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Voor Minoesh

Het gouden meisje 
nam een bad in het water
en het water kleurde goud.

 
Federico García Lorca
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Vluchtelingen zichtbaar maken, 
en in het bijzonder vrouwen en 
jongeren – dat was het hoofd-
doel van het project ‘In the Pic-
ture’ dat bij ons in 2007 van 
start ging. Voor een organisatie 
als Vluchtelingen-Organisaties 
Nederland (VON) valt dit onder 
de noemer ‘business as usual’, 
zou je zeggen. Dit is immers wat 
we altijd doen, althans proberen 
te doen. En meestal lukt het ons 
ook om, zij het met ups en 
downs, onze doelen op dit vlak 
te bereiken. Maar met dit pro-
ject, en vooral met dit boek, dat 
er een van de producten van is, 
liep het allemaal anders. Zowel 
het verloop als de resultaten 
verrasten ons telkens weer.

Wat was er dit keer zo anders, 
waardoor we de controle op de 
uitkomsten van ons project 
kwijtraakten? Wat was het dat 
onze referentiekaders in de war 
had geschopt? 

Natuurlijk wisten we dat we te-
genwoordig te maken hebben 
met een ander Nederland dan 
voorheen. Deze samenleving, 
die ooit voor velen van ons op 
zo vanzelfsprekende wijze een 
veilige haven was geweest, is 
nu tot op het bot gepolariseerd. 
We wisten ook in welke hoek we 
meestal worden neergezet. Wat 
ons minder bekend was, was 
hoe ook wij zelf langzamerhand 
door deze situatie waren beïn-
vloed. Onze blik was zo ge-
kleurd, dat onze verwachtingen 
kennelijk onbewust op van bui-
ten opgelegde beelden waren 
afgestemd.

Met dit boek wilden wij vriend-
schappen ‘in the picture’ bren-
gen tussen vluchtelingenvrou-
wen en hun autochtone 
vriendinnen. Ik kan me mijn lan-
ge gesprekken met schrijfster 
Renate van der Zee nog goed 
herinneren, over de vraag wat 
we precies wilden bereiken. Dat 
was toen al een worsteling tus-
sen niet toegeven aan beelden 
van buitenaf, maar toch het te-
gendeel hiervan proberen te be-
wijzen.

Achteraf gezien wisten we zelf 
ook niet precies wat we zochten 
in het boek. In ieder geval grote 
verhalen en stevige statements 
van deze spraakmakende, kleur-
rijke vrouwen. Eindelijk zouden 
er grote onthullingen komen die 
ieders ogen zouden openen. 
Want ik wist dat deze dames 
hiertoe absoluut in staat waren.

Maar tijdens de interviews bleek 
dat juist deze actieve, succes-
volle vrouwen, die met beide 
benen op de grond en midden 
in het leven staan, alles wat zij 
hebben gedaan en nog doen zo 
vanzelfsprekend vonden dat er 
geen spannende uitkomsten 
kwamen, geen knallende state-
ments, geen grote onthullingen. 

We raakten in verwarring. Waar-
om vonden juist deze vrouwen, 
die we allemaal persoonlijk ken-
den, het niet de moeite waard 
om naar voren te brengen hoe 
geweldig ze waren en hoe 
krachtig, en hoe creatief en ac-
tief ze bezig waren om niet al-
leen hun eigen levens, maar ook 

die van anderen te veranderen?
Het antwoord op deze vraag 
bleek heel eenvoudig. Het he-
dendaagse Nederland is het 
land van oneliners, verbaal vuur-
werk en grote woorden. En deze 
dames, die Nederland op zijn 
grondvesten hadden kunnen 
doen schudden, hadden geen 
behoefte om het spel mee te 
spelen. Zo simpel was het.

Dit was dus de grote onthulling 
waarop wij zaten te wachten. 
Deze vrouwen toonden het 
beeld van verandering die van 
onderop komt, om de woorden 
van Barack Obama te gebrui-
ken. Een stukje realiteit, dat gro-
teske beelden tegengaat. Een 
simpel en daarom juist zeer 
krachtig beeld van een ander 
Nederland dat zich niets aan-
trekt van gedoe van buiten- en 
bovenaf, dat niets te maken 
heeft met voor- en tegenstan-
ders van multiculturalisme, of is-
lam, of wat dan ook. Deze vrou-
wen toonden een verandering 
die al lang op gang is, ondanks 
alles. Dit is het beeld van de 
hoek waartoe wij echt behoren.

Alle vrouwen die aan dit boek 
hebben meegewerkt, die ons 
een kijkje gunnen in hun levens 
en daarmee een bijzondere ver-
andering uitdragen, benoemen 
wij hierbij tot changemakers. 
‘Changemakers’ is inmiddels 
ook de naam van een omvang-
rijke, meerjarige programmalijn 
bij VON. Want er zijn er nog ve-
len die we in ‘the picture’ willen 
zetten, met trots en vertrouwen. 
U hoort nog van ons.

Voorwoord
Fatma Özgümüs 
Directeur Vluchtelingen-Organisaties Nederland 



VON vroeg mij een boekje te 
maken dat een bijdrage zou le-
veren aan het doorbreken van 
vooroordelen over vluchtelin-
gen. Immers, in plaats van ‘zie-
lig’ zou ‘krachtig’ of ‘moedig’ 
het woord moeten zijn dat men-
sen te binnen schiet wanneer 
het over vluchtelingen gaat. 
Want er is moed voor nodig om 
alles achter te laten en te vluch-
ten. En er is kracht voor nodig 
om een nieuw bestaan op te 
bouwen in een vreemd land. 

Ook wilde de VON laten zien 
hoe jammer het is dat veel Ne-
derlanders, als ze contacten 
met vluchtelingen hebben, niet 
verder komen dan de ongelijk-
waardige vriendschap waarin zij 
de rol van weldoener spelen en 
de vluchteling de dankbare ont-
vanger is. Want niet alleen vluch-
telingen, ook Nederlanders zelf 
zouden veel kunnen hebben aan 
een vriendschap waarin beide 
partijen elkaar als gelijkwaardig 
zien. Je kunt nu eenmaal het 
een en ander leren van mensen 
die veel hebben meegemaakt. 
En mensen die weten hoe het is 
om in verschillende culturen te 
leven, vormen vaak interessante 
gesprekspartners. 

Ik stelde de VON voor een reeks 
portretten te maken van gelijk-
waardige vriendschappen tus-
sen vluchtelingenvrouwen en 
Nederlandse vrouwen. Daarvoor 
gingen we allereerst op zoek 
naar een stel interessante vrou-
wen met een vluchtelingenach-
tergrond. We kozen bewust 
voor geslaagde vrouwen om 

korte metten te maken met alle 
ideeën over zielig en hulpbehoe-
vend. We nodigden die vrouwen 
uit voor een etentje om te brain-
stormen over ons plan. Dat 
etentje werd meteen een legen-
darische gebeurtenis. Omdat 
we een prachtig gezelschap in-
telligente en eigengereide vrou-
wen hadden uitgenodigd, liepen 
de discussies over politieke en 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen hoog op en werd er veel ge-
lachen. 

Ik ging dan ook met hoogge-
spannen verwachtingen op pad 
om deze sprankelende vrouwen 
en hun Nederlandse vriendinnen 
te interviewen over hun bijzon-
dere vriendschap. Ik was ervan 
overtuigd dat die interviews heel 
wat vuurwerk zouden opleve-
ren. Want deze vrouwen hadden 
ongetwijfeld met grote cultuur-
verschillen geworsteld. Of ten 
minste met ernstige spraakver-
warringen en wat dies meer zij 
aan wederzijds onbegrip. 

Maar het vuurwerk bleef uit. De 
negen vriendinnenparen die ik 
bezocht, bleken helemaal niet te 
hebben geworsteld met cultuur-
verschillen, spraakverwarringen 
of onbegrip. In sommige geval-
len waren ze zich er zelfs nau-
welijks van bewust dat ze uit 
verschillende landen kwamen. 
Ze vonden hun vriendschap 
vanzelfsprekend en wisten er 
weinig wereldschokkende din-
gen over te vertellen. Het was 
zoals de Turkse Ayse Tuna over 
haar vriendschap met de Friese 
Sjoukje van der Meer zei: ‘Onze 

vriendschap is eigenlijk heel ge-
woon.’ 
Het bijzondere bleek dus in een 
heel andere hoek te zitten dan 
waar ik het zocht. Niet in botsin-
gen tussen uiteenlopende cultu-
ren. En niet in de kloof tussen 
een vrouw met een onbezorgd 
verleden en een vrouw met een 
vluchtelingenachtergrond. Maar 
in het feit dat deze totaal ver-
schillende vrouwen het heel ge-
woon vinden om bevriend te 
zijn.

Dit is dus een boekje geworden 
over heel gewone vriendschap-
pen tussen bijzondere vrouwen. 
Bijzonder en eigengereid. En 
dat heb ik geweten! Sommige 
van de geïnterviewden wilden 
zoveel zeggenschap over de 
tekst dat ik me afvroeg of die ei-
genlijk nog wel van mij was. 
Toch heb ik hun die vrijheid ge-
geven. Want dit is vooral hún 
boek.

Gewone vriend-
schappen tussen 
bijzondere vrouwen
Renate van der Zee 



Elizabeth Taylor en Napoleon 
Farnosh Forozesh (33) is geboren in een liberaal gezin in Teheran, Iran 
Ester Tas (44) werd geboren in Amsterdam

De verdwaalde pauw 
Tonny Snel (62) komt uit een boerengezin uit Ouderkerk aan de Amstel
Najla Wassie (51) komt uit een vooraanstaande familie uit Kabul

Dubbel feest 
Marcha Glaser (29) werd in Amersfoort geboren
Dilan Yesilgöz (30) werd geboren in Ankara

Op de bres tegen genitale verminking
Zahra Naleie (48) werd geboren in Buurhakaba in Zuidwest-Somalië
Jacqueline Persson (37) werd geboren in Vlaardingen

Lady’s in Winterswijk
Selma Cheragwandi (57) werd geboren in een Koerdisch gezin in Bagdad.
Ery Hazenberg (65) is geboren in Hengelo

Breken met een foute man
Klaudija Berisha (26) is van Roma-afkomst en ze is geboren in Rijeka, Kroatië.
Nathalie Buijten (19) is geboren in Doetinchem. 

Een vrouwelijke minister-president
Leontine Bijleveld (52) werd geboren in Arnhem
Cristina Smith (55) werd geboren in Santiago de Chile in Chili

Een betrouwbare bondgenoot
Sjoukje van der Meer (50) bracht de eerste zes jaar van haar leven  
door in het Friese Wommels
Ayse Tuna-Tüzün (48) groeide op in de Zuid-Turkse stad Gaziantep

De koningin van Sheba
Dorothé Appels (49) werd geboren in Eindhoven
Alem Desta (53) groeide op in Addis Abeba 
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Ze deelden drie jaar lang een kantoorruimte; het enige wat hen 
scheidde was een glazen deur. Zo groeide er een hechte vriend-

schap tussen Farnosh Forozesh (‘Nooshi’) en Ester Tas. 

Ester: ‘Er is tussen Nooshi en mij nooit moeilijk gedoe geweest.  
Ja, ze komt uit Iran, dat is een andere cultuur, maar het is tussen 

ons heel eigen en vertrouwd.’ 

