
IBRAHIM  
Zijn vier kinderen wil 
hij alleen vrolijke  
verhalen vertellen, 
maar eigenlijk begrijpt 
Ibrahim nog steeds 
niet waarom zijn 
vrouw hem heeft ver-
laten. Hij zou moeten 
werken, zodat hij 
spullen voor zijn kin-
deren kan kopen. Dan 
zullen ze vaker bij 
hem komen. Maar het 
lukt niet met de taal. 
En steeds komen die 
beelden van de tanks 
in Syrië ertussendoor.T E K S T  PAUL TEUNISSEN FO T O ’ S  EDDO HARTMANN

NIEUW LEVEN  
IN DE NOORDOOST-
POLDER 

VLUCHTELINGEN IN EMMELOORD

REPORTAGE

EINDELIJK DIE FELBEGEERDE 
VERBLIJFSVERGUNNING, dan  
komt alles goed. Of niet? Paul Teunissen  
ziet dat voor veel nieuwkomers de  
lijdensweg voortduurt. ‘Getrouwd  
zijn, kinderen opvoeden, werken en  
je verstand erbij houden is voor deze 
mensen veel zwaarder dan voor ons.’
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E Tekle, die de verhuizing niet erg goed heeft 
voorbereid, pakt de laatste spulletjes in een 
plastic tas. Met bezem en emmer onder zijn 
arm wil hij de voordeur achter zich dichttrek-
ken. 
‘Hé Tekle,’ zegt Siep. Hij wijst naar een oud 
bankstel en een paar fietswrakken in de ach-
tertuin. 
‘Problem, problem,’ zegt Tekle. Hij wil de spul-
len achterlaten. 
‘Dat gaat zomaar niet,’ zegt Siep. 
Hij pakt bezem en emmer uit Tekle’s handen 
en zet die terug in de woning. 
‘Morgen you go back en you clean the house. 
Take away de verroeste fietsen.’ 
‘Good, good. Thank you, thank you.’

OFFICIEEL EMMELOORDER
Er gaat natuurlijk veel goed, of redelijk goed. 
Degenen die het voor de wind gaat, die met de 
taal vorderen, in staat zijn zelf hun post te lezen 
en geen schulden opbouwen, die hun vrouw en 
kinderen hier bij zich hebben, die zie je niet op 
het kantoor van VluchtelingenWerk. Gerund 
door Hugo Verkley (30), afgestudeerd antropo-
loog en de enige betaalde kracht van Vluchtelin-
genWerk in de Noordoostpolder. Samen met 
zo’n vijftien vrijwilligers en stagiaires, in meer-
derheid begin twintig, houdt hij twee dagen per 
week kantoor in buurthuis De Espelervaart. Dit 
jaar zullen ze honderdvijftig asielzoekers aan 
een onderkomen in de polder helpen en voor de 
duur van twee jaar begeleiden. 
Wat bijvoorbeeld gesmeerd verloopt, is de huis-
vesting van een achtentwintigjarige Eritrese 
man met Frank Rijkaardkrulletjes. Samen met 
de tolk, Hugo, en de man van de woningbouw-
vereniging lopen ze achter elkaar door de wo-
ning met vier kamers, een voor- en achtertuin-
tje. De nieuwe huurder is tevreden en wil ook 
de vloerbedekking en de achtergelaten kasten 
overnemen. De aanvraag voor de komst van 
zijn echtgenote is gedaan, net als die voor de 
vergoeding van de helft van haar reiskosten. 
‘Nu ben je officieel Emmeloorder,’ zegt de stra-
lende vrouwelijke medewerker op het gemeen-
tehuis, als de nieuwe inwoner zijn handteke-
ning heeft gezet. Deze trekt zijn mondhoeken 
op. Hij moet nog vijf formulieren onderteke-
nen. Voor de aanvraag van een uitkering. Voor 
een overbruggingskrediet. Voor een inrich-
tingsvergoeding. De tolk probeert de uitleg bij 
elk formulier te vertalen. Ook dat de nieuwe be-
woner maandelijks 84 euro van het voorge-
schoten bedrag moet aflossen. Als hij dit drie 
jaar lang netjes doet, zal het resterende bedrag, 
5.000 euro, worden omgezet in een gift. 

