee gemeenten reageren. 
Kleinschalige opvang was toch hún wens? 
Achter de schermen wordt premier Mark Rutte ‘aan boord getrokken’; hij belt rechtstreeks met 
burgemeesters – vaak partijgenoten – van Zwolle bijvoorbeeld, om te bedelen om opvangplekken of 
Weert, in de hoop dat daar het bestaande azc langer kan openblijven. De nood is hoog. Grapperhaus 
geeft tijdens een videocall van het Veiligheidsberaad één van zijn befaamde donderspeeches: 
,,Willen we met kerstmis in de kerk zitten? Of in het crisiscentrum?” 

December 2021: Jozef en Maria 

Op 14 december doet staatssecretaris Broekers-
Knol iets ongekends. Ze vaardigt een aanwijzing 
uit: Enschede, Gorinchem, Venray, Alkmaar en 
de regio Rotterdam worden verplicht nog vóór het 
einde van het jaar noodopvanglocaties voor in 
totaal tweeduizend asielzoekers in te richten. 
Sommige gemeenten zijn woest en voelen zich 
‘overvallen’. Onterecht, zeggen betrokkenen.  
Met veel gemeenten is dan al weken gesproken 
over deze maatregel. ,,Niemand zei: dit kunnen 
jullie niet maken.” 
Sterker: dat de aanwijzing geen grondslag heeft 
in het Nederlands recht, is dan al breed bekend. 
Het is besproken in de ministerraad, met de 
provincies, de Commissarissen van de Koning en 
komt aan de orde in een debat in de Eerste Kamer. 
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Feit is ook, zeggen ingewijden, dat gemeenten dan al maanden 
zélf vragen om een aanwijzing.  
Omdat asielopvang vaak gevoelig ligt – en al helemaal kort voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2021 – wilden lokale 
bestuurders maar wat graag worden ‘gedwongen’ door het rijk. 
,,Dan konden ze zelf hun handen schoon houden.” 
Een dag nadat Broekers-Knol het staatssecretariaat heeft verruild 
voor haar pensioen, maakt haar opvolger Eric van der Burg 
excuses voor het handelen van Broekers-Knol; er ontbrak ‘een 
juridische basis’. Broekers-Knol stuurt een boze app naar haar 
partijgenoot: dat weet ‘iedereen’ allang, dus die excuses zijn 
nergens voor nodig. 

Het zal het COA en het aanmeldcentrum in Ter Apel een zorg wezen. Zij hebben eindelijk lucht. 
Velema is Broekers-Knol dankbaar voor haar ‘illegale actie’, zegt hij in deze krant. ,,Anders hadden 
we toch de situatie gekregen dat Jozef en Maria met kerst de herberg niet inkwamen.” 

Maart 2022: ‘Occupy’ Ter Apel 
In het voorjaar neemt de asielinstroom altijd toe, maar dit keer melden zich wekelijks zo’n duizend 
asielzoekers aan de poort. Het grasveld voor het aanmeldcentrum wordt steeds meer een 
festivalterrein. Er is eten en drinken, er zijn toiletten en medische zorg. In Ter Apel wordt een oud 
trauma opengereten. Tien jaar eerder was er óók een tentenkamp. Geïnspireerd door de Occupy-
beweging, die protesteerde tegen ongelijkheid, trokken uitgeprocedeerde Irakezen, Iraniërs en 
Somaliërs naar Ter Apel. Dat nóóit meer, denken ze er. Maar de kans daarop stijgt elke dag. 

 

April 2022: Lampedusa 
Door de Russische inval in Oekraïne krijgt Nederland wéér te maken met een nieuwe 
vluchtelingenstroom. In korte tijd regelen gemeenten zo’n 50.000 opvangplekken voor Oekraïners. 
Dat aantal stijgt later nog tot bijna 70.000 Dat zorgt voor gemengde gevoelens. ,,Het kán dus wél.” 
Een andere ingewijde: ,,Het was best een klap voor het COA.” 

In Ter Apel zijn dan geen bedden meer over. De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, 
burgemeester Koen Schuiling noemt het aanmeldcentrum ‘ons eigen Lampedusa’. Dat Italiaanse 
eilandje is berucht: migranten worden daar sinds de jaren 90 onder erbarmelijke omstandigheden 
opgevangen. 
Maar in Ter Apel weten ze: bij het aanmeldcentrum staat alláng een tentenkamp. Dat is alleen niet te 
zien vanaf de weg omdat de tenten achterop het terrein staan. 
De gemeente is die tenten beu. In het contract dat zij met het COA hebben, staat dat in het 
aanmeldcentrum maximaal tweeduizend mensen worden opgevangen. Bijna continu staat de teller 
op 2600, 2700 mensen. Op zo veel mensen is het centrum helemaal niet berekend: ineens bijna een 
kwart méér mensen die naar de wc gaan en onder de douche willen. Het sanitair is altijd vies, het 
stinkt. Het kan niet meer, oordeelt de gemeente. De tenten worden weggehaald.  
Het probleem: er is voor die honderden mensen geen andere plek. 