Elizabeth Taylor en Napoleon



Ester: ‘Wanneer we elkaar voor 
het eerst zijn tegengekomen, kan 
ik me niet eens meer herinneren. 
Je was er gewoon ineens. Ik had 
een leuke Iraanse collega, Firoez, 
en die kreeg vijf jaar geleden een 
nichtje over dat in Amsterdam 
kwam studeren. Dat was Nooshi. 
Een van de eerste beelden die bij 
me opkomen, is dat ik bij hen 
ging eten en dat ze zó’n kanjer 
van een vis op tafel zette. Weet je 
nog? Dat was die zalm!’
Farnosh: ‘Ik had van Firoez heel 
veel over Ester gehoord en was 
erg benieuwd naar haar. Hij had 
niets te veel gezegd, want met-
een toen ze binnenkwam, vond 
ik haar al leuk.’
Ester:‘Toen ik Nooshi zag, dacht 
ik: een jonge Elizabeth Taylor. 
Zo’n vrouw bij wie je een steek 
van jaloezie voelt, omdat ze én 
mooi én intelligent en grappig is. 
En ze bleek ook nog eens ontzet-
tend aardig. We zijn die avond 
heel dronken geworden. Zijn we 
daarna nog uitgegaan met onze 
dronken hoofden?’
Farnosh: ‘Ik weet het echt niet 
meer.’
Ester: ‘Op een gegeven moment 
kwam ze in hetzelfde gebouw als 
ik werken. Drie jaar lang deelden 
we een kantoorruimte. We zagen 
elkaar elke dag: ik zag haar vaker 
dan mijn toenmalige partner. Zo 
ontstond onze vriendschap.’ 
Farnosh: ‘Ik had economie ge-
studeerd en cursussen in ma-
nagement en bedrijfseconomie 
gevolgd, maar toen ik in die rich-
ting een baan ging zoeken, bleek 

dat niet zo eenvoudig. Werken 
voor een bedrijf waar het alleen 
maar draait om winst maken, 
bleek niets voor mij. Toen ben ik 
gaan samenwerken met Firoez, 
die een organisatie- en advies-
bureau op het gebied van welzijn 
had. En zo kwam ik in het ge-
bouw terecht waar Ester werk-
te.’ 
Ester: ‘Ik heb in mijn werk een 
soortgelijke ontwikkeling meege-
maakt als zij. Ik heb moderne let-
terkunde en filosofie gestudeerd 
maar belandde in de commercië-
le marketing. Dat ging alleen over 
geld. Ik ontdekte echter dat er 
ook een andere wereld bestaat 
waar je belangrijke dingen voor 
de maatschappij kunt doen. Dus 
ik begon voor mezelf: ik zette sa-
men met twee collega’s een bu-
reau op voor projectorganisatie 
op het gebied van welzijn.’ 
Farnosh: ‘We zaten met onze 
bureaus naast elkaar. Het enige 
wat ons scheidde was een gla-
zen deur. Het was een mooie tijd. 
Ik vond het heerlijk om op kan-
toor te komen en dan te zien dat 
zij er al was. Dan gingen we sa-
men snoepen, weet je nog?’
Ester: ‘Ik was voornamelijk ver-
slaafd aan drop.’
Farnosh: ‘Ester wilde eigenlijk 
niet snoepen. Dan zei ze: als ik 
de snoeppot op mijn bureau zet, 
eet ik die in één keer leeg. Dus 
zette ze de snoeppot in de keu-
ken. Vervolgens liep ze om de 
twee minuten naar de keuken 
om snoep te pakken. Maar we 
deden meer dan alleen samen 

Elizabeth Taylor en NapoleonFarnosh Forozesh & Ester Tas

Farnosh Forozesh (33) is geboren in 
een liberaal gezin in Teheran, Iran. Haar 
moeder had een winkel in kinderkleren, 
haar vader was bankdirecteur. Toen ze 
dertien was, ontvluchtte het gezin de 
oorlog met Irak. Ze kregen asiel in Zwe-
den, waar Farnosh economie 
studeerde. Als uitwisselingsstudent 
kwam ze naar Amsterdam waar ze een 
cursus management, bedrijfseconomie 
en statistiek volgde aan de VU in 
Amsterdam. In 2005 ging ze werken bij 
Razar Community en Development, een 
organisatie- en adviesbureau op het 
gebied van welzijn. Ze houdt van reizen 
en dansen en is dol op fruit. Ze is 
getrouwd met Firoez. 

Ester Tas (44) werd geboren in 
Amsterdam. Haar moeder was 
ballerina, haar vader is psychiater.  
Ze studeerde Nederlands aan de UvA  
en begon na een kort avontuur in de 
commerciële marketing samen met 
twee collega’s een bureau voor 
projectorganisatie voor de non-profit-
sector. Nu runt ze samen met haar 
collega Sandra Wüst het bureau Tas & 
Wüst, dat maatschappelijk relevante 
projecten redt die onsuccesvol dreigen 
te eindigen. Ester woont in Amsterdam 
en heeft een dochter. In haar vrije tijd 
danst ze graag. Ze is nog steeds gek op 
drop.

snoepen. We vroegen elkaar 
vaak advies. We discussieerden 
veel, brainstormden over de pro-
jecten waar we mee bezig waren. 
En meestal kwam er dan wel een 
goed idee uit. Na ons werk gin-
gen we vaak samen eten en dan-
sen. Dat moeten we trouwens 
weer eens doen, Ester.’
Ester:‘Inmiddels is Nooshi’s bu-
reau naar een ander gebouw ver-
huisd, maar onze vriendschap 
heeft standgehouden. Nooshi’s 
verhuizing was net een soort 
scheiding. Het voelt raar en rauw 
dat ik haar niet meer dagelijks in 
mijn directe omgeving heb. Ik 
mis haar echt.’
Farnosh: ‘Ik mis jou ook.’  
Ester:‘Er is tussen Nooshi en mij 
nooit moeilijk gedoe geweest. 
Ja, ze komt uit Iran, dat is een 
andere cultuur, maar dat heeft de 
communicatie tussen ons nooit 
ingewikkeld gemaakt. Het is heel 
eigen en vertrouwd.’ 
Farnosh: ‘Ik ben opgegroeid in 
een liberaal gezin. Mijn vader was 
bankdirecteur, maar is vervroegd 
met pensioen gegaan na de isla-
mitische revolutie omdat hij niet 
voor de Iraanse regering wilde 
werken. Hij was heel feminis-
tisch. Hij voedde zijn zoons en 
dochters zo gelijkwaardig op dat 
we geen idee hadden dat er een 
verschil zou kunnen zijn tussen 
vrouwen en mannen. Eigenlijk 
hadden de meisjes bij ons thuis 
meer rechten dan de jongens, 
omdat mijn ouders wilden com-
penseren voor de achterstelling 
van de vrouw in de Iraanse sa-

menleving. Wij meisjes konden 
volledig onze gang gaan.’ 
Ester: ‘Nooshi is ook bepaald 
geen strenge moslima: ze bidt 
niet, ze draagt geen hoofddoek 
en ze drinkt graag een glaasje. 
Ze eet zelfs varkensvlees, wat ik 
nog niet eens doe.’ 
Farnosh: ‘Ik heb er eigenlijk nooit 
iets van gemerkt dat Ester en ik 
uit verschillende culturen ko-
men.’
Ester: ‘Wel opmerkelijk, als je er-
over nadenkt.’
Farnosh: ‘Weet ik niet. Of je 
vrienden wordt, heeft niets te 
maken met waar je vandaan 
komt, maar met je karakter. Ester 
heeft een open geest en denkt 
heel kosmopolitisch. Daarom 
hebben we elkaar altijd goed be-
grepen, ook in de tijd dat ik nog 
geen Nederlands beheerste en 
we Engels spraken. De dingen 
zijn tussen ons gewoon vanzelf-
sprekend. Dat heb ik met veel 
Iraanse vrouwen helemaal niet. Ik 
zeg altijd eerlijk wat ik denk en 
die manier van communiceren 
begrijpen zij niet. Dat is voor hen 
veel te direct.’
Ester: ‘Hoewel we niet meer bij 
elkaar op kantoor zitten, zijn we 
nog steeds samen actief. Voor 
de organisatie Community Ver-
anders houden we bijeenkom-
sten waarbij vluchtelingen en 
niet-vluchtelingen elkaar ontmoe-
ten. Daar komen leuke initiatie-
ven uit en dat geeft energie. Als 
je zo’n bijeenkomst samen met 
Nooshi organiseert, merk je pas 
wat een ijzeren wil zij heeft. 
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We hadden op een gegeven mo-
ment een spreker die een floppy 
had meegenomen voor zijn po-
werpoint-presentatie. Maar onze 
laptop had geen floppydrive. De 
deelnemers begonnen al binnen 
te komen en we dachten alle-
maal: hoe moet dat ooit nog 
goed komen? Maar Nooshi ging 
gewoon bij mensen in de straat 
aanbellen om te vragen of ze die 
floppy bij hen op haar USB-stick 
mocht zetten. Rennend op zúlke 
hoge hakken. Heel indrukwek-
kend!’
Farnosh: ‘En uiteindelijk bleek die 
presentatie heel erg saai te zijn!’
Ester:‘En weet je nog dat we die 
een barbecue organiseerden 
voor Community Veranders en 
jullie auto het niet deed? Er was 
geen taxichauffeur die je mee wil-
de nemen, zodat je met vijftig kilo 
vlees lopend naar huis moest! En 
het was snikheet die dag! Maar 
het is allemaal goed gekomen. 
Nooshi rust nu eenmaal niet 
voordat de dingen voor elkaar 
zijn.’
Farnosh: ‘Dat heb ik van mijn va-
der. Als je iets doet, moet je het 
goed doen.’
Ester: ‘En natuurlijk gaat ze daar-
na heel geestig vertellen hoe vre-
selijk het allemaal was om het 
voor elkaar te krijgen. Ze is ie-
mand van wie ik altijd vrolijk 
word. Als we uitgaan, blijft zij ook 
als laatste over op de dansvloer. 
Als de rest al helemaal dronken in 
een hoek hangt.’ 
Farnosh: ‘Het mooie van Ester is 
dat ze je nooit in de steek laat. 
Als je haar iets vraagt, doet ze 
het. Zonder zeuren. Want ze 
vindt het gewoon leuk om iets 
voor je te doen. Ze is ontzettend 
lief. De afgelopen drie jaar zijn 

moeilijk geweest voor mij. Mijn 
vader, van wie ik zielsveel hield, 
kreeg kanker en overleed. Ik 
moest op en neer tussen Neder-
land en Zweden reizen om zo 
veel mogelijk bij hem te kunnen 
zijn. Ik had nooit ziekte of dood 
meegemaakt. Het was de eerste 
keer en ik had het er zo moeilijk 
mee. Ik heb in die tijd veel steun 
gehad aan Ester.’
Ester:‘Mijn moeder is aan kanker 
overleden toen ik dertien was. 
Dus ik snapte heel goed waar 
Farnosh doorheen ging. Maar 
het is niet zo dat ik er alleen maar 
ben voor Farnosh: zij is er ook 
voor mij. Ik heb zowel financieel 
als organisatorisch een moeilijke 
tijd achter de rug met mijn bedrijf. 
Maar gelukkig heb ik me altijd 
gesteund gevoeld door het be-
drijf van Farnosh. En ik weet dat 
ik haar zelfs ’s nachts op kan bel-
len, mocht er iets zijn. Al zal ik 
dat niet doen.’
Farnosh: ‘Waarom niet, eigen-
lijk?’
Ester: ‘Het is iets organisch tus-
sen Nooshi en mij. Ik denk dat 
we elkaar kennen uit een vorig le-
ven. Toen was ik waarschijnlijk 
Napoleon en zij mijn bevelheb-
ber.’  

“Het is iets 
organisch  
tussen Nooshi 
en mij.”
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Najla Wassie en Tonny Snel worstelden allebei met hun  
eindscriptie toen ze een opleiding supervisie en coaching deden in 

Amsterdam. Dus besloten ze er samen aan te werken. 

Nu, dertien jaar later, zijn ze nog steeds vriendinnen. Ze bellen  
elkaar steevast elke zaterdag om de week door te nemen. 

De verdwaalde pauw



Najla: ‘Die verdwaalde pauw die 
plotseling in de tuin stond, dat 
was het meest magische mo-
ment in onze vriendschap. We 
hadden elkaar leren kennen tij-
dens een opleiding supervisie en 
coaching in Amsterdam en we 
worstelden allebei met het schrij-
ven van onze eindscriptie. Daar-
om besloten we er samen aan te 
werken, bij Tonny thuis. En toen 
zagen we zomaar die prachtige 
pauw in de tuin staan.’
Tonny: ‘Ik heb geen idee waar 
dat beest vandaan kwam. Ik 
woon midden in Utrecht. Maar hij 
stond daar. We waren stomver-
baasd.’
Najla: ‘Voor mij was het extra bij-
zonder omdat voor Afghanen de 
pauw het symbool van geluk is. 
Als we willen slagen voor een 
examen, leggen we een pauwen-
veer in ons boek - en we strooien 
er een beetje suiker bij, zodat hij 
iets te eten heeft. Dus toen ik die 
pauw in Tonny’s tuin zag staan, 
wist ik dat het helemaal goed zou 
komen met onze scripties.’
Tonny: ‘Het gekke was ook nog 
dat je scriptie over veelkleurig-
heid ging.’ 
Najla: ‘De pauw stond daar om 
ons geluk te wensen. Ik vergeet 
het nooit meer.’
Tonny: ‘Najla komt uit Kabul en ik 
uit Ouderkerk aan de Amstel, 
maar we hebben nooit het gevoel 
gehad dat we uit verschillende 
culturen komen. Als er al een ver-
schil moet zijn, dan is dat veel 
eerder een standsverschil. Najla 
komt uit een vooraanstaande fa-

milie en ik kom uit een boerenge-
zin. Wij hadden het thuis niet 
breed, terwijl Najla’s ouders alle-
bei werkten en haar vader een 
succesvolle neuropsychiater 
was. Mijn vader overleed op jon-
ge leeftijd en toen zette mijn 
moeder, die net haar negende 
kind had gekregen, het bedrijf 
voort. Zo was dat in die tijd. Je 
had geen sociale zekerheid.’
Najla: ‘Ook mijn moeder is voor 
geen kleintje vervaard. Ze trouw-
de op haar zestiende en kreeg 
drie kinderen, maar ze maakte 
toch haar school af en volgde 
een opleiding tot docent. Ze 
werkte jarenlang als lerares en 
zette daarnaast een groot naaia-
telier op. De mensen zeiden: 
waarom doe je dat toch alle-
maal? Je man verdient toch ge-
noeg? Maar mijn moeder wilde 
zich ontwikkelen. Zij wilde niet af-
hankelijk zijn. En dat was in Af-
ghanistan in die tijd niet gebrui-
kelijk, hoor.’
Tonny: ‘We hebben allebei ster-
ke, zelfbewuste moeders ge-
had.’
Najla: ‘Dat bindt ons. We zijn al-
lebei van de vrouwenheerschap-
pij. We komen uit een geëmanci-
peerde wereld’ 
Tonny: ‘We hebben allebei in 
onze jeugd meegekregen dat je 
als vrouw voor jezelf moet kun-
nen zorgen.’
Najla: ‘Ikzelf moest als geschei-
den allochtone moeder van een 
driejarig dochtertje ook in mijn ei-
gen onderhoud voorzien. Ik had 
geen familie in Nederland, ik 

De verdwaalde pauwTonny Snel & Najla Wassie

Tonny Snel (62) komt uit een 
boerengezin uit Ouderkerk aan de 
Amstel. Ze volgde hoger sociaal-peda-
gogisch onderwijs en diverse 
voortgezette opleidingen waaronder 
supervisie en andere begeleidingsvor-
men. Ze is hoofd van de Pedagogische 
Zorg in het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht Wilhelmina 
Kinderziekenhuis en is tevens 
geregistreerd supervisor. Zij houdt van 
sport, lezen en theatervoorstellingen. 
Ze heeft drie keer de Elfstedentocht 
uitgereden. Ze woont samen in Utrecht. 