Vandaag zal Tekle (63, niet zijn echte naam) 
verhuizen van Nagele naar Emmeloord, tien 
kilometer verderop. Daar heeft hij een groot 
huurhuis gekregen, nu zijn vrouw en vier kin-
deren eindelijk in Nederland zijn. 
Na acht jaar zag hij ze weer, eind november op 
Schiphol. Veel wil Tekle niet kwijt over die 
nare periode die zo’n grote hap uit zijn leven 
nam. Toen hij vertrok kwam zijn zoon Petros 
tot aan zijn heup, nu kon die hem recht in de 
ogen kijken. De meisjestweeling was toen vijf, 
maar ze herkenden hem tenminste en be-
groetten hem hartelijk. Wat die kleinste van 
elf niet durfde. Die kon zich niet herinneren de 
oude man die naar hem glimlachte ooit te 
hebben gezien. Zijn moeder duwde hem naar 
Tekle. ‘Het is je vader.’ Maar omhelzen wilde 
hij die vreemde grijsaard niet. 
Kort na het weerzien moesten ze weer af-
scheid nemen. Zijn vrouw en kinderen ver-
trokken niet naar het azc in Luttelgeest, tien 
kilometer verderop, maar naar eentje in Ter-
neuzen, helemaal achter de Westerschelde. 
Alsof de IND zich wilde laten gelden. Dat Tekle 
niet moest denken dat het nu gefikst was. 
In de afgelopen maand heeft hij ze maar één 
keer gezien en wanneer ze zullen komen, we-
ten ze bij VluchtelingenWerk ook niet. Het is 
iets met stempelen voor het leefgeld wat zijn 
vrouw in Terneuzen moet doen. Als ze niet 
stempelt, komt dat in haar dossier en zal de 
procedure misschien vertraging oplopen ofzo. 
Dus wordt Tekle deze zaterdagochtend in Na-
gele alleen geholpen door vrijwilliger Siep (72) 
en zijn vriend, die twee aanhangwagens bij 
zich hebben. En door mij, want je kan moeilijk 
gaan staan kijken hoe drie zestigplussers al 
dat witgoed in die wagens proberen te krijgen. 
Ondertussen wat aantekeningen makend 
over de taalbarrière die een vloeiende werk-
wijze in de weg staat. Hoe de hele bende van 
de aanhangwagen terug in het kale tuintje 
komt te staan, omdat Tekle en Siep een ver-
schil van mening hebben over de inrichting 
van de wagen. 
Ook wat sympathie opwekken bij Tekle, zodat 
hij me straks bij zijn vrouw en kinderen zal la-
ten als ik wil kijken hoe ze hun eerste passen 
in Emmeloord zetten. Dus kom maar op met 
die wasmachine. Tekle lacht, zegt: ‘Good, 
good. Thank you, thank you.’ Zoals hij elke 
keer als een van ons iets voor hem tilt veront-
schuldigend lacht. Ik zou hetzelfde doen als ik 
me bij mijn een verhuizing in een wildvreemd 
land door drie vreemde mannen – van wie 
twee bejaarden – moest laten helpen. Ik zou 
die grijns niet van mijn gezicht krijgen. 

PAUL 
TEUNISSEN
Paul Teunissen (49) is 
schrijver. Hij schrijft 
graag lange reportages 
over mensen in de 
marge. Daarnaast 
publiceerde hij twee 
boeken over mensen met 
psychische problemen: 
‘Extreme overlast’ en  
‘In de beste families’.

DE DA SILVA’S 
Augusto en Belita uit 
Angola hoeven niet op 
inburgeringscursus 
omdat ze 65-plus zijn. 
Ze zitten in financieel 
beheer vanwege ach-
terstallige betalingen 
en moeten leven van 
zeventig euro per 
week. Belita zegt dat 
het genoeg is, Augusto 
vindt van niet. Hij zou 
wel eens cassave wil-
len eten, maar daar-
voor moet Belita naar 
Lelystad en alleen de 
reis is al zo duur.