Er zijn vrouwen, kinderen en kwetsbaren in die tentjes.  
Misschien wel wapens, Stanleymessen 
Het Rode Kruis zet daarom nieuwe, kleine tentjes neer, deze keer wel pal in het zicht.  
Stiekem zijn bestuurders in Ter Apel blij dat iedereen nu kan zien hoe nijpend de situatie is.  
Er wordt gehoopt dat dit misschien het breekijzer is.  
Dat blijkt een illusie.  
Al na een paar weken wordt het nieuwe, zichtbare tentenkamp afgebroken.  
De veiligheid is in het geding. Wat zich ín de tentjes afspeelt, ziet niemand……. 
Er zijn vrouwen en kinderen daar, en kwetsbaren.  
Misschien wel wapens, Stanleymessen.” 

Ankie Broekers-Knol  
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Mei 2022: Buitenslapers 

Niet lang nadat de Rode Kruistenten weg zijn, slapen de eerste asielzoekers buiten voor het hek.  
Het wordt deze keer wel genadeloos vastgelegd door tientallen tv-ploegen en fotografen.  
Van een bestuurlijk probleem in achterkamertjes spat de asielcrisis nu opeens van de voorpagina’s. 
Het valt niet langer te ontkennen. Nederland is niet ‘in control’ en is ‘door een morele ondergrens 
gezakt’. 

Achteraf gezien was het een zegen dat burgemeester Velema die tenten weghaalde 
,,Opeens was het zichtbaar voor heel Nederland”, zegt een betrokkene.  
Een ander: ,,Achteraf gezien was het een zegen dat burgemeester Velema die tenten weghaalde.” 
Maar was de beslissing ook moreel in orde?  
Kun je blufpoker spelen met asielzoekers?  
,,De situatie in de tenten was niet oké, maar door ze te sluiten waren er wel opeens achthonderd 
man ‘over’”, zegt een ingewijde. Het was ook een schreeuw om aandacht vanuit de gemeente, stelt 
een vierde betrokkene: ,,Als Ter Apel het blijft oplossen, dan blijft de rest van Nederland ook 
achterover leunen.” 
Die eerste nacht, van 10 op 11 mei, hoeven 
asielzoekers maar een paar uur buiten te liggen.  
Maar buitenslapen is al snel aan de orde van de dag. 
Hulporganisaties, die de noodklok hebben ‘stukgeluid’, 
worden er cynisch van. Zij waarschuwden toch al 
maanden?  
,,We zijn er met open ogen ingelopen.” 
En zo verplaatst het probleem, dat dan al tien maanden 
bekend is bij allen die in ons land bij de asielopvang zijn 
betrokken, zich naar de meest zichtbare plek:  
het grasveld voor het aanmeldcentrum. 
Elke week krijgt burgemeester Velema dezelfde vraag van het COA: kunnen die paviljoententen niet 
terugkomen? En elke week krijgt het COA hetzelfde antwoord: nee. Het COA blijft wel vaker 
aandringen. Sommige gemeenten nemen niet meer op als de opvangorganisatie belt.  
Gemeenten die zwart-op-wit laten zetten dat ze nog één laatste keer een asielopvang zes maanden 
openhouden, krijgen te maken met een COA dat ‘wéér gaat zaniken’ dat het verlengd moet worden. 

Bij het COA realiseert men zich dat de vragen ‘irritant’ zijn. ,,Het was een schizofrene situatie”, 
herinnert een ingewijde zich. Niemand wilde die tenten, want wat daarbinnen gebeurde was 
mensonterend. ,,Maar het alternatief is nul.” 
Want ondertussen blijft het veld voor Ter Apel overvol. De sfeer is soms grimmig.  
Voor COA-medewerkers wordt het voorterrein onveilig. Proberen ze de poort open te doen, wil 
iedereen naar binnen. Daar ís geen ruimte. Op een gegeven moment moet het eten, dat normaal 
gesproken wordt uitgedeeld over het hek worden gegooid. Het COA schrikt zelf ook; van hun 
medewerkers wordt ‘te veel gevraagd’. 