Najla Wassie (51) komt uit een 
vooraanstaande familie uit Kabul.  
Ze kwam in 1977 naar Nederland omdat 
haar man daar studeerde en vervolgens 
voor een internationale organisatie ging 
werken. Toen de Russen Afghanistan 
binnenvielen, werd het voor haar 
onmogelijk om terug te keren. Najla is 
supervisor en maatschappelijk werkster 
en is gespecialiseerd op het gebied van 
gender en geweld, trauma en 
interculturele communicatie. Ze werkt 
sinds 1990 als adviseur/trainer bij 
Pharos, landelijk kennis- en 
adviescentrum vluchtelingen, 
nieuwkomers en gezondheid. Ze heeft 
een volwassen dochter en woont in  
Den Haag.

sprak weinig Nederlands en ik 
merkte dat er voor vrouwen als ik 
weinig hulp was. Dus heb ik zelf 
een stichting voor hulp aan vluch-
telingen opgezet. Dat was hard 
nodig en leuk maar ook erg druk. 
Als mijn dochter een tekening 
van mij maakte, stond ik er altijd 
op met een telefoon in mijn 
hand.’ 
Tonny: ‘Tussen Najla en mij is 
geen cultuurverschil, maar we 
verschillen wel enorm wat onze 
karakters betreft. Ik kijk de kat uit 
de boom en Najla is heel direct. 
Dat verschil doet het hem. Want 
als je allebei hetzelfde bent, ge-
beurt er niets.’
Najla: ‘Tonny kan luisteren en re-
lativeren.’
Tonny: ‘Najla gaat de discussie 
aan, in al haar extremiteiten. Haar 
leven bestaat uit hoogtepunten 
en dieptepunten. Volop genieten 
en volop onderuitgaan. Zij is van 
de superlatieven.’
Najla: ‘Tonny heeft de kracht om 
alles in een breder perspectief te 
plaatsen. Ik kan nogal somber 
zijn als ik met een probleem wor-
stel. Tonny laat er dan een ander 
licht over schijnen. Verder is Ton-
ny heel bescheiden. Dat kan ook 
lastig zijn, hoor. We gingen bij-
voorbeeld een keer uit eten in 
een Spaans restaurant. Kwamen 
er twee aardige mannen binnen. 
Ik ben gewoon een gesprek be-
gonnen. Vooral die ene was erg 
leuk, dus ik flirtte een beetje met 
hem. Zegt Tonny tegen mij: ‘‘Ge-
draag je!’’ Nee, Tonny, ik ga nooit 
meer met je uit. Raak ik gezellig 

in gesprek, ga jij me indringend 
aankijken!’
Tonny: ‘Ik zei alleen maar: laat die 
mensen rustig eten.’
Najla: ‘Waar ik vandaan kom, 
moet je als vrouw bescheiden en 
beleefd zijn. Keihard lachen, dat 
hoort niet voor een traditionele 
Afghaanse vrouw. Maar ik ben 
geen traditionele vrouw en ik ben 
ook niet zo opgevoed. Ik ben de 
uitbundigheid zelve. In het huidi-
ge Afghanistan waar onderdruk-
king van vrouwen de dagelijkse 
praktijk is, zou ik de codes over-
treden. Ik geloof niet in opgeleg-
de bescheidenheid, ik accepteer 
geen cultuur die de vrouw voor-
schrijft gehoorzaam te zijn aan 
de man. Maar als bescheiden-
heid een natuurlijke karakterei-
genschap is, kan ik het zeker 
waarderen. En zo is het bij Tonny. 
Zij is van nature rustig en kijkt al-
les aan, ik ben impulsief. Dat 
zorgt voor een mooi evenwicht.’
Tonny: ‘Jij kunt vechten. Dat kan 
ik niet. Ik ben van de nuances.’
Najla: ‘Soms kan het niet anders, 
dan moet je vechten. Maar het 
maakt het leven er niet altijd mak-
kelijker op.’ 
Tonny: ‘In de jaren dat we elkaar 
kennen, hebben we een vast ritu-
eel opgebouwd: elke zaterdag 
bellen we elkaar op en vertellen 
we elkaar alles wat we die week 
hebben meegemaakt.’
Najla: ‘Soms zitten we op zo’n 
zaterdagochtend heel lang aan 
de telefoon. We nemen alles met 
elkaar door.’
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Tonny: ‘Doordat je wekelijks in-
tensief contact met elkaar hebt, 
ben je nauw betrokken bij elkaars 
dagelijks bestaan. Najla en ik in-
spireren elkaar. Ik geniet van haar 
exuberantie. En we kunnen sa-
men vreselijk lachen.’
Najla: ‘Weet je nog dat jij me 
meenam naar Ponypark Slagha-
ren voor mijn verjaardag en dat 
we zo bang waren in de stoel-
tjeslift? Ik was doodsbang! Maar 
ik hield me groot. Ik zei er niets 
over.’
Tonny: ‘Ik was ook verschrikkelijk 
bang.’
Najla: ‘Maar we hebben het ge-
red, we hebben het overleefd. En 
naderhand hebben we er heel 
erg om gelachen. Wat ik ook 
nooit zal vergeten was toen we 
samen naar de Nacht van de Po-
ezie gingen. Zo’n groot spekta-
kel, dat kende ik helemaal niet 
vanuit mijn achtergrond. Ik ging 
er helemaal in op! Tonny wijst me 
vaak op nieuwe dingen. Zij heeft 
me ook attent gemaakt op nordic 
walking. Maar schaatsen, dat 
doet ze met anderen.’
Tonny: ‘Dat ga ik ook echt niet 
proberen met jou!’ 
Najla: ‘De hele maatschappij 
praat over allochtoon en autoch-
toon, maar wij hebben het daar 
nooit over gehad. Het gaat ons 
om de persoonlijkheid van de an-
der.’
Tonny: ‘Wij doen niet aan hokjes-
geest. Ik ben altijd geïnteres-
seerd geweest in andere cultu-
ren, dat is waar. Maar ik ben niet 
bevriend met Najla omdat ik haar 
cultuur zo interessant vind. Ik 
ben bevriend met haar omdat ze 
Najla is.’
Najla: ‘Tonny is gewoon mijn 
vriendin. Punt.’  

“We zijn allebei van de  
vrouwenheerschappij.”
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Ze sloten vriendschap op de lagere school. Nu, twintig jaar later zijn 
Dilan Yesilgöz en Marcha Glaser nog steeds hartsvriendinnen,  

al hebben ze totaal verschillende karakters. 

Marcha: ‘Ik ben van de klussen, zij is van de politiek.’ 

Dubbel feest



Dilan: ‘Als klein meisje was ik 
stomverbaasd dat jullie een pos-
ter met plaatjes van condooms 
op de wc hadden hangen. Dat 
was bij ons thuis ondenkbaar. 
Niet omdat het met seks te ma-
ken heeft, maar omdat mijn ou-
ders dat te plat vonden.’
Marcha: ‘En mijn mond viel weer 
open als ik zag hoe jouw moeder 
jou een briefje van honderd mee-
gaf om melk te halen. Mijn moe-
der gaf mij gewoon twee gulden 
mee. Maar afgezien van die de-
tails heb ik nooit het gevoel ge-
had dat wij uit twee verschillende 
werelden kwamen. Ik wist wel 
dat jullie vluchtelingen waren, 
maar daar hadden we het niet 
over. We gingen gewoon spelen. 
Maar ik moet op de een of ande-
re manier wel betrokken zijn ge-
weest, want ik hield op school 
een spreekbeurt over Turken en 
discriminatie. Dat had ik nooit 
gedaan als ik jou niet had ge-
kend. Maar we hebben het nooit 
over de reden van jullie vlucht ge-
had.’
Dilan: ‘Dat kwam omdat we daar 
ook niet mee bezig waren. We 
waren hier in Nederland wat aan 
het opbouwen. Ik kan ook niet 
zeggen dat die vlucht voor mij 
een traumatische ervaring is ge-
weest. Ik heb eigenlijk alleen 
maar positieve herinneringen aan 
mijn jeugd. Ik ben ooit voor een 
radioprogramma over vluchtelin-
gen geïnterviewd en na afloop zei 
die journalist: hier heb ik hele-
maal niets aan. Hij wilde natuur-
lijk graag een dramatisch verhaal 

horen, maar dan moet je mij niet 
interviewen. Mijn ouders hebben 
er ondanks alles voor gezorgd 
dat ik een goede jeugd heb ge-
had. Mijn Turks-Koerdische af-
komst betekent ook niet zo veel 
voor me. Ik ben ook niet gelovig 
opgevoed en dat heeft het ver-
schil tussen Marcha’s wereld en 
de mijne ook minder groot ge-
maakt. Als ik wel gelovig was ge-
weest, had onze vriendschap er 
heel anders uitgezien. Dan waren 
we nooit naar de disco gegaan 
en waren we nooit dronken ge-
worden.’
Marcha: ‘Ik denk dat het verschil 
tussen ons niet ligt in het feit dat 
jij gevlucht bent en ik een heel 
rustige jeugd heb gehad waarin 
nooit iets ergs is gebeurd. Het 
voornaamste verschil tussen ons 
is vooral een kwestie van tempe-
rament.’ 
Dilan: ‘Marcha denkt altijd aan 
anderen, soms een beetje te 
veel. Zij heeft veel meer geduld 
dan ik. Ik ben niet zo’n makkelij-
ke tante.’
Marcha: ‘Dilan is ondernemend 
en sterk en intelligent. Ze is een 
stuk pittiger dan ik. Daardoor wil 
ze soms te veel.’
Dilan:‘Ik wil alles tegelijk. Marcha 
is veel realistischer.’
Marcha: ‘Ik ben van de klussen, 
zij is van de politiek. Ik kom haar 
helpen met het opknappen van 
haar huis en dat praat zij mij bij 
over de actualiteiten. Dan weet ik 
ook weer wie Rita Verdonk is.’ 
Dilan:‘We staan ook heel anders 
in ons werk. Ik wil carrière ma-

Dubbel feestDilan Yesilgöz & Marcha Glaser

Dilan Yesilgöz (30) werd geboren in 
Ankara en kwam op achtjarige leeftijd 
naar Nederland omdat haar ouders 
vanwege hun politieke activiteiten 
Turkije moesten ontvluchten. Ze 
studeerde cultuur, organisatie en 
management aan de VU. Ze was onder 
meer medewerker bij het Wetenschap-
pelijk Bureau voor Onderzoek en 
Statistiek in Amersfoort en is 
tegenwoordig bestuursadviseur bij de 
gemeente Amsterdam. Ze was actief 
voor de SP in Amersfoort en is 
landenspecialist Turkije bij Amnesty 
International. Ze heeft een passie voor 
flamenco, is gek op haar honden Cuba 
en Pacino en je kunt haar ’s nachts 
wakker maken voor sushi.