ERST MAAR EENS DIE ERITREEËR HELPEN VER-
HUIZEN. Om wat goodwill te kweken bij de 
medewerkers van VluchtelingenWerk in de 
Noordoostpolder. De argwaan wegnemen, nu 
ik een maand lang elke week bij ze langs mag 
komen en hen zal uithoren over de obstakels 
die hun nieuwe bewoners tegenkomen in hun 
pogingen hier een leven op te bouwen. Kijken 
waar het hapert tussen hen en de Nederland-
se samenleving. 
In Emmeloord of all places. De eerste keer dat 
ik er kwam, had ik direct met ze te doen. Win-
ter in Emmeloord, voortrazende grauwe wol-
kenmassa’s over een eenheidsworst aan ziel-
loze woonwijken, omringd door loodgrijs vlak 
land. Als ik door de ogen van de nieuwkomers 
keek, overviel me een groot gevoel van 
schaamte voor die ongehoorde lelijkheid. Wa-
ren die mensen van heinde en verre gekomen 
en dan kregen ze dit. 
Zelfs de geboren Emmeloorders vinden het 
een onooglijk oord. Als zij willen genieten van 
wat schoons, een gevoel ergens bij te horen, 
van geschiedenis, dan nemen ze de auto naar 
Kampen of Blokzijl. 
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trokken, naar zijn schoonmoeder op het land, 
tussen Homs en Damascus. Ook zijn zwagers 
waren er met hun gezinnen naartoe gevlucht 
en zo woonden ze in dat huis met zeven vrou-
wen, hun echtgenoten en dertig kinderen.
Ibrahim praat alsof hij het tegen zichzelf ver-
telt, zodat hij eindelijk zal begrijpen hoe het 
zover is gekomen dat hij hier alleen in deze 
flat zit. Over Algerije, Libië en de kapseizende 
boot. Over het vuil op zijn huid en zijn stin-
kende kleren, waardoor hij opviel in de steden 
die hij doorkruiste, op weg naar Nederland. 
Over de menigte waarin hij zich verschool on-
der de Eiffeltoren. 
De eerste Nederlandse politieman veroorzaak-
te de impuls om weg te duiken, maar hij was 
vriendelijk en bracht hem naar een azc, zodat 
hij asiel kon aanvragen. Zo was het gegaan en 
had hij dat grote huis in Emmeloord gekre-
gen, voor zijn hele gezin. 
Maar het alleronbegrijpelijkste moest nog ko-
men. Toen zijn vrouw en kinderen in het azc 
in Sint Annaparochie wachtten op hun ver-
gunning, hij de muren schilderde en op zoek 
ging naar kasten, bedden en een grote televi-
sie. Elke avond nam hij de bus naar Sint Anna-
parochie. Tot ze van het azc zeiden dat hij niet 
meer moest komen. 
‘Mijn vrouw en kinderen zijn hier.’ 
‘Bel met ze. Skype met ze. Doe wat je wil, 
maar blijf in Emmeloord. We kunnen niet die 
familieleden van alle bewoners over de vloer 
hebben.’ 
Zijn vrouw vond het best. Die deed zo afstan-
delijk. Hij kon haar niet verwennen met luxe-
goederen, zoals vroeger. Steeds vaker nam ze 
de telefoon niet op. En toen zei ze het hem. Dat 
ze van hem af wilde. 
‘Wat? Waarom?’ 
Een antwoord kreeg hij niet. Ze nam haar tele-
foon nooit meer op en stuurde hem via een ad-
vocaat de scheidingspapieren. Samen met de 
kinderen was ze in het grote huis getrokken, en 
Ibrahim kon weer gaan schilderen in die flat.  
Hij zou moeten werken, zegt hij, zodat hij 

Toe maar, zie 
je de buren 
denken als  
de nieuw 
 gekochte 
inboedel naar 
binnen wordt 
gedragen. 

JOHANNES
In afwachting van zijn 
vrouw en kinderen heeft 
Johannes uit Jemen de  
kinderkamers vast klaar-
gemaakt. Hij heeft zijn 
vrouw nog niet verteld dat 
hij zich hier heeft bekeerd, 
maar wel dat hij geen  
moslim meer is. Stukje bij 
beetje probeert hij haar 
voor te bereiden, omdat 
anders de schok te groot  
is als ze dat glimmende  
zilveren kruisje op zijn  
borst zal zien. Hun volgende  
zoon wil hij een westerse 
naam geven, George.

De medewerkster van de gemeente belooft 
haast te maken, zodat de nieuwe inwoner 
morgen een bedrag van 6.400 euro op zijn 
ING-rekening zal hebben en hij niet zonder 
geld zal zitten. 
Volgens Hugo zitten ze allemaal bij de ING, alsof 
die bank een contract heeft met de IND. Zou het?
Op het kantoor van VluchtelingenWerk zal 
een aanvraag voor huur- en zorgtoeslag voor 
de nieuwe inwoner worden gedaan. Verder 
melden ze hem aan bij de voedselbank. 
Die jongeman kan alvast de eerste goede be-
richten aan het thuisfront sturen.
Toe maar, zie je zijn nieuwe buren denken, als 
hij een week later zijn nieuw gekochte inboe-
del zijn woning binnen draagt. Hun dochter 
met die twee kleintjes had er ook wel willen 
wonen. Lekker dicht bij opa en oma, zodat ze 
altijd even binnen konden wippen. Hun doch-
ter, die al drie jaar op de wachtlijst staat voor 
een sociale huurwoning. 
Dat zet soms kwaad bloed bij omwonenden. 
Er zijn vrijwilligers die de nieuwe breedbeeld-

tv en de computer liever na zonsondergang de 
woning in dragen, om nog meer scheve ge-
zichten te voorkomen. 