Juni 2022: Juichen 
Op veel plekken gaan de handen de lucht in. De opvangcrisis, waar Nederland dan al bijna een jaar 
onder gebukt gaat, wordt op 17 juni door het kabinet uitgeroepen tot ‘nationale crisis’.  
Nu, daar zijn alle betrokkenen van overtuigd, komt er een oplossing. 
Spoiler: die komt er niet. De frustratie is groot. Bij de een klinkt verwijtend dat ze ‘daar in Den Haag’ 
gewoon op vakantie gaan’, terwijl zij met ‘de shit’ achter blijven. De ander probeert uit te leggen 
waarom die speciale nationale crisisstructuur eigenlijk helemaal niet werkt voor deze langslepende 
crisis-in-slow-motion. 
De Veiligheidsregio Groningen stuurt nog maar eens een formeel bijstandsverzoek. Dit keer gericht 
aan Defensie, voor hulp bij medische zorg. Binnen 24 uur komt er een antwoord: de hulp komt er 
niet, want het COA heeft aan Defensie laten weten dat ‘alles onder controle’ is. Op het derde en 
laatste bijstandsverzoek voor extra agenten, kort daarna, komt wel een reactie. Er komen twee. 
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Juli: Camping Ter Apel 
De temperatuur in Ter Apel loopt op. Ook letterlijk. Op de heetste dag van het jaar tikt het kwik 37 
graden aan. Buiten de poort zoeken honderd asielzoekers beschutting tegen de zon onder nieuwe 
luifels. Faciliteiten zijn er nauwelijks. Er zijn een paar wasbakken, zeven wc’s. Een ingewijde noemt 
dat het gevolg van een ‘bestuurlijk dilemma’. ,,Als je faciliteiten op campingniveau aanbiedt, wordt het 
een camping. En dan denken andere gemeenten: ze redden het daar wel.” 
Inmiddels zijn gemeenten Ter Apel (eindelijk) te hulp geschoten. In sportzalen, evenementenhallen 
en lege gebouwen staan (veld)bedden opgesteld in nette rijen. 
Toch slapen die julimaand elke nacht tientallen of honderden mensen buiten. Niet altijd omdat er 
geen bed voor ze is: niet alle asielzoekers wíllen weg van het veldje. Als ze weggaan en ’s ochtends 
weer worden teruggebracht, moeten ze namelijk weer achteraan sluiten in de rij. Dan zitten ze nóg 
langer in die ellende. 

Augustus 2022: It’s the King! 
Een baby sterft in aanmeldcentrum Ter Apel. Het kindje en zijn moeder hebben, samen met tientallen 
anderen, de nacht door moeten brengen in de sporthal op het terrein omdat er geen echt bed 
beschikbaar was. Of de erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel een rol hebben gespeeld bij het 
trieste sterfgeval is tot op de dag van vandaag onduidelijk. 
Feit is wel dat iedereen schrikt. Kamerleden gaan op werkbezoek naar Ter Apel. ,,We hebben hier in 
het begin bijna geen Tweede Kamerlid gezien. Toen kwamen ze allemaal”, zag een betrokkene. 

 
In augustus slapen drie avonden op rij een recordaantal van 700 mensen op het gras voor het 
aanmeldcentrum. ,,Terwijl daar 700 mensen buiten sliepen, stonden bij gemeenten 4000 
opvangbedden voor Oekraïners leeg”, zegt een Haagse bron. De gemeenten willen om 
uiteenlopende redenen absoluut niet dat er in die bedden asielzoekers komen te liggen.  
,,Pijnlijk”, oordelen betrokkenen in Den Haag. 
Voor het eerst in de historie komt Artsen Zonder Grenzen helpen in eigen land. Ze zetten een 
hulppost op het grasveld. De zorgverleners zijn er zelf ook beduusd van. 

Op vrijdag 26 augustus, de dag nadat AzG op het grasveld is neergestreken, komt ook de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd naar het overbevolkte en steeds smeriger wordende grasveld.  
Ze schrikken zich dood, stelt een betrokkene, wisten niet dat het zó erg was. De inspecteurs zien een 
klein aantal, vreselijk smerige mobiele toiletten. Ook is er nog een ‘shitty field’, een hoekje van het 
grasveld waar mensen hun behoefte doen omdat de toiletten te smerig zijn. Dezelfde avond 
publiceert de Inspectie een alarmerend rapport. Het levert na het weekeinde een paar verbeteringen 
op: meer wc’s bijvoorbeeld, die vaker worden schoongemaakt. 
Waarom geen enkele overheidsorganisatie eerder ingreep? Iedereen stelt dat het een 
verantwoordelijkheid was van de ander. 

Dan wordt op 26 augustus in Den Haag de asieldeal gesloten. Daarin staan maatregelen die de 
doorstroom van azc’s naar woningen verbeteren, maatregelen die voor extra noodopvangplekken 
zorgen en maatregelen die de asielinstroom 
een beetje moeten dempen. 
Op de laatste dag van de maand, woensdag 
31 augustus, komt plots koning Willem-
Alexander naar Ter Apel (zie video 
hieronder). De beelden op tv hebben hem 
‘geraakt’. Het gonst onder de honderden 
asielzoekers op het grasveld: ‘It’s the King!’ 
Tientallen mobieltjes gaan de lucht in voor 
een foto. Na het koninklijk bezoek worden er 
plots douches geplaatst. Een betrokkene 
ziet het met verbazing aan. ,,Best gek, na 
een jaar.” 