Marcha Glaser (29) werd in Amersfoort 
geboren. Haar moeder was huisvrouw, 
haar vader werkte bij KPN. Marcha 
werkt inmiddels tien jaar op de 
verkoopafdeling van een IT-bedrijf in 
Leusden. Ze houdt van reizen, werkte 
een tijdje in Spaanse discotheken om 
de taal te leren en deed in Rome een 
cursus Italiaans. Ze kan geweldig 
koken en houdt van pittig eten.  
Ze woont nog steeds in Amersfoort. 

ken. Of ik verder ga als adviseur 
of de politiek in wil, dat weet ik 
nog niet. Maar uiteraard word ik 
wel de eerste vrouwelijke burge-
meester van Amsterdam.’ 
Marcha: ‘Het is niet zo dat ik niet 
ambitieus ben. Ik houd van mijn 
werk en ik ga er echt voor. Maar 
ik heb niet, zoals Dilan, allerlei 
carrièreplannen. Ik wil wat ik nu 
doe vooral goed blijven doen. En 
ik zou heel graag een gezin wil-
len, liever gisteren dan vandaag. 
Maar daar heb je eerst een man 
voor nodig.’
Dilan: ‘Ik hoef voorlopig niet zo 
nodig een gezin te stichten. Ik 
ben niet iemand die op een man 
zit te wachten. Leuk als-ie er is, 
maar zonder kan ook prima.’
Marcha: ‘Omdat Dilan en ik zo 
verschillend zijn, vullen we elkaar 
uitstekend aan. We kunnen goed 
samen dingen ondernemen. Het 
hoogtepunt was wel onze reis 
naar Marokko, vier jaar geleden.’ 
Dilan: ‘Marcha is de enige per-
soon op de hele wereld met wie 
ik zo’n reis kan maken. We heb-
ben altijd lol. Onze namen bete-
kenen allebei ‘feest’ en dat klopt, 
want als wij bij elkaar zijn, is het 
dubbel feest.’ 
Marcha: ‘Het was de mooiste va-
kantie van mijn leven. We waren 
twee weken 24 uur per dag sa-
men en ik heb nooit ruzie met je 
gehad. Jij wel met mij overigens.’  
Dilan: ‘Je moet van goeden huize 
komen om met Marcha ruzie te 
krijgen. Op reis werd trouwens 
nog duidelijker hoe verschillend 
we zijn. Marcha was zo fucking 

aardig tegen iedereen en ik poei-
erde iedereen af. Dat gebeurde 
ook toen we samen door Turkije 
reisden. Weet je nog, March, dat 
we in dat hotel in Bodrum logeer-
den en die Israëlische jongens 
tegenkwamen die trots vertelden 
dat ze vrijwillig in het leger za-
ten? 
Marcha: ‘Toen speelde opeens je 
achtergrond op.’
Dilan: ‘Ik zei tegen Marcha: als jij 
nog met die lui wilt praten, vind ik 
het best, maar ik ga weg. Ik moet 
niets van militairen hebben. Dat 
heb ik van mijn ouders meege-
kregen, die hebben zich altijd 
verzet tegen het militarisme in 
Turkije.’
Marcha: ‘Doordat Dilan en haar 
familie veel hebben meegemaakt, 
reageren ze fel en zijn ze extra 
sterk. Zij hebben het altijd over 
politiek, over wat er in de wereld 
moet veranderen. Ik ben geneigd 
te denken: het gaat toch goed 
hier, wat maakt het uit.’
Dilan: ‘Over zo’n houding kan ik 
heel boos worden. Er is onrecht 
in de wereld en daar kun je niet 
omheen. Ik kan me heel kwaad 
maken om onverschilligheid. Tij-
dens de verkiezingen vond ik ook 
dat Marcha naar de debatten op 
tv moest kijken. Ik vind dat je 
moet weten wat er in de wereld 
aan de hand is. Maar Marcha’s 
gelijkmoedigheid maakt mij niet 
boos. Omdat ik weet dat het niet 
voortkomt uit egoïsme.’
Marcha: ‘Ik wil het positief en 
leuk houden. Ik houd niet van 
discussies.’
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Dilan: ‘Marcha staat altijd positief 
in het leven. Daarom noem ik 
haar Polyanna. Dat is een meisje 
uit een verhaal dat mijn moeder 
mij vroeger voorlas. Dat meisje 
probeerde in alles wat niet goed 
ging iets positiefs te zien.’
Marcha: ‘Het is waar dat ik voor-
al het goede probeer te zien. Ik 
kan gewoon niet zo goed tegen 
alle slechte dingen die in de we-
reld gebeuren.’
Dilan: ‘Slechte dingen gebeuren 
nu eenmaal. De grote vraag is 
hoe je ermee omgaat. Je kunt uit 
alles een les trekken en daarom 
heb ik een hekel aan mensen die 
in een slachtofferrol kruipen. Je 
bent nooit slachtoffer. Je kunt al-
tijd terugvechten en dingen over-
winnen in je leven.’
Marcha: ‘Ik zal zelf ook nooit in 
een slachtofferrol kruipen, want 
ze krijgen mij er echt niet onder, 
maar anders dan Dilan heb ik wel 
begrip voor mensen die zich zo 
gedragen.’
Dilan: ‘Iedereen is zelf verant-
woordelijk voor wat hij doet en 
hoe hij met problemen omgaat. 
Daarom heb ik ook moeite met 
religies. Waarom heb je een boek 
nodig dat jou vertelt hoe je moet 
leven? Bedenk zelf wat goed en 
slecht is.’
Marcha: ‘Mij lijkt het wel mooi als 
je kunt geloven, dat maakt din-
gen makkelijker te accepteren. 
Bijvoorbeeld als iemand dood-
gaat die je dierbaar is, of als je 
ernstig ziek wordt.’
Dilan: ‘Ik denk niet dat ik dat ooit 
zou kunnen accepteren. Ik weet 
wat dat is, ziek zijn. Ik ben tijdens 
die reis door Turkije ernstig ziek 
geworden. Ik moest naar het zie-
kenhuis en daar lag ik dan, op de 
intensive care. En ik voelde me 

vreselijk schuldig tegenover Mar-
cha omdat ik haar vakantie ver-
pestte.’
Marcha: ‘Ik voelde me op mijn 
beurt juist schuldig omdat ik lek-
ker aan het zwembad zat terwijl 
jij in het ziekenhuis lag.’
Dilan: ‘Toen ik terug was in Ne-
derland duurde het lang voor ik 
weer helemaal de oude was. 
Maar jij was er voor mij. Het 
mooie van jou is, March, dat ik 
altijd bij je terecht kan, als er iets 
is. Als er iets heel ergs is, kun je 
altijd Marcha bellen en dat heb ik 
altijd gedaan.’
Marcha: ‘Als ik liefdesverdriet 
heb, mag ik mijn hele verhaal eruit 
gooien bij Dilan. Of als ik voor een 
moeilijke keuze in mijn leven sta, 
zet zij het voor mij op een rij.’
Dilan: ‘Toen Marcha ging verhui-
zen, heeft ze van iedereen hulp 
gehad, behalve van mij. Ik bracht 
haar alleen koekjes. Maar toen ik 
in dit huis ging wonen, heeft ze 
twee weken voor me geklust. Zo 
iemand is zij.’
Marcha: ‘Ik krijg van jou toch 
hulp op ander gebied?’
Dilan: ‘En eerlijk gezegd, ik zou 
met mijn geklus jouw huis alleen 
maar verpesten.’   

“Ik kom haar 
helpen met het 
opknappen van 
haar huis en zij 
praat mij bij over 
de actualiteiten.”
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Zahra Naleie en Jacqueline Persson reisden door Somalië om 
een documentaire te maken over vrouwelijke genitale verminking. 

Tijdens die reis ontstond hun vriendschap. 

Jacqueline: ‘In Somalië zag ik pas wat een power Zahra heeft.’ 
Zahra: ‘En ik vond het weer heel erg leuk om te zien hoe goed 

Jacqueline in Somalië integreerde.’

Op de bres tegen genitale verminking



Jacqueline: ‘Die reis naar Soma-
lië was heel spannend. Het ging 
toen helemaal niet goed in So-
malië: er was veel geweld. We 
werden begeleid door een team 
bodyguards met kalasjnikovs. Ik 
weet nog dat Zahra en ik samen 
op een kamer sliepen en dat er ’s 
nachts opeens vlakbij werd ge-
schoten. Ik was doodsbang en 
lag stijf als een plank in mijn bed, 
maar ik dacht: ik laat haar maar 
slapen.’
Zahra: ‘Ik lag ook klaarwakker en 
stijf als een plank in mijn bed. En 
ik dacht ook: laat haar maar sla-
pen.’
Jacqueline: ‘Zahra en ik hadden 
elkaar in Nederland ontmoet, 
toen ik werkte aan een docu-
mentaire over vrouwelijke genita-
le verminking. Ik kwam bij haar 
terecht omdat zij een expert is op 
dat gebied.’ 
Zahra: ‘Het was in 1998 dat Jac-
queline voor het eerst bij mij op 
bezoek kwam. Ze was nog heel 
jong. Ik streed al tegen genitale 
verminking toen ik nog in Soma-
lië woonde. Een film over dit on-
derwerp was mijn droom. Ik was 
er helemaal klaar voor om dit met 
haar te doen.’
Jacqueline: ‘Zahra vertrouwde 
mij en wilde meteen meewerken. 
Aanvankelijk was ons contact 
zuiver zakelijk. Zahra vertelde mij 
over genitale verminking en zij 
ging met mij mee naar Somalië 
om research te doen voor de do-
cumentaire. Het enige dat ons 
bond was onze afschuw van ge-
nitale verminking. Maar op die 

reis groeide er een vriendschap.’
Zahra: ‘Het was voor mij een 
nieuwe ervaring om samen te 
werken met een vrouw die een 
vrouwelijke partner had. Daar 
rust in onze cultuur een groot ta-
boe op. Maar ik heb het haar ge-
woon heel eerlijk gevraagd: is Iris 
jouw partner?’
Jacqueline: ‘Ik moest er wel om 
lachen dat ze dat zo direct vroeg. 
Ik vond het leuk dat ze nieuws-
gierig was, maar het had ook 
minder goed kunnen aflopen. 
Wat als het contact ongemakke-
lijk was geworden nadat ik ‘ja’ 
had gezegd?
Zahra: ‘Maar het is nooit onge-
makkelijk tussen ons geworden. 
Want zo nieuw was het nou ook 
weer niet voor mij. Mijn docent 
aan het Institute of Social Stu-
dies was ook lesbisch. En ik vind 
dat je elkaar gewoon moet res-
pecteren zoals je bent. Dat heeft 
Jacqueline met mij ook gedaan. 
Nederlanders zijn heel formeel, 
die willen alles plannen, doen al-
les schriftelijk. Maar wij Somali-
ers hebben een mondelinge cul-
tuur. Jacqueline begreep dat. Ze 
deed zo weinig mogelijk schrifte-
lijk, ze besprak de dingen altijd 
met mij. Dat ging goed. We heb-
ben nooit ruzie gehad.’
Jacqueline: ‘Het is ook heel 
moeilijk om ruzie met Zahra te 
krijgen. Ze is heel geduldig. Als 
ze het niet met je eens is, pro-
beert ze eerst te snappen waar-
om jij het anders wilt. Daarom 
ging onze samenwerking zo 
goed. Tijdens het maken van de 

Op de bres tegen genitale verminkingZahra Naleie & Jacqueline Persson 

Jacqueline Persson (37) werkt voor 
Oxfam Novib, waar ze verantwoordelijk 
is voor de campagnes. Ze werd geboren 
in Vlaardingen als dochter van een 
loods en heeft drie jongere broers. Ze 
heeft jeugdwelzijnswerk gestudeerd en 
een tijd in de psychiatrie gewerkt. 
Daarna studeerde ze antropologie in 
Utrecht. Ze was acht jaar in dienst van 
de audiovisuele productiemaatschappij 
Fatusch Producties waar ze werkte aan 
de productie van documentaires. Vorig 
jaar stapte ze over naar Oxfam Novib. 
Ze houdt van lange, verre vakanties en 
van lekker eten. Ze is getrouwd met 
Iris. 

Zahra Naleie (48) werd geboren in 
Buurhakaba in Zuidwest-Somalië als 
dochter van een politieman. In Somalië 
studeerde ze biologie, gaf les op een 
middelbare school en daarna werkte ze 
voor de afdeling vrouweneducatie van 
het ministerie van onderwijs. In 1991 
kwam ze naar Nederland om te 
studeren. Toen er oorlog in Somalië 
uitbrak, vroeg ze asiel aan. 
Tegenwoordig werkt ze voor de 
Federatie Somalische Associaties 
Nederland als projectleider van de 
informatiecampagne tegen vrouwelijke 
genitale verminking. Ze heeft 
verschillende publicaties geschreven 
en meegewerkt aan drie films over dit 
onderwerp. In haar vrije tijd doet ze aan 
fitness en legt ze graag bezoekjes af 
aan Somalische vrouwen. Ze is dol op 
Italiaanse pasta en moeder van vier 
dochters.