WINDKRACHT 7
Zoals er zaken voorspoedig verlopen, zo gaan 
er ook dingen mis. Er zijn bijvoorbeeld veel 
mannen die erg lang op hun vrouw en kinde-
ren wachten. Een dertigjarige Eritreeër is 
twaalf kilometer vanuit Creil komen fietsen. 
De man klaagt over het hele eind dat hij door 
dat winderige akkerland moest ploeteren. Het 
doet pijn aan zijn tanden. Hij is al een keer 
met fiets en al gevallen, waarbij hij een tand 
verloor. Hij wil graag een buskaart van Hugo.
Deze legt uit dat de gemeente Noordoostpol-
der, nu er ook inburgeringscursussen worden 
gegeven in Emmeloord, de reiskosten niet 
meer vergoedt. Eerder moesten de nieuwko-
mers daarvoor naar Kampen of Zwolle. Maar 
met zoveel nieuwkomers liepen de reiskosten 
op tot een paar ton per jaar. Trouwens, zelf 
moest de kleine Hugo ook elke dag twintig ki-

lometer fietsen naar school en terug. ‘Dat 
hoort erbij.’
Waarschijnlijk zal de man toch moeten verhui-
zen, denkt stagiaire Yafet. Tijdens zijn verhoor 
bij de IND heeft hij verklaard dat hij zeven kin-
deren heeft, bij vijf verschillende vrouwen. De 
vrouwen wilde hij niet hierheen halen, maar 
zijn kinderen wel. Vooruitlopend op hun komst 
kreeg hij een groot en duur huurhuis, waar hij 
nu vijf maanden in zijn eentje woont. Willen 
zijn kinderen kunnen komen, dan zullen de 
moeders voor goedkeuring moeten tekenen. 
Yafet vraagt zich af of dit ooit zal gebeuren, 
maar de man wil van geen nee weten. 
‘Lang kan het zo niet doorgaan,’ zegt Yafet. Er 
gaat meer geld uit dan er via zijn uitkering 
binnenkomt. Nog even en hij heeft zoveel 
huurschuld opgebouwd dat een uithuiszet-
ting dreigt. 
Even later fietst de man langs het raam, terug 
naar Creil. Met die harde zuidwestenwind, die 
over het IJsselmeer aantrekt tot kracht zeven. 

STINKENDE KLEREN
Wie ook een groot huis kreeg was Ibrahim, 
een drieënveertigjarige Palestijn uit Syrië. Als 
zijn naam valt, trekken de vrijwilligers een 
treurig gezicht. Die alleraardigste man, die 
wekenlang in de weer was geweest om dat 
huis te schilderen, vloeren te leggen, slaapka-
mers mooi in te richten voor zijn veeleisende 
vrouw en zijn vier kinderen. Die nu alleen in 
een flat op driehoog aan de rand van Emme-
loord woont. 
We kunnen naar hem toe, vrijwilliger Yvonne 
en ik, want hij wil graag vertellen hoe het zo-
ver is gekomen. Nog niemand heeft zijn hele 
verhaal gehoord. Zijn vrouw niet, want die 
spreekt hij niet meer. Zijn kinderen niet, want 
hun wil hij vrolijke verhalen vertellen. Land-
genoten evenmin, want die hebben elk hun ei-
gen ellendige geschiedenis. 
Chronologisch doet hij zijn verhaal. Vanaf de 
dag dat die tank de straat in reed, zijn loop op 
Ibrahims juwelierszaak richtte en deze begreep 
dat de oorlog werkelijk was begonnen. Die be-
lachelijke oorlog had hem zijn fortuin afhan-
dig gemaakt en zijn familie alle kanten uit ver-
dreven. Die ene keer, toen hij naar huis belde 
en hij door de telefoon die enorme klap hoor-
de, hij als een gek terug was gereden en zijn 
kinderen, onder het stof en het bloed, krijsend 
en met wijd opengesperde ogen voor zijn huis 
zag staan. Waar de vlammen uitsloegen terwijl 
hij ze tegen zich aandrukte en ze probeerde te 
kalmeren. Zo was die oorlog. Vanuit het niets 
kon ineens alles mis zijn. Toen waren ze ver-

spullen voor zijn kinderen kan kopen. Dan zul-
len ze vaker bij hem komen. Maar het lukt niet 
met de taal. Niets beklijft. Steeds komen die 
beelden ertussendoor. Van zijn huis in vlam-
men en de paniek in de ogen van zijn kinde-
ren. Van de tank die zijn loop op zijn winkel 
richtte en die kapseizende boot vol krijsende 
mensen. Van zijn vrouw die vertelde dat ze 
van hem af wilde. 
Als we afscheid nemen, is in zijn ogen nog 
steeds onbegrip te lezen. 