© Videostill 
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September 2022: Tussen feiten en fictie 
Feiten en fictie zijn steeds lastiger te ontwarren, constateert een betrokkene. Steeds meer partijen 
zijn zich met de opvangcrisis gaan bemoeien én het is steeds politieker geworden. ,,Iedereen veegt 
zijn straatje schoon.” Want als media wat dieper graven, blijkt dat gemeenten die roepen ‘dat ze al 
heel veel doen’ daarmee eigenlijk bedoelen dat ze Oekraïners huisvesten. Tientallen gemeenten 
blijken al jaren geen asielzoekers op te vangen. 
Tegelijkertijd stellen alle gesproken betrokkenen: er zijn ook heel veel gemeenten die wél helpen, die 
je bijna altijd kunt bellen als de nood aan de man is. Veel van die gemeenten liggen in Groningen, 
waar het leed in Ter Apel extra wordt gevoeld. 

Ondanks het steeds zuurdere debat, slaapt er de 
nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 september voor 
het eerst sinds weken niemand buiten. Er zijn drie 
tijdelijke noodopvanglocaties waar een paar 
honderd mensen terechtkunnen. In het Groningse 
dorp Zoutkamp is een grote ‘wachtkamer’ 
gebouwd: 600 asielzoekers die in Ter Apel een 
nummertje hebben gekregen, kunnen er wachten 
tot ze zich kunnen laten registreren. 
In Ter Apel wordt het tentdak weggehaald, de dixi’s 
geleegd en weggereden en de troep uit het gras 
geprikt. Het wil niet zeggen dat de opvangcrisis 
voorbij is, stellen betrokkenen. Hij is wel minder 

zichtbaar. ,,Maar mensen op bedjes in een sporthal is nog steeds een opvangcrisis.” 
 
November/december 2022: Spreidingswet 
Wat hebben we nu eigenlijk zien gebeuren, vragen betrokkenen zich af? Was er ergens sprake van 
boze opzet? Was dit een bewust gecreëerde crisis om migranten af te schrikken naar Nederland te 
komen? 
Geen enkele betrokkene met wie we spraken, denkt dat dat het geval is. Wel was er de wens ‘om uit 
te stralen dat de asielcrisis van 2015 voorbij is’, stelt iemand. En er is de altijd aanwezige angst voor 
de beruchte ‘aanzuigende werking’: de vrees dat er meer mensen naar het grasveld bij Ter Apel 
komen als daar te veel faciliteiten zijn. 

Tijdens de asielcrisis van 2015 leverde het iets op als het rijk vroeg om dappere bestuurders. 
In 2022 worden die bestuurders teruggefloten door hun gemeenteraad 
De conclusie lijkt dat COA simpelweg te afhankelijk is van de medewerking van gemeenten. Als die 
geen opvanglocatie willen, heeft het COA een probleem. ,,Tijdens de asielcrisis van 2015 leverde het 
iets op als het rijk vroeg om dappere bestuurders”, stelt een betrokkene. ,,In 2022 worden die 
bestuurders teruggefloten door hun gemeenteraad.” 
Daarom komt staatssecretaris Van der Burg met de spreidingswet. Als die wet volgend jaar ingaat, 
stelt het ministerie vast hoeveel asielzoekers een gemeente moet opvangen. Wie meer asielzoekers 
opvangt dan ‘nodig’, kan rekenen op een bonus. Wie blijft weigeren, wordt gedwongen. 

Er zullen gemeenten zijn die net zo lang wachten tot ze echt niet meer onder die wet uit 
kunnen. Dat zeggen ze ook gewoon openlijk 
Niet iedereen is ervan overtuigd dat de wet het probleem gaat oplossen. Een bestuurder vreest de 
wintermaanden: ,,Er zullen gemeenten zijn die net zo lang wachten tot ze echt niet meer onder die 
wet uit kunnen. Dat zeggen ze ook gewoon openlijk.” 
Er is, zeggen insiders, gewoonweg meer buffercapaciteit nodig. Stabiele azc’s die langere tijd open 
blijven, met extra bedden. ,,We moeten af van het steeds maar weer pleisters plakken.”  
Want iedereen heeft het afgelopen jaar gemerkt: elke pleister valt er ook weer af.  
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Zoutkamp, noodopvang overlooplocatie COA 

in De Marnewaard. © Corné Sparidaens 
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