documentaire moest zij de inter-
views doen. Dat was moeilijk, 
want ze moest echt doorvragen, 
terwijl er een taboe op het onder-
werp rust. Maar ik heb haar goed 
kunnen uitleggen waarom het zo 
belangrijk was dat ze doorvroeg. 
Daar stond ze voor open.’
Zahra: ‘En ik vond het weer heel 
erg leuk om te zien hoe goed 
Jacqueline in Somalië integreer-
de. Ze droeg ook een sjaal over 
haar hoofd en at gewoon met 
ons mee. Dat doen niet alle witte 
mensen, hoor. Maar Jacqueline 
dronk zelfs kamelenmelk.’
Jacqueline: ‘Dat gaven ze aan 
mij om me te plagen want wes-
terlingen vinden dat erg vies en 
dat weten de Somaliërs heel 
goed. Ik heb ook eerlijk gezegd 
dat ik het erg vies vond. Zahra 
lag dubbel!’
Zahra: ‘Maar ik vond het moedig 
van je dat je ervan dronk.’ 
Jacqueline: ‘In Somalië zag ik 
pas goed ook wat een power 
Zahra heeft. Zo waren we bij-
voorbeeld aanwezig tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst over 
vrouwelijke genitale verminking 
en daar begon iemand een of an-
der lang verhaal te houden. Toen 
zag ik Zahra opeens naar voren 
lopen en haar zegje doen. Met 
luide stem, terwijl ze in Neder-
land heel zacht praat. Dat maak-
te indruk op mij.
Ook volgden wij in onze docu-
mentaire een Somalische vrouw 
die voorlichting gaf over genitale 
verminking, maar aanvankelijk 
deed zij alsof iedereen meteen ja 

en amen zei nadat ze had uitge-
legd dat vrouwenbesnijdenis ge-
vaarlijk, pijnlijk en onnodig is – 
alsof je zo’n traditie in één keer 
kunt afschaffen! We wilden graag 
zien hoe ze werkelijk de discus-
sie met de mensen aanging. Zah-
ra heeft toen een uurtje met haar 
gepraat. Daarna waren we er 
met een draaiende camera getui-
ge van hoe ze een heftige dis-
cussie voerde met een vrouw die 
besnijdenissen uitvoerde en 
ronduit zei dat ze niet van plan 
was dat ooit op te geven. 
Ik vond het ook briljant hoe Zah-
ra reageerde wanneer mensen 
haar vroegen waar onze film over 
ging. Dan zei ze gewoon dat wij 
een film maakten voor een serie 
over de mooiste culturen in Afri-
ka. En dan was het helemaal 
goed.’
Zahra: ‘Wat ik in jou bewonder-
de, was dat je toch naar Moga-
dishu ging, terwijl je wist dat het 
gevaarlijk was.’
Jacqueline: ‘In Mogadishu gin-
gen we naar jouw huis. Dat was 
eigenlijk heel treurig. Het was 
nog steeds jouw huis: ik zag 
overal foto’s hangen van jou en je 
familie, maar er bleken mensen 
op je huis te passen die je hele-
maal niet kende. Ik zag dat je het 
daar heel moeilijk mee had, maar 
toen ik vroeg hoe je je voelde, 
deed je stoer en zei je: ‘‘Dat kan 
gebeuren’’. Ik vond het ook heel 
mooi om met jou naar je moeder 
te gaan. Dat je mij aan haar voor-
stelde was een heel intiem mo-
ment.’
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Zahra: ‘Ze vraagt nog steeds 
naar je. Heeft ze al kinderen, zegt 
ze dan?’
Jacqueline: ‘Ik ben ook altijd be-
nieuwd hoe het met jouw familie 
gaat. Want in Mogadishu is tel-
kens wat aan de hand.’
Zahra: ‘Na die reis hebben we 
contact gehouden. We hadden 
niet zo heel veel tijd voor elkaar 
maar ik nodigde je altijd uit als er 
iets werd georganiseerd.’ 
Jacqueline: ‘Voor de reis gingen 
onze gesprekken over wat we 
gingen doen en over onze af-
spraken. Na de reis praatten we 
over je familie. Je vertelde me de 
laatste roddels uit Mogadishu. 
Toen dacht ik: ons contact staat 
nu op een heel ander plan.’
Zahra: ‘Ik vroeg haar ook of ze 
kinderen wilde en wanneer. Dat 
kun je niet zomaar aan iedereen 
vragen. Maar ik was haar als een 
jongere zus gaan zien. Daarom 
was het voor mij ook zo leuk toen 
Jacqueline met Iris ging trouwen. 
Ik heb hen toen mee uit eten ge-
nomen. Want ik ben opgegroeid 
met het idee dat je niet samen-
woont maar trouwt. Ik dacht: nu 
is het goed met Jacqueline, ze is 
gesetteld. 
Jacqueline: ‘We aten in een Ethi-
opisch restaurant. Heel klein en 
knus. Het was de eerste keer dat 
we met zijn drieën uit eten gin-
gen.’
Zahra: ‘Voor mij was dat het 
mooiste moment in onze vriend-
schap.’

“Ik vroeg haar ook of ze kinderen 
wilde en wanneer. Dat kun je niet 
zomaar aan iedereen vragen. 
Maar ik was haar als een jongere 
zus gaan zien.”
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Ze wonen allebei in de Achterhoek, in het landelijke dorpje Winterswijk. 
Daar kwamen Selma Cheragwandi en Ery Hazenberg elkaar ongeveer 

vijftien jaar geleden ook tegen. Gewoon op een verjaardagsfeest. 

Ery: ‘Ik dacht: wat een charmante vrouw. Wie is zij? Waar komt zij vandaan?’

Lady’s in Winterswijk



Ery: ‘Ik plaag Selma er wel eens 
mee dat ze nu in een dorpje als 
Winterswijk woont, terwijl ze een 
echte stadsvrouw is. Dan zeg ik: 
je hebt nu de vrijheid, maar kijk 
eens waar je terecht bent geko-
men: in Winterswijk!’
Selma: ‘Ery en ik hebben elkaar 
ongeveer vijftien jaar geleden op 
een verjaardagsfeest ontmoet. 
Onze achtergrond zou nauwelijks 
verschillender kunnen zijn. Ik 
kom uit een Koerdische familie 
uit Bagdad, Ery uit een oer-Hol-
lands gezin uit Hengelo. Toch zijn 
er veel overeenkomsten tussen 
ons en begrijpen we elkaar erg 
goed. We houden er allebei van 
om stijlvol door het leven te gaan. 
We zijn geen types die uitgaan in 
een spijkerbroek.’
Ery: ‘Toen ik Selma ontmoette op 
dat verjaardagsfeest viel ze me 
meteen op omdat ze een andere 
uitstraling had dan de rest van de 
vrouwen. Ze had flair. Dat boeide 
mij. Ik dacht: wat een charmante 
vrouw. Wie is zij? Waar komt zij 
vandaan?’
Selma: ‘Ery kwam naast me zit-
ten en nodigde me uit koffie bij 
haar te komen drinken. Ik dacht 
meteen: wat een aardig mens, en 
ik ben op haar uitnodiging inge-
gaan. Ik voelde me onmiddellijk 
thuis bij haar.’ 
Ery: ‘Ik heb precies hetzelfde: in 
Selma’s huis ben ik nooit ‘‘op be-
zoek’’. Ik heb elf jaar in Zweden 
en Duitsland gewoond en ik weet 
dus wat het is om in een vreemd 
land te arriveren waar je de taal 
niet spreekt en waar alles anders 

is. Het is voor mij dus niet zo 
moeilijk me in Selma’s positie te 
verplaatsen. Haar man Samir 
heeft eens tegen mij gezegd: het 
ergste is dat ik mijn eigen kinde-
ren mijn geboorteland niet kan 
laten zien. Ik kan daar iets van 
begrijpen omdat ik weet hoe 
moeilijk het was toen ik zelf in het 
buitenland woonde en niet even 
snel bij mijn ouders kon langs-
gaan. Maar ík wist dat ik altijd te-
rug kon en aan mij konden de 
mensen niet zien dat ik buiten-
lands was. Dat is een veel mak-
kelijker uitgangspunt.’ 
Selma: ‘Waar Ery en ik elkaar 
ook in vinden is dat we allebei 
hebben moeten wennen aan de 
dorpscultuur, waar iedereen el-
kaar kent en waar iedereen alles 
van elkaar weet. Hier in Winters-
wijk heb je geen privacy. Daarom 
gaan Ery en ik regelmatig een 
dagje naar Duitsland, om te win-
kelen zonder dat we later worden 
aangesproken op onze aanko-
pen.’
Ery: ‘Wat ik bij Selma vind, is een 
ruimdenkende vriendin. Omdat 
zij weet hoe het toegaat in ande-
re culturen, heeft zij geen be-
nauwde kijk op de wereld. Ik ben 
bijvoorbeeld dol op schoenen en 
het is wel eens voorgekomen dat 
ik in één keer vijf paar schoenen 
heb gekocht. Die kan ik gerust 
allemaal aan haar laten zien. Dan 
is ze enthousiast. Je hebt ook 
vrouwen die zuinig kijken en zeg-
gen: wat vindt je man daarvan? 
Maar Selma gunt me zo’n aan-
koop. Dat zij uit Irak komt, zie ik 

Lady’s in WinterswijkSelma Cheragwandi & Ery Hazenberg

Ery Hazenberg (65) is geboren in 
Hengelo: haar moeder had een 
modeatelier aan huis, haar vader was 
fijnmachinebankwerker bij Stork. Ze 
volgde een opleiding aan de 
modevakschool tot costumière, 
coupeuse en lerares en had korte tijd 
een modeatelier. Ze woonde elf jaar in 
Zweden en Duitsland omdat haar man 
daar als expatriate voor Philips werd 
gestationeerd. Ze heeft een zoon, een 
dochter en vier kleinkinderen met wie 
ze zich graag bezighoudt. Sinds haar 
man met pensioen is, woont ze in 
Winterswijk in het huis dat ze daar ooit 
hebben laten bouwen. Ze heeft een 
verzameling glaskunst en winkelt 
graag met Selma. 

Selma Cheragwandi (57) werd geboren 
in een Koerdisch gezin in Bagdad. Haar 
moeder was actief in de Iraakse 
vrouwenbeweging, haar vader was 
directeur van de spoorwegen. Selma 
studeerde Engelse literatuur in Bagdad 
en was betrokken bij de Koerdische 
studentenbeweging. Toen in 1976 de 
opstand van de Iraakse Koerden 
mislukte, vluchtte ze naar Nederland 
waar ze trouwde met haar verloofde 
Samir. Ze kregen twee dochters en een 
zoon. Selma is zeer actief geweest op 
het gebied van vrouwen- en 
vluchtelingenrechten, onder meer voor 
de Koerdische Vrouwenvereniging en 
de vluchtelingenvrouwenorganisatie 
Zwaluw. Ze houdt van zwemmen en 
golfen en schildert graag. 

als een verrijking. Ik vind het leuk 
om met mensen om te gaan die 
wat te vertellen hebben. En Sel-
ma heeft wat te vertellen. Bijvoor-
beeld over haar talloze activitei-
ten op het gebied van 
vluchtelingenvrouwen.’
Selma: ‘Ik heb van alles georga-
niseerd op het gebied van empo-
werment en gezondheid van 
vrouwen. Zo heb ik samen met 
mijn dochter trainingen over eer-
gerelateerd geweld gegeven aan 
vluchtelingenvrouwen. Maar ik 
heb ook gedemonstreerd voor 
het generaal pardon en daarover 
gediscussieerd met Kamerleden. 
En ik heb Rita Verdonk erop aan-
gesproken dat er hoogopgeleide 
vluchtelingenvrouwen in Neder-
land wonen die jaren op een ver-
blijfsvergunning wachten en al 
die tijd niet aan de slag kunnen.’ 
Ery: ‘Ik ben ook wel eens komen 
kijken bij haar activiteiten, bij-
voorbeeld toen ze een dag over 
welzijn van vrouwen in Yemen 
had georganiseerd. Ik bewonder 
Selma er geweldig om dat ze zo 
actief is. Zij vertelt mij ook altijd 
uitgebreid over alles waar ze mee 
bezig is. En als ze teleurgesteld 
is, of de dingen lopen niet zoals 
ze het graag had gezien, dan stel 
ik haar gerust en zeg ik tegen 
haar: Selma, eens komt het 
goed.’ 
Selma: ‘Ik was een zondagskind 
in Irak. Mensen wilden graag in 
contact komen met mij. Maar 
hier in Nederland hebben mijn 
kinderen het juist moeilijk vanwe-
ge hun afkomst. Op school kre-

gen ze te horen: ‘‘Jullie ouders 
zijn arm, daarom zijn jullie naar 
Nederland gekomen.’’ Ik kon het 
gewoon niet geloven toen ik dat 
hoorde. Maar ja, veel Nederlan-
ders denken nu eenmaal in ste-
reotypen. Zo zit ik bijvoorbeeld in 
een leesclub en toen we een 
boek van Kader Abdolah lazen, 
zei iemand in die club: ‘‘Waarom 
zijn moslims toch zo agressief?’’ 
Dat deed mij pijn, zo’n opmer-
king. Maar Ery houdt er niet zulke 
vooroordelen op na. Zij begrijpt 
mij.’ 
Ery: ‘Ik leef mee met Selma’s wel 
en wee. Dat verbindt ons. Meele-
ven met Selma’s wel en wee, dat 
deed niet iedereen in Nederland. 
Zo werd ze in Winterswijk niet 
zomaar door iedereen geaccep-
teerd. Maar ze liet zich nooit ken-
nen, ze bleef altijd vriendelijk. Ik 
vind het knap als je daar zo bo-
ven kunt staan. Selma valt op in 
het dorp omdat ze altijd een hoed 
draagt, maar ik zeg tegen haar: 
trek je niets aan van het com-
mentaar. Ik vind het juist leuk dat 
ze een hoed draagt.’ 
Selma: ‘Iemand heeft mij op een 
gegeven moment uitgelegd 
waarom ik niet meteen werd ge-
accepteerd. Het probleem was 
niet dat ik buitenlands was, maar 
dat ik niet zielig was. Ik was niet 
arm en ik sprak goed Neder-
lands. En daar hadden de men-
sen moeite mee.’
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Ery: ‘Wat Selma in Irak heeft 
meegemaakt omdat ze Koer-
disch is, komt ze hier in Neder-
land weer tegen omdat ze een 
buitenlandse naam heeft. Ik kan 
me voorstellen dat het voor haar 
moeilijk is zo ver van haar wortels 
te moeten leven. Vooral dat 
‘moeten’. Kijk, veel mensen wil-
len hun vriendschappen vooral 
leuk en gezellig houden, maar 
tussen Selma en mij bestaat die 
oppervlakkigheid niet. Wij hoe-
ven niet alleen te lachen met el-
kaar, we mogen ook bij elkaar 
uithuilen. Onlangs is mijn moeder 
overleden en dan is het natuurlijk 
Selma die mij meteen belt om te 
vragen hoe het met me gaat. Mijn 
man is regelmatig op reis en Sel-
ma is dan een van de weinigen 
die mij uitnodigen om gezellig 
een avondje bij haar te komen 
eten. Omdat ze weet dat ik alleen 
zit. Dat zijn van die kleine dingen 
die zo’n grote waarde hebben.’ 
Selma: ‘We kunnen lange ge-
sprekken met elkaar voeren. Ery 
heeft een luisterend oor en rea-
geert altijd geruststellend als ik 
haar mijn zorgen vertel. Zij is als 
een oudere zuster voor mij. Ze 
geeft me advies zonder dat ik be-
sef dat ze me advies geeft.’
Ery: ‘Soms zitten we zo lang met 
elkaar aan de telefoon dat ik aan 
het einde van het gesprek zeg: je 
had net zo goed bij me langs 
kunnen komen.’