GEMEENSCHAPPELIJKE VIJAND
Een mooie jonge vrouw komt met haar rolkof-
fer het kantoor binnen. Ze gaat bij stagiair 
Abdi (22) zitten. Via de tolkentelefoon legt de 
Syrische aan Abdi uit dat ze door haar echtge-
noot uit huis is gezet. Ze heeft geen geld om-
dat haar uitkering nog niet loopt. Abdi belt 
met verschillende blijf-van-mijn-lijfhuizen. De 
jonge vrouw wil het liefst naar haar ouders, 
die een verblijfsvergunning hebben gekregen 
in Denemarken. Abdi zegt dat dit niet kan, 
omdat ze een status heeft gekregen op basis 
van de verblijfsvergunning van haar echtge-
noot. Als ze wil scheiden, moet ze naar Ter 
Apel en krijgt ze op zijn vroegst over een half 
jaar een eigen vergunning. 
‘Toen ze vier maanden geleden kwamen, le-
ken ze zo gelukkig samen,’ zegt Hugo als het 
meisje met de rolkoffer de deur uit loopt.
Het gesprek komt op het hoge aantal echt-
scheidingen.
Door de vrijwilligers worden verschillende 
verklaringen opgesomd. In het thuisland 
moesten stellen het samen rooien tegen een 
gemeenschappelijke vijand. Vaak zijn ze lang 
uit elkaar geweest en hebben ze hier behalve 
de inburgeringscursus niets om handen. ‘Ze 
komen vol met toekomstplannen, maar de re-
aliteit is dat echtparen in hun huiskamer naar 
elkaar zitten te staren.’ En dat met al die on-
verwerkte oorlogs- en reiservaringen.
Afgezien van het meisje met de rolkoffer is het 
een dag als elke andere. Er komen mannen die 
hun vrouwen niet kunnen vinden. Volwassen 
dochters die zich bij hun ouders willen voegen 
nu de situatie in Syrië is verslechterd, alleen 
reizen zonder toezicht van vader of broer, en 
dan kunnen de dingen raar lopen. Zoals de 
dochter van de man aan Hugo’s bureau die in 
Turkije verliefd werd en zich zwanger aan-
meldde bij een azc. Ze wilde heus graag naar 
haar ouders, maar ze was doodsbang voor de 
reactie van haar vader. Daarom belden ze van 
het azc met Hugo en vroegen hem of hij de va-
der in staat achtte om eerwraak te plegen. Het 
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moeten ontbijten. ‘Dat wordt vaak vergeten.’ 
‘Nachtbrakers zijn het,’ antwoordt Siep. ‘Zeg 
maar dat ze op tijd naar bed moeten.’
‘Om tien uur moeten jullie naar bed,’ zegt de 
vrouw. ‘Op tijd komen is ook een drama. Voor-
al met Eritreeërs.’
Petros kijkt naar haar mond en probeert iets 
van het gebrabbel te maken.
‘De school begint om 8.30 uur. Dus niet om 
8.35.’ Ze steekt haar wijsvinger dreigend de 
lucht in. ‘Want dan moet je de volgende dag voor 
straf om 8.00 uur komen. En als je dan wéér te 
laat komt, moet je tot 16.00 uur nablijven.’
‘Eat?’ vraagt Tekle, terwijl hij zijn hand naar 
zijn mond brengt.
Na het schoolbezoek rijdt Siep met Tekle en de 
kinderen naar de Action voor pennen, rugzak-
ken, sportkleding en gymschoenen. Via ken-
nissen heeft hij fietsen voor de kinderen gere-
geld. Hij ziet het zwaar in voor het gezin. ‘In 
huis zitten de kinderen met winterjassen aan, 
omdat Tekle energie wil uitsparen.’ 
Maar Tekle glimlacht tevreden. Zijn gezin is 
hier. De kinderen gaan naar school en straks 
gaat hij vijf kilo meel halen, zodat zijn vrouw 
voor iedereen Eritrese pannenkoeken kan 
bakken. 

MOOI LAAT
Op kantoor zit een twintigjarig Afghaans meis-
je bij Hugo, op en top gespannen. Haar ouders 
hebben bericht ontvangen dat hun verblijfs-
vergunning ongeldig is geworden. Binnen vier 
weken moeten ze het land verlaten. Haar vader 
is ziek en haar moeder depressief. Haar jongste 
broertje te klein om er iets van te begrijpen. 
Met niemand kan ze erover praten. Hun advo-
caat zal voor de zoveelste keer beroep aanteke-
nen, maar het lijkt zo definitief, met die ver-
trekdatum in grote letters in die brief. Ze heeft 
gesolliciteerd bij Zeeman om naast haar studie 
wat bij te verdienen, maar weet niet of het 
goed of slecht is om dit baantje nu te nemen. 
Hugo had met het meisje te doen. Moeder en 
kinderen hadden een paar jaar geleden die 

was moeilijk te zeggen. Erg goed kende Hugo 
de man niet. De vader vertelt dat hij eerst erg 
boos was op zijn dochter, maar nu niet meer. 
Ze kan bij hem komen wonen. 
Een Somalische vrouw die haar kinderen ach-
terliet bij opa en oma wil ze nu laten overko-
men. Daar is de handtekening van de biologi-
sche vader voor nodig, maar die had haar en 
het kleine grut al jaren daarvoor achtergelaten 
en was met de noorderzon vertrokken, zodat de 
vrouw niet weet waar ze die handtekening van-
daan moet halen. Vrijwilliger Ellen hoopt dat ie-
mand in Somalië in godsnaam een kruisje zal 
zetten, zodat die kinderen kunnen komen. 
Of de omgekeerde versie. Een Eritrese vrouw 
(66) met een lange doek over haar hoofd, die sa-
men met haar twee kleinkinderen op haar beurt 
wacht en wil uitvinden waar de moeder van de 
kinderen is. In Scandinavië of Duitsland? Of ge-
woon in Nederland, in een van de vele azc’s, 
maar hebben ze haar naam verkeerd geregis-
treerd? Een geboortedatum biedt vaak geen uit-
komst omdat er alleen een jaartal is, of een half 
jaar. Dan staat er 1-1 of 1-7 in het document. 
De vrijwilligers kunnen eindeloos veel geval-
len van gewetensnood opsommen. Van de Sy-
rische vrouw die mag overkomen om bij haar 
man te gaan wonen, maar dan haar hoogbe-
jaarde ouders zal moeten achterlaten in Alep-
po. Of gezinnen die een kind bij zich hebben 
dat niet het hunne is, maar van een overleden 
broer. ‘Dat wordt moeilijk,’ weet Yafet dan. 
Omdat er geen handtekening, geen document 
en geen DNA-match zal zijn. Moet ze hen ver-
tellen dat het kind waarschijnlijk terug moet 
naar het land van herkomst. ‘Naar wie?’ vra-
gen ze dan. ‘Zijn vader is dood en zijn moeder 
spoorloos.’ ‘Het is ingewikkeld allemaal,’ zegt 
Hugo. Ook omdat de landen van herkomst 
vaak een andere manier van administreren 
hebben dan men in Nederland gewend is. In 
Eritrea trouwt men niet voor de overheid, 
maar voor de stam en wordt het huwelijk be-
klonken met een handdruk. 

NACHTBRAKERS
Gelukkig zijn de vrouw en kinderen van Tekle 
wel in Emmeloord gearriveerd. Vandaag gaan de 
drie oudste kinderen, Petros en de tweeling, 
voor het eerst naar school. Vrijwilliger Siep haalt 
ze op om ervoor te zorgen dat ze op tijd komen. 
De conrector richt zich tot Petros, die geen 
woord Nederlands begrijpt. Net zomin als zijn 
zusjes en Tekle. Om zich verstaanbaar te ma-
ken, buigt de vrouw over haar bureau en 
spreekt ze de woorden langzaam, een voor 
een, uit. Ze vertelt dat ze vóór school eerst 