“We zijn geen types die uitgaan 
in een spijkerbroek.”
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Heeft die wel een eigen mening? Dat dacht Klaudija Berisha toen ze 
Nathalie Buijten voor het eerst ontmoette. Ze vond Nathalie veel te stil. 

Maar toen ze elkaar beter leerden kennen, bleken ze elkaar goed te 
begrijpen. Omdat ze allebei verslingerd waren aan een foute man. 

Klaudija: ‘Nathalie snapt beter wat er in me omgaat dan mijn familie.’ 

Breken met een foute man



Klaudija: ‘De eerste keer dat ik 
Nathalie zag, had ik nooit geloofd 
dat ze zo’n goede vriendin van 
me zou worden. Ze zat bij mijn 
jongere zusje in de klas en ze 
kwam samen met haar in een 
tussenuur even iets bij mij eten. 
Ik vond haar erg stil. Ik vond ook 
dat ze een piepstem had. Ik 
dacht: heeft die wel een eigen 
mening?’
Nathalie: ‘Ik was erg verlegen en 
omdat Klaudija zeven jaar ouder 
is, zag ik haar een beetje als een 
moederfiguur. Maar doordat we 
samen veel hebben meege-
maakt, zijn we echt vriendinnen 
geworden.’
Klaudija: ‘Het begon met de ver-
jaardag van mijn zusje. Ze werd 
achttien en ik wilde iets speciaals 
voor haar doen. Dus ik huurde 
een limo en we zouden uitgaan. 
Ik had in die tijd een relatie met 
een foute man, die altijd alles 
moest verpesten. Ik smeekte 
hem die avond niet te verknallen. 
Maar dat deed hij natuurlijk toch. 
We kregen een vreselijke ruzie.’
Nathalie: ‘Ik was erbij en ben op 
een gegeven moment in huilen 
uitgebarsten. Ik zei: jullie zijn net 
mijn ouders. Mijn ouders hebben 
namelijk ook veel ruziegemaakt 
en die ruzies moest ik dan oplos-
sen. Toen Klaudija mijn tranen 
zag, begreep ze dat ik iemand 
ben die ook het een en ander 
heeft meegemaakt. Vanaf dat 
moment trokken we naar elkaar 
toe.’
Klaudija: ‘We bleken allebei een 
relatie te hebben met een foute 

man. Dat schiep een band. Mijn 
zusje, die nooit een relatie had 
gehad, kon niet begrijpen dat ik 
toch doorging met zo’n relatie. 
Maar Nathalie weet wat dat is: 
een haat-liefderelatie. Ze be-
greep mij.’
Nathalie: ‘Ik had een relatie met 
een jongen met wie ik steeds er-
gere ruzies kreeg. Ik wist dat ik 
bij hem weg moest gaan, maar 
dat was niet zo makkelijk. Klau-
dija steunde me. Ik kon met haar 
over mijn problemen praten.’
Klaudija: ‘Nathalie is een stil 
meisje, maar ze heeft altijd een 
twinkeling in haar ogen. Op een 
gegeven moment was ze die 
twinkeling kwijt. Toen wist ik dat 
ze moest stoppen met die jon-
gen. Dat heeft ze ook gedaan en 
ze is er niet op teruggekomen. Ik 
was heel erg trots op haar. Terwijl 
ik nog vastzat in mijn relatie, nam 
zij de juiste beslissing. De ballen 
die ik zelf miste, zag ik bij haar.’
Nathalie: ‘We hadden lange ge-
sprekken over onze liefdespro-
blemen, maar dat was gelukkig 
niet het enige. Het was niet al-
leen maar ellende. We gingen 
ook veel uit, gezellig shoppen, uit 
eten. En inmiddels heeft Klaudija 
ook gebroken met haar vriend.’
Klaudija: ‘In moeilijke tijden heb 
ik veel aan Nathalie gehad. Ik zal 
je uitleggen hoe zij is. Op een ge-
geven moment was ik weg bij 
mijn vriend, had een operatie aan 
mijn baarmoeder ondergaan en 
kon nauwelijks lopen. Degene 
die begreep wat ik nodig had, 
was Nathalie. 

Breken met een foute manKlaudija Berisha & Nathalie Buijten

Nathalie Buijten (19) is geboren in 
Doetinchem. Ze volgt een opleiding tot 
verzorgende in een woonzorgcentrum. 
Ze woont in Duiven bij haar ouders die 
ook in de zorg werken. Ze is dol op 
haar hond en houdt van wandelen, 
dansen en poolen. Haar grote passie is 
haar werk.

Klaudija Berisha (26) is van 
Roma-afkomst en ze is geboren in 
Rijeka, Kroatië. Toen ze negen was, 
vluchtte ze met haar ouders en jongere 
zusje naar Nederland omdat haar vader 
niet wilde meevechten in de oorlog in 
het voormalige Joegoslavië. 
Ze heeft jarenlang in de horeca gewerkt 
en is nu projectcoördinator Roma/Sinti 
voor Dokters van de Wereld. Ze is 
moeder van een zoontje en verwacht 
binnenkort een tweede kind. Ze houdt 
van uitgaan, koken en gezelligheid. 

Zij kwam aanzetten met een tas 
vol boodschappen en allerlei es-
sentiële spullen.’
Nathalie: ‘Klaudija begrijpt mij 
ook goed. Dat zij uit een andere 
cultuur komt, staat niet in de 
weg. Het heeft onze vriendschap 
juist interessanter gemaakt. Ik 
heb veel van haar cultuur geleerd 
en daardoor een andere kijk op 
het leven gekregen. Nederlan-
ders zijn nuchter en willen altijd 
om zes uur eten. Zij heeft me la-
ten zien dat je veel vrijer kunt le-
ven. Dat je je niet altijd druk hoeft 
te maken om de tijd. Dat je moet 
genieten. Als ze bij haar een feest 
geven, staan ze met z’n allen te 
dansen. Het enige nadeel is dat 
ze altijd te laat komt.’
Klaudija: ‘Dat jij altijd op tijd wilt 
zijn, vind ik weer een nadeel aan 
jou. Bijvoorbeeld: als we naar de 
film gaan, wil zij per se precies op 
tijd bij de bioscoop zijn. Terwijl er 
een heel voorprogramma is, 
toch? Dan zit zij te zeuren dat we 
weg moeten en zeg ik tegen 
haar: rustig aan, het komt heus 
wel goed. Maar dat gedoe met 
op tijd komen, dat is alleen maar 
buitenkant. Als je diep kijkt, is er 
geen wezenlijk verschil tussen 
Nederlanders en allochtonen. 
Vroeger trok ik nooit naar Neder-
landers toe. Ik vond het echt on-
gelofelijk dat Nederlanders wil-
den dat je eerst opbelde als je 
langs wilde komen! En die heilige 
etenstijd van Nederlanders! Bij 
ons krijgen alle gasten eten, of 
het nu etenstijd is of niet. En die 
Nederlandse verjaardagsfeesten, 

zo saai! Maar toen ik contact 
kreeg met Nathalie, merkte ik dat 
het wel meevalt met de verschil-
len. Het is gewoon niet waar dat 
Nederlanders geen gevoel heb-
ben. Neem Nathalies ouders. Ze 
denken er altijd aan om je een 
kaartje te sturen. Heel lief is dat. 
En neem Nathalie zelf: als ze 
langs komt als je ziek bent, wacht 
ze niet tot je thee zet, maar maakt 
ze meteen thee voor jou. En ze 
luistert zo goed dat ze zich din-
gen herinnert die ik vergeet. 
Ik heb van haar geleerd dat schijn 
bedriegt en dat een rustig meisje 
veel pit kan hebben. Je moet het 
er alleen uittrekken. Ik zal nooit 
vergeten dat we op een avond 
met een groepje vrienden uitgin-
gen en elkaar wilde opdrachten 
gaven. Ik moest met een dracu-
la-gebitje in mijn mond een jon-
gen om zijn telefoonnummer vra-
gen. En Nathalie moest een string 
over haar broek aandoen. En ze 
deed het nog ook! Dat verraste 
me. Ik had gedacht ze het niet 
zou durven. Wat me ook ver-
baast, is dat ze soms opeens 
muziek opzet en wild gaat dan-
sen. Dat vind ik leuk. Maar nog 
leuker vind ik het dat Nathalie 
een vriendin is die je vrij laat. Ze 
mocht mijn ex-vriend absoluut 
niet, maar ze heeft nooit gezegd: 
ga bij hem weg.’
Nathalie: ‘Maar ik dacht het wel.’
Klaudija: ‘Maar je wist dat de be-
slissing om bij hem weg te gaan 
van mij uit moest komen.’ 
Nathalie: ‘Wat ik leuk aan jou 
vind, is dat je heel spontaan bent. 
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Ik zal nooit vergeten dat je toen 
we met vakantie in Kroatië wa-
ren, ’s ochtends ging joggen om 
broodjes voor ons te halen. In die 
hitte! Ik vond het ook bijzonder 
om de wijk te zien waar jullie 
vroeger woonden. Totaal anders 
dan hoe wij leven in Nederland. Ik 
vond die huisjes wel erg klein en 
armoedig. Te erg eigenlijk dat 
Roma daar moeten leven in deze 
tijd.’
Klaudija: ‘Maar toen wij er woon-
den, was het anders, hoor. We 
leefden daar heel harmonieus 
met elkaar.’
Nathalie: ‘Ik kon me niet voor-
stellen dat je echt zo hebt ge-
woond. Maar goed, toen we el-
kaar pas kenden, moest ze me 
ook uitleggen dat ze niet in een 
woonwagen woonde, maar ge-
woon in een huis.’
Klaudija: ‘Dat zijn van die dingen 
die je even uitlegt en dan is het 
duidelijk. Dat moet je gewoon 
even weten. Maar op een dieper 
niveau zijn er geen misverstan-
den tussen Nathalie en mij. Ze 
snapt beter wat er in me omgaat 
dan mijn familie, omdat ze het-
zelfde heeft meegemaakt: een 
relatie met een foute man. En ik 
leer van haar doordat ik zie hoe 
zij daarmee is omgegaan. Dan 
denk ik: als zij kan breken met 
een relatie die niet goed voor 
haar is, moet ik het ook kunnen.’
Nathalie: ‘Er is meer dan alleen 
maar begrip. Klaudija betrekt mij 
ook bij de activiteiten die ze orga-
niseert voor Roma-jongeren. Dan 
sta ik opeens op een festival in Til-
burg promotie te maken voor Dok-
ters van de Wereld en mensen uit 
te leggen wat ze doen voor Ro-
ma-jongeren. Dat was best eng 
voor mij. Omdat ik verlegen ben.’

Klaudija: ‘Ik kan me er aan erge-
ren dat ze zo verlegen is. Dat ze 
niets zegt. Maar ik zie ook dat ze 
vrijer is geworden. Misschien is 
dat wel mijn invloed.’
Nathalie: ‘Ik denk het. We heb-
ben wederzijds veel van elkaar 
geleerd. En dat in zo’n korte tijd. 
We zijn nog maar twee jaar be-
vriend.’
Klaudija: ‘Het lijkt veel langer, 
hè?’

“De ballen die ik 
zelf miste, zag ik 
bij haar.”
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Cristina Smith en Leontine Bijleveld kwamen elkaar tegen in de jaren 
tachtig, op de barricades van de vrouwenbeweging. Na twintig jaar vriend-

schap maken ze zich nog altijd samen druk over de misstanden in de wereld. 

Leontine: ‘Maar we verzuren niet, we blijven lachen. 
Want humor is een bindend element in onze vriendschap.’

Een vrouwelijke minister-president



Cristina: ‘Leontine en ik hebben 
ooit samen in het achtuurjournaal 
gezeten. Prachtig was dat! We 
waren elkaar weer eens toevallig 
tegen het lijf gelopen op een con-
gres waar minister De Geus net 
had beweerd dat de emancipatie 
van de vrouw in Nederland vol-
tooid was. Wij stonden met el-
kaar te kletsen toen er plotseling 
een cameraploeg op ons af-
kwam. Die vonden dat kennelijk 
een mooi plaatje: een allochtoon 
en een autochtoon naast elkaar. 
Of we commentaar wilden ge-
ven. Nou dat wilden we wel, 
hoor. We hebben heel duidelijk 
gemaakt dat er nog veel strijd te 
leveren valt op het gebied van de 
vrouwenemancipatie in Neder-
land. Na afloop van dat congres 
kwam ik thuis en toen hoorde ik: 
je bent op het journaal geweest. 
Wat een stunt!’
Leontine: ‘Cristina en ik hebben 
ons altijd sterk gemaakt voor 
vrouwenrechten. We hebben el-
kaar ook ontmoet op de barrica-
des van de vrouwenbeweging. 
Cristina zat in het bestuur van het 
Breed Platform Vrouwen voor 
Ekonomische Zelfstandigheid 
toen ik daar in 1988 kwam wer-
ken als coördinator. Dat was het 
begin van een intensieve samen-
werking.’ 
Cristina: ‘Toen ik in de jaren ze-
ventig als politiek vluchteling uit 
Chili naar Nederland kwam, was 
ik ontzettend verbaasd dat vrou-
wen hier niet werkten. Ik moest 
naar Nederlandse les, maar er 
was geen opvang voor mijn kin-

deren! Ik vond dat Nederlandse 
vrouwen de kans moesten krij-
gen economisch zelfstandig te 
worden. Ik besloot de strijd te-
gen onrecht die ik in Chili voerde, 
gewoon voort te zetten in Neder-
land. Vandaar dat ik actief werd 
bij het Breed Platform Vrouwen 
voor Ekonomische Zelfstandig-
heid. Ja, ‘economische’ schre-
ven we met een ‘k’, dus dan 
weet je meteen over welke tijd ik 
praat. Daar in het Breed Platform 
vond ik in Leontine een gelijkge-
stemde geest. We bleken een 
uitstekende tandem. Leontine is 
van de daden en ik ben van het 
denken. Leontine let goed op de 
puntjes, ik op de grote lijnen.’
Leontine: ‘We zagen elkaar bijna 
dagelijks. We hebben ons ver-
diept in kwesties als sociale ze-
kerheid en belastingwetgeving 
en organiseerden samen mani-
festaties over onderwerpen die 
belangrijk waren voor vrouwen. 
We konden het heel goed met el-
kaar vinden en werden al snel 
vriendinnen.’ 
Cristina:‘Wij wonden ons allebei 
op over de dingen die niet klop-
ten in de samenleving. Dat doen 
we nog steeds en dat is een bin-
dend element in onze vriend-
schap. 
Leontine: ‘Maar we verzuren niet, 
we blijven lachen. Want humor is 
ook een bindend element in onze 
vriendschap. Cristina heeft het-
zelfde gevoel voor humor als ik. 
Maar ik herken meer in haar: ze 
is namelijk ook net zo gedreven 
als ik. Cristinia is een snelle den-

Een vrouwelijke minister-presidentCristina Smith & Leontine Bijleveld

Leontine Bijleveld (52) werd geboren in 
Arnhem en studeerde geschiedenis in 
Utrecht. Ze zet zich al zo’n dertig jaar in 
voor vrouwenrechten. Ze was coördinator 
bij het Breed Platform Vrouwen voor 
Ekonomische Zelfstandigheid en werkte 
vijftien jaar als beleidsmedewerker bij 
het FNV-vrouwensecretariaat. Ze schreef 
veel artikelen en publicaties over onder 
meer gelijke behandeling en 
economische zelfstandigheid en gaf 
gastcolleges. Ook schreef ze een 
vrouwengeschiedeniswandelboek, 
Sporen van vrouwen. Op het moment 
werkt ze als freelancer voor onder meer 
Stichting De Loonwijzer en voor Hivos 
(Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwerking). Ze zit in 
het bestuur van de Vereniging voor Vrouw 
en Recht, het Clara Wichmann 
Proefprocessenfonds en de Stichting 
Homomonument. In 1992 kreeg ze de 
Joke Smit Prijs voor haar inzet voor 
vrouwenrechten. 

Cristina Smith (55) werd geboren in 
Santiago de Chile in Chili, waar ze 
rechten studeerde. Vanwege haar 
politieke activiteiten moest ze na de 
staatsgreep van Pinochet vluchten, 
eerst naar Argentinië en in 1976 naar 
Nederland. Ze studeerde filosofie en 
rechten in Groningen. Ze werkte onder 
meer als beleidsmedewerkster bij het 
Humanistisch Verbond, was directeur 
van De Maan, ontwikkelingsinstituut 
voor vrouwenhulpverlening en van de 
Riagg Zaanstreek/Waterland. 
Tegenwoordig is ze directeur van een 
welzijnswerkorganisatie in 
Noord-Kennemerland. Ze zat onder 
meer in het bestuur van het Breed 
Platform Vrouwen voor Ekonomische 
Zelfstandigheid en van de Vluchtelin-
gen-Organisaties Nederland. Ze is 
getrouwd en heeft drie kinderen en een 
kleinkind.

ker; ze heeft aan een half woord 
genoeg. We hebben er allebei 
last van dat anderen ons soms te 
snel en te scherp vinden. En dan 
is het leuk dat wij tweeën er snel, 
flits flits, een grap tussendoor 
kunnen gooien.’
Cristina: ‘Wat ik ook heel prettig 
aan Leontine vond, is dat ik haar 
nooit iets heb hoeven uitleggen 
over waar ik vandaan kwam.’ 
Leontine: ‘Toen ik studeerde, 
voelden veel Nederlanders zich 
betrokken bij de gebeurtenissen 
in Chili en de schending van de 
mensenrechten na de staats-
greep van Pinochet. Samen met 
andere studenten maakte ik zelfs 
een knipselkrant over Chili. Maar 
begrijp me goed: de vriendschap 
ontstond niet omdat Cristina een 
Chileense vluchtelinge was, maar 
vanwege haar persoonlijkheid.’
Cristina: ‘Mijn afkomst is onbe-
langrijk in deze vriendschap. We 
zijn volkomen gelijkwaardig aan 
elkaar.’ 
Leontine: ‘Ik heb wel meer vrien-
dinnen die uit verre landen ko-
men. Een paar jaar geleden ga-
ven mijn vriendin Ireen en ik een 
heel groot feest omdat we sa-
men 99 jaar oud en veertig jaar 
samen waren. Na afloop waren 
er mensen die zeiden: wat een 
mooi multicultureel feest! Daar 
hadden wij helemaal niet over 
nagedacht. Het waren gewoon 
onze vrienden.’
Cristina: ‘Wat ik ook heel erg op 
prijs heb gesteld is dat Leontine 
nooit heeft gevraagd naar wat ik 
in Chili heb meegemaakt. Ik wilde 

daar niet over praten.’
Leontine: ‘Ik weet dat het niet 
prettig is om naar dit soort dingen 
gevraagd te worden. Mijn vader 
heeft bijvoorbeeld nooit over de 
oorlog willen praten. Bovendien, 
als het belangrijk is, dan komt het 
vanzelf wel naar boven. ‘
Cristina: ‘Maar hoewel Leontine 
en ik veel in elkaar herkennen, 
leiden we toch een totaal ver-
schillend leven. Ik ben drie keer 
getrouwd geweest, heb drie kin-
deren en ben inmiddels oma. Le-
ontine heeft een relatie met een 
vrouw en geen kinderen. Ze 
woont in Amsterdam en beweegt 
zich in heel andere kringen dan 
ik.’
Leontine: ‘Die nieuwbouwwijk in 
Maarssen waar zij indertijd woon-
de, daar zou ik het niet hebben 
uitgehouden! Maar het leuke aan 
Cristina is dat ze zich door haar 
drukke gezinsleven nooit heeft 
laten weerhouden om van alles 
te ondernemen.’
Cristina: ‘Ik heb altijd een heel 
‘normaal’ leven geleid, maar dat 
heeft Leontine nooit gestoord. Zij 
volgt in grote lijnen de ontwikke-
ling van mijn kinderen en troost 
me als ik erover klaag dat mijn 
dochters niet willen deugen. Mijn 
dochters hebben namelijk ande-
re opvattingen over economische 
zelfstandigheid dan ik. Dat is 
voor mij heel dramatisch. Ik heb 
altijd gevochten voor de econo-
mische zelfstandigheid van vrou-
wen en wat doet mijn oudste 
dochter? Die kiest voor het an-
derhalfmodel. 

39 40



En mijn jongste dochter heeft 
haar studie niet afgemaakt. Al 
vind ik hen allebei erg lief, het 
frustreert me toch en Leontine 
begrijpt dat.’
Leontine: ‘Maar ik plaag Cristina 
ook. Wat hebben we haar gepest 
toen haar zoon het in zijn hoofd 
had gehaald dat hij naar de mili-
taire academie wilde!’ 
Cristina: ‘Moet je je voorstellen: 
ik ben gevlucht voor twee militai-
re dictaturen en mijn zoon wil 
naar de militaire academie. Dan 
denk je toch als moeder: ergens 
heb ik iets niet goed gedaan.’
Leontine: ‘Hij was gewoon in een 
fase waarin hij zich tegen zijn 
moeder wilde afzetten: hij wilde 
haar alleen maar op de kast ja-
gen. Hij is helemaal nooit naar 
die academie gegaan. Toch 
snapte ik wel dat Cristina zich er 
druk over maakte.’
Cristina: ‘Maar ik zou haar er 
nooit huilend over hebben opge-
beld. Zo’n vriendschap hebben 
wij niet. We gaan niet samen zit-
ten tutten. Ik zou Leontine ook 
nooit om raad vragen als ik nieu-
we schoenen moet hebben of 
een nieuwe bril.’
Leontine: ‘Ik zou alleen maar heel 
slecht advies geven.’
Cristina: ‘Wij geven er de voor-
keur aan om samen te filosoferen 
over de misstanden in de wereld. 
We praten ook graag over de 
boeken die we hebben gelezen. 
We geven elkaar altijd boeken 
cadeau. En we discussiëren nog 
steeds veel over de positie van 
vrouwen. Dan zeg ik: het is hoog 
tijd dat een vrouw minister-presi-
dent van Nederland wordt. Ne-
derland moet het voorbeeld van 
Chili volgen. En dan roept zij: je 
vindt toch niet dat dat Rita Ver-

donk moet worden? Daar moet 
ik haar dan wel gelijk in geven’
Leontine: ‘In Engeland en Paki-
stan is de emancipatie niet ver-
der gekomen omdat er ooit vrou-
welijke leiders zijn geweest. 
Cristina en ik zijn het lang niet al-
tijd met elkaar eens, ook niet als 
het gaat om vrouwenkwesties. 
Maar we hoeven het niet met el-
kaar eens te zijn. Het gaat om het 
plezier dat we scheppen in het fi-
losoferen over een betere we-
reld.’
Cristina: ‘We hebben net beslo-
ten weer eens samen zitting te 
nemen in een of ander bestuur, 
zodat we elkaar regelmatiger 
zien.’
Leontine: ‘Maar ook als we el-
kaar een halfjaar niet hebben ge-
zien, zetten we bij het weerzien 
het gesprek gewoon voort. Het is 
dan gewoon als vanouds. Dat is 
het bijzondere aan onze vriend-
schap.’
Cristina: ‘Wij gaan altijd gewoon 
door waar we gebleven waren.’ 

“Dan zeg ik:  
het is hoog tijd  
dat een vrouw  
minister-president 
van Nederland 
wordt. Nederland 
moet het voor-
beeld van Chili 
volgen. En dan 
roept zij: je vindt 
toch niet dat dat  
Rita Verdonk  
moet worden?”
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Ze waren collega’s en ze werden vriendinnen. De Turkse Ayse Tuna en 
de Friese Sjoukje van der Meer hebben allebei een huisartsenpraktijk 

in Zeist en leerden elkaar goed kennen doordat ze samen 
een huisartsencoöperatie opzetten. 

Ayse: ‘Zij waardeert mijn tact, maar ik waardeer precies het 
tegenovergestelde in haar. Ik houd juist van haar directheid.’

Een betrouwbare bondgenoot



Sjoukje: ‘Ik had er eigenlijk nooit 
bij stilgestaan dat Ayse een poli-
tiek vluchtelinge is, totdat het ge-
sprek tijdens een feestje op een 
boot op het IJsselmeer toevallig 
op roken kwam. Ayse zei toen 
dat ze in de gevangenis was be-
gonnen met roken. Toen pas 
heeft ze verteld dat ze als studen-
te politiek actief was en daarom 
Turkije moest ontvluchten. En 
toen begreep ik plotseling dat ze 
ooit een ander leven heeft gehad 
en ze wel het een en ander heeft 
meegemaakt.’
Ayse: ‘Ik was er gewoon nooit toe 
gekomen om haar dat te vertel-
len. Je gaat ook niet zomaar je 
vluchtverhaal vertellen. Onze 
vriendschap is heel zakelijk be-
gonnen. We hebben allebei als 
huisarts een praktijk in Zeist en 
namen eerst alleen elkaars prak-
tijk waar wanneer we met vakan-
tie waren. Totdat Sjoukje mij drie 
jaar geleden vroeg of ik mee wil-
de werken aan het opzetten van 
een huisartsencoöperatie.’
Sjoukje: ‘Toen zagen we elkaar 
erg vaak en leerden we elkaar 
goed kennen. Het was een hele 
klus om die huisartsencoöperatie 
van de grond te krijgen. Huisart-
sen zijn eigenwijze mensen en ze 
hebben allemaal een eigen me-
ning. Het is echt een krachtsin-
spanning geweest om alle neu-
zen dezelfde kant op te krijgen. Ik 
merkte toen dat Ayse een be-
trouwbare bondgenoot was. Ze 
kwam altijd haar beloftes na. En 
als ze iets in haar hoofd had, dan 
kreeg je het er niet uit. Ze is ei-

genwijs, ja, maar wel op een rus-
tige manier. Ze blijft altijd vriende-
lijk.’
Ayse: ‘Zij waardeert mijn tact, 
maar ik waardeer precies het te-
genovergestelde in haar. Ik houd 
juist van haar directheid. We heb-
ben samen nogal wat tegenval-
lers meegemaakt bij het oprich-
ten van die huisartsencoöperatie. 
Het dieptepunt was wel dat het 
bedrijf waarmee we samen de 
zorg voor diabetespatiënten wil-
den aanpakken, failliet ging. Toen 
wisten we even niet meer hoe we 
verder moesten. Dan is het fijn als 
je samenwerkt met iemand die 
heel open is, zoals Sjoukje. Die 
zegt waarop het staat. Ze meent 
wat ze zegt en ze heeft geen ver-
borgen agenda. Nu ik het erover 
heb, bedenk ik opeens dat het 
wel eens met mijn achtergrond te 
maken kan hebben dat ik Sjouk-
jes openheid zo prettig vind. In 
Turkije zeggen mensen namelijk 
niet altijd wat ze denken.’
Sjoukje: ‘Ik heb er nooit bij nage-
dacht dat Ayse Turks is. Ik had 
ook geen vooroordelen of zo. 
Ger, de collega van wie ze de 
praktijk heeft overgenomen, was 
superenthousiast over haar en ik 
was dus eigenlijk alleen maar heel 
nieuwsgierig wat voor geweldig 
mens zijn praktijk zou komen run-
nen.’
Ayse: ‘Ik heb vaak last gehad van 
Nederlandse vooroordelen over 
Turken. Ik heb meegemaakt dat 
mensen tegen me zeiden: goh, 
wat ben jij verwesterd, zeg. Dan 
was ik stomverbaasd. Ik leefde in 

Een betrouwbare bondgenootAyse Tuna & Sjoukje van der Meer

Sjoukje van der Meer (50) heeft een 
huisartsenpraktijk in Zeist. Ze bracht 
de eerste zes jaar van haar leven door 
in het Friese Wommels, waar haar 
ouders les gaven aan de lagere school. 
Ze studeerde geneeskunde in Utrecht 
en had tien jaar een huisartsenpraktijk 
in Delft. In 1998 begon ze haar praktijk 
in Zeist. In haar vrije tijd leest ze graag, 
ze is lid van de Leukste Zeister 
Vrouwen Leesclub en is gek op kaas, 
vooral blauwe schimmelkaas. Ze is 
getrouwd en heeft twee zoons en een 
dochter. 

Ayse Tuna-Tüzün (48) is huisarts in een 
multiculturele wijk in Zeist. Ze groeide 
op in de Zuid-Turkse stad Gaziantep. 
Als studente geneeskunde in Ankara 
zette ze zich in voor democratisering 
en dat kwam haar op drie maanden 
gevangenis te staan. Daarna dook ze 
enkele jaren onder samen met haar 
toekomstige man. In 1982 vluchtte ze 
naar Nederland, waar ze geneeskunde 
studeerde. In 1999 begon ze haar eigen 
huisartsenpraktijk. Daarnaast is ze 
altijd actief geweest voor vluchtelin-
gen- en vrouwenorganisaties. Ze is 
getrouwd en heeft een zoon, wiens 
voetbalwedstrijden ze enthousiast 
bezoekt. Ze eet graag traditionele 
gerechten uit haar geboortestreek.

Turkije namelijk net zoals hier! 
Maar Sjoukje heeft, terwijl ze Tur-
kije helemaal niet kent, nooit zo-
iets gezegd.’
Sjoukje: ‘Ik heb wel eens ge-
vraagd hoe streng je opvoeding is 
geweest en of je islamitisch bent 
grootgebracht.’
Ayse: ‘Maar dat zijn vragen die 
voortkomen uit persoonlijke inte-
resse. Wat mij stoort, is dat men-
sen met allerlei stereotypen ko-
men aanzetten en daar heb ik jou 
nooit op betrapt. Onze vriend-
schap is geen bijzondere vriend-
schap omdat ik Turks ben en jij 
Nederlands. Onze vriendschap is 
eigenlijk heel gewoon. Wat ons 
bindt, is dat we allebei heel erg 
gedreven zijn, dat we bereid zijn 
iets extra’s voor ons vak te doen. 
Dat we ons gratis en voor niks in-
zetten voor zo’n huisartsencoö-
peratie omdat we het belangrijk 
vinden om de huisartsenzorg leuk 
te houden.’
Sjoukje: ‘We gaan ervoor. En jij 
bent heel erg vasthoudend. Als jij 
denkt dat iets goed is, dan houd 
je daaraan vast. Daar heb ik van 
geleerd, van die vasthoudend-
heid van jou.’   
Ayse: ‘Een mooi moment in onze 
vriendschap was die nascho-
lingsweek voor huisartsen. Om-
dat ik mij te laat had aangemeld, 
was er geen kamer meer voor mij 
in het hotel. Toen zei Sjoukje 
spontaan: kom bij mij op de ka-
mer. Dat vond ik ontzettend leuk 
van haar. Het nadeel was wel dat 
zij er toen achter kwam dat ik nog 
steeds niet kan fietsen! En dat ik 

heel slecht ben in het vinden van 
adressen. Zelfs als de TomTom 
rechtsaf zegt, speel ik het klaar 
om linksaf te slaan.’ 
Sjoukje: ‘Als je elkaar alleen als 
collega’s kent, is het leuk om el-
kaar ook eens in ochtendjas te 
zien en te babbelen over je kinde-
ren in plaats van over je werk.’
Ayse: ‘Weet je nog dat ik zo be-
zorgd was over mijn zoon? Hij 
ging een lange reis maken naar 
Australië en Zuidoost-Azië. En ik 
was zomaar bang dat hem in 
Thailand iets zou overkomen. Dat 
iemand drugs in zijn tas zou stop-
pen.’
Sjoukje: ‘Maar ik was net in Thai-
land geweest en had het er heer-
lijk gehad. Ik zei: joh, dat komt al-
lemaal goed.’
Ayse: ‘Wat ik ook zo leuk vond is 
dat je vroeg of ik je huisarts wilde 
zijn. Dat vond ik een grote eer.’
Sjoukje: ‘Ik had geen huisarts en 
ik vond Ayse de aangewezen 
persoon. Ik kan haar immers alles 
zeggen. En ik heb er geen spijt 
van gehad dat ik haar dat ge-
vraagd heb. Onlangs kreeg ik een 
ernstige astma-aanval en heeft 
Ayse me meteen doorgestuurd 
naar de specialist, waarna ik ben 
opgenomen in het ziekenhuis. En 
toen ik thuiskwam uit het zieken-
huis, kreeg ik van haar een prach-
tige bos bloemen. Dat vond ik zo 
lief. Ze had net zo goed kunnen 
denken: ik heb haar doorverwe-
zen naar de specialist, ik heb nu 
wel genoeg voor haar gedaan. 
Maar zo zit Ayse dus niet in el-
kaar.’
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“Wat ons bindt, is dat we allebei 
heel erg gedreven zijn, dat we 
bereid zijn iets extra’s voor ons 
vak te doen. Dat we ons gratis 
en voor niks inzetten voor zo’n 
huisartsencoöperatie omdat  
we het belangrijk vinden om de  
huisartsenzorg leuk te houden.”
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Toen Alem Desta en Dorothé Appels elkaar ontmoetten tijdens 
een brainstorm over de viering van het Ethiopische millennium, 

was er meteen een klik. Samen bedachten ze dat er een boek over 
vrouwelijk leiderschap in Ethiopië moest komen. 

Alem schreef het, Dorothé las mee. 
‘We dansten samen een goede tango.’ 

De koningin van Sheba



Alem: ‘Ik heb vaak meegemaakt 
dat mensen me meewarig aanke-
ken als ik vertelde dat ik uit Ethio-
pië kom. ‘Hebben je ouders wel 
genoeg te eten?’, vroegen ze dan. 
Of ze zeiden verbaasd: ‘Maar je 
bent helemaal niet mager’. Mijn 
buurvrouw zei op een dag zelfs: 
‘Gelukkig dat je hier bent en niet in 
Ethiopië’. Die opmerking was 
goed bedoeld, maar wel een voor-
beeld van de onwetendheid van 
Nederlanders als het om Ethiopië 
gaat. Ethiopië is een land met een 
oude beschaving, maar Nederlan-
ders associëren het toch vooral 
met honger. Met Dorothé heb ik 
geen last van dit soort communi-
catiestoornissen. Dorothé heeft 
als ontwikkelingswerker vier jaar in 
Ethiopië gewoond en heel veel 
gereisd binnen dat land. Zij kent 
de Ethiopiërs door en door en zij 
weet vanuit welke hoek ik praat. Ik 
hoef haar niets uit te leggen.’ 
Dorothé: ‘Onze vriendschap ont-
stond twee jaar geleden tijdens 
een brainstorm over de viering 
van het Ethiopisch millennium. 
Omdat Ethiopiërs een andere ka-
lender hanteren dan westerse lan-
den, vierden zij het millennium ze-
veneneenhalf jaar later dan wij – in 
september 2007. Een groepje 
mensen dat zich betrokken voel-
de bij Ethiopië – onder wie Alem 
en ik – greep het Ethiopische mil-
lennium aan om dit bijzondere 
land in de schijnwerpers te zetten. 
En tijdens de eerste brainstorm 
was er meteen een klik tussen 
Alem en mij. We waren nog geen 
vijf minuten bijeen of Alem en ik 

zeiden allebei: we moeten aan-
dacht besteden aan de vrouwen 
in Ethiopië. Later bedachten we 
dat er een boek over vrouwelijk 
leiderschap in Ethiopië moest ko-
men. Alem zou het schrijven, ik 
zou meelezen. We wilden dat dat 
boek zou gaan over de rol van 
Ethiopische vrouwen in de strijd 
voor rechtvaardigheid, democra-
tie en vrede. Te beginnen bij de 
koningin van Sheba. Vervolgens 
heeft Alem zich met ongekende 
passie op het historisch overzicht 
geworpen. Terwijl ik nog rustig 
aan het nadenken was, had zij dat 
al bijna af.’
Alem: ‘We hebben eindeloos vaak 
bij elkaar gegeten om over het 
boek te praten. Want we wilden 
dat het echt een inspiratiebron 
zou worden voor Ethiopische 
vrouwen.’
Dorothé: ‘Het was voor ons alle-
bei een kans. We wisten dat het 
boek er ging komen, maar hoe? 
We dansten samen een goede 
tango, maar de vloer was glad. 
Alem had sterke ideeën over de 
inhoud van het boek, maar we 
moesten rekening houden met tal 
van andere factoren. Zo’n boek 
heeft namelijk pas echt impact als 
zoveel mogelijk mensen het ge-
voel hebben dat het van hen is. 
Het is dus belangrijk om zoveel 
mogelijk Ethiopiërs bij het boek te 
betrekken. Maar dat is niet mak-
kelijk, want Ethiopische mensen 
zijn heel verschillend. Er zijn heel 
veel meningen in Ethiopië.’ 
Alem: ‘Dorothé is altijd heel direct 
met het geven van commentaar. 

De koningin van ShebaAlem Desta & Dorothé Appels

Alem Desta (53) groeide op in Addis 
Abeba. Ze studeerde bedrijfseconomie 
in Londen, ontwikkelingsbeleid in Den 
Haag en medische antropologie en 
mensenrechten in Amsterdam. Toen in 
1974 in Ethiopië een militaire coup 
plaatshad, vroeg ze asiel aan in 
Engeland. In 1980 verhuisde ze naar 
Nederland. Ze werkte als onderzoekster 
voor het Institute of Social Studies en 
het Internationaal Informatie en 
Documentatiecentrum voor de 
Vrouwenbeweging. Tegenwoordig is ze 
senior beleidsmedewerker bij de VON. 
Ze is sinds haar studie actief in de 
strijd tegen vrouwelijke genitale 
verminking en zet zich in voor de 
emancipatie van vluchtelingenvrouwen. 
In haar vrije tijd leest ze graag. Ze heeft 
twee kinderen en is gek op Thaise 
curry en Japanse sushi. 

Dorothé Appels (49) werd geboren in 
Eindhoven. Ze studeerde pedagogiek en 
werkte daarna tien jaar als 
ontwikkelingswerker in Pakistan, 
Bolivia en Ethiopië. Daar hield ze zich 
vooral bezig met het vergroten van 
kansen voor vrouwen op het platteland. 
Na jarenlang voor Oxfam Novib te 
hebben gewerkt, begon ze twee jaar 
geleden voor zichzelf als consultant op 
het gebied van ontwikkelingsorganisa-
tie. Sinds kort is ze directeur van COS 
Nederland, de landelijke vereniging van 
centra voor internationale samenwer-
king. Ze is getrouwd en heeft drie 
dochters. Haar passie is reizen met 
haar gezin. Ze kookt graag Libanese 
maaltijden voor haar vrienden. 

Soms