vergunning gekregen omdat moeder alleen-
staand was. Haar man, van wie ze was ge-
scheiden, kreeg een vergunning in Grieken-
land. Toch was vader hierheen gekomen en bij 
hen gaan wonen. ‘Ze wisten wat de mogelijke 
gevolgen waren.’
Geleidelijk aan begint me te dagen dat voor 
veel nieuwkomers de lijdensweg niet ten einde 
is als ze eenmaal een huis hebben gekregen. 
Dat velen onder hen nog steeds in onmogelijke 
situaties verkeren door de wirwar van regels 
en internationale afspraken. Dat getrouwd 
zijn, kinderen opvoeden, werken en je verstand 
erbij houden voor deze mensen een veel zwaar-
dere opgave is dan voor iemand als ik. 
De Irakees Marwan (28), vrijwilliger en tolk bij 
VluchtelingenWerk, kan erover meepraten. An-
derhalf jaar geleden ontving zijn vader in het 
azc Dronten de zoveelste afwijzing. Zijn pas-
poort stond al geregistreerd in Spanje, zeiden 
ze. Daar moest hij naar terug. Naar Spanje? 
Daar was hij nooit geweest. Was zijn paspoort 
gekopieerd, waren zijn gegevens misschien ge-
stolen? 
Ze hadden geen mededogen met de halfblin-
de suikerpatiënt die een been miste. Wat voor 
gevaar vormde zo’n oude man voor Neder-
land, vroeg Marwan zich af. Waarom moesten 
die ambtenaren zo hard zijn? Een paar dagen 
voor de laatste rechtszaak zou dienen, belde 
zijn moeder dat het slecht ging met zijn vader. 
Marwan was er meteen heen gereden. Zijn va-
der voelde koud aan en reageerde niet op zijn 
vragen. Hij belde 112 en vroeg om een ambu-
lance voor het azc, maar die wilden een mede-
werker aan de lijn. Er moest een officiële tolk 
komen die met zijn vader kon praten, en zo 
duurde alles erg lang. 
‘Waarom hebben jullie niet eerder gebeld,’ zei-
den de ambulancebroeders, toen ze zagen hoe 
Marwans vader eraan toe was. In het zieken-
huis konden ze niets meer voor hem doen. 
Zijn hart had te veel klappen gekregen. Ze 
brachten hem naar een hospice in Lelystad. 
Elke dag reed Marwan van Emmeloord naar 
Dronten om zijn moeder en zus te halen, en 
daarna naar Lelystad. 
En toen diende de rechtszaak. 
Nadien was Marwan was naar het hospice gere-
den. De medewerkers zagen hem aankomen, 
met die glimlach op zijn gezicht. Ze sloegen 
hem op de schouder, want ze wisten van het 
grote verlangen van Marwans vader om zich in-
woner van Emmeloord te kunnen noemen. 
‘Mooi laat,’ zei zijn vader, toen Marwan hem het 
goede nieuws vertelde. ‘Ik ben al bijna dood.’ 
Zijn vader wilde naar Dronten, zodat hij in zijn 

Er zijn veel 
scheidingen. 
Stellen  
komen vol 
toekomst-
plannen, maar 
kunnen hier 
niets doen.

TEKLE 
Acht jaar heeft Tekle 
moeten wachten,  
en toen zijn vrouw  
en kinderen eindelijk 
in Nederland arriveer-
den, werden ze in een 
azc aan de andere 
kant van het land  
geplaatst. Alsof de 
IND Tekle wilde  
inpeperen dat hij  
niet moest denken 
dat het nu gefikst 
was.  Inmiddels  
wonen ze in  Emmel- 
oord en gaan de  
kinderen naar school. 
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MARWAN 
De Irakees Marwan met 
zijn moeder. Voor zijn  
vader, slechtziend suiker-
patiënt met één been, 
kwam de zoveelste  
afwijzing hard aan. Hij 
moest terug naar Spanje 
omdat zijn paspoort daar 
al geregistreerd stond. 
Uiteindelijk won hij de 
rechtszaak, maar een 
week na ontvangst van 
zijn verblijfsvergunning 
stierf hij. ‘Het is moeilijk, 
maar het komt goed,’  
zegt Marwan. 

eigen taal aan de andere Irakezen kon vertel-
len dat het hem gelukt was.
Misschien zou hij weer opknappen, dacht Mar-
wan. Zoals zijn vader bij elke nieuwe afwijzing 
zieker was geworden, zo zou hij misschien de 
oude worden nu hij eindelijk met zijn vrouw 
en dochter bij zijn zoon kon gaan wonen. 
Maar zo was het niet gegaan. Een week na de 
ontvangst van zijn verblijfsvergunning was 
zijn vader gestorven. Ze begroeven hem op een 
Syrisch-orthodoxe begraafplaats bij de Duitse 
grens. Van het COA mocht zijn vader niet bui-
ten een straal van vijftig kilometer van Dron-
ten komen te liggen, maar daar was geen Sy-
risch-orthodoxe begraafplaats. Jammer dan. 
Tot het een medewerker te gortig werd. Die 
zorgde ervoor dat zijn vader op de goede plek 
kwam te liggen. Nu rijden ze na elke feestdag 
naar de Duitse grens, even bij hem langs. 
‘Het is moeilijk,’ zegt Marwan. ‘Maar het komt 
goed.’ 
Het gebeurt, hier in Emmeloord. En het zet je 
aan het denken over al die andere nieuwko-
mers die in een bureaucratisch moeras vast-
zitten, omdat er geen papieren of handteke-
ningen zijn, of paspoortgegevens zijn gebruikt 
in andere landen. Die allemaal verwoede po-
gingen doen om eindelijk gelukkig te worden, 
zodat hun kinderen niet naar die zorgelijke 
blik op hun gezicht hoeven te kijken. 

WE CONVERSEREN
We moeten nog naar de Da Silva’s. Hugo heeft 
een zwak voor deze twee oudjes uit Angola. 
Omdat ze vijfenzestigplus zijn, hoeven ze niet 
in te burgeren of de taal te leren. Als ze het wel 
willen, moeten ze het zelf betalen. Hugo 
spreekt Spaans en als hij langzaam praat, kan 
Belita, die Portugees spreekt, de voertaal in An-
gola, hem verstaan. 
Onderweg is Hugo benieuwd naar de hapjes 
die ze allemaal zullen serveren. Altijd als hij 
bij cliënten komt, staat de tafel vol met ge-
rechten uit het land van herkomst. 
Belita heet ons hartelijk welkom in de gelijk-
vloerse bejaardenwoning. Augusto zit in een 
rolstoel, als gevolg van een hersenbloeding. 
Belita vraagt of we vruchtensap willen. Verder 
is de tafel leeg. Ik zie een lichte teleurstelling 
op het gezicht van Hugo. 
Twee keer per week krijgen ze hulp van de 
thuiszorg. De rest doen ze zelf. Belita tilt Au-
gusto overeind en geeft hem een kruk, zodat 
hij kan laten zien hoe hij loopt. ‘Hij moet veel 
oefenen,’ zegt ze. Augusto schuifelt voetje voor 
voetje richting de voordeur. Door de hersen-
bloeding kan hij nog maar moeilijk praten. Ook 

Veel nieuw-
komers zitten 
vast in een 
bureau- 
cratisch  
moeras omdat  
er papieren 
ontbreken.

kan Belita hem niet meenemen als ze op zondag 
de kerkdienst in Zwolle bezoekt. Eén keer in de 
maand komt de predikant met de auto, zodat 
Augusto mee kan.
Hugo is benieuwd naar de kerkdienst en vraagt 
wat voor mensen er komen. 
‘Mensen uit Afrika, Brazilië. Overal vandaan.’
‘Hoeveel mensen komen er dan? Honderd, 
Tweehonderd?’ 
‘Tien,’ zegt Belita.
Hugo vertelt dat Belita en Augusto in oktober 
vijftig jaar waren getrouwd. 
‘Hoe hebben jullie het gevierd? Waren er veel 
gasten?’
Belita antwoordt dat ze taart hadden gehaald en 
die met zijn tweeën, met wat fris erbij, aan tafel 
hadden gegeten. 
Veel geld om te vieren hadden ze niet. Ze zitten 
in financieel beheer en moeten leven van zeven-
tig euro per week. Hugo legt uit dat Belita soms 
te laat bij hem kwam met rekeningen. Of ze 
kwam het hele eind gelopen met een grote en-
velop, omdat die vast belangrijk was. Dat bleek 
een enquêteformulier van de gemeente, over 
het leefgenot in Emmeloord. 
‘Als je eenmaal een betalingsachterstand hebt, 
kun je dat met een AOW-tje vaak niet meer 
rechtbreien.’
Belita zegt dat het genoeg is, die zeventig euro. 
Augusto vindt van niet. Hij zou wel eens cassa-
ve willen eten, maar daarvoor moet Belita naar 
Lelystad en alleen de reis is al zo duur. 
Augusto is altijd bij haar. Alleen op woensdag-
middag niet, als die Iraanse man hem komt ha-
len. Die maakt met Augusto een ronde door de 
buurt. 
Ik vraag of ze onderweg nog iets doen. 
‘We converseren,’ zegt Augusto. 
‘Jullie converseren,’ vraagt Belita met verbazing. 
‘Ja.’ Augusto legt uit dat de Iraniër soms voor-
stelt om rechtsaf te slaan. En hijzelf even later 
oppert dat ze misschien linksaf kunnen. 
We hebben het nog niet over hun zoons gehad. 
Ze verdwenen tijdens de burgeroorlog. Hugo 
heeft het me verteld. We moeten ernaar vragen. 
Als ze over haar zoons begint, praat Belita veel 
sneller, in een dialect dat Hugo niet verstaat. Au-
gusto kijkt met grote ogen naar zijn geëmotio-
neerde vrouw. 
‘Het waren grote jongens,’ zegt hij. 
Ze weten geloof ik niet waar ze zijn gebleven.  
Ze zijn gewoon nooit meer thuisgekomen. 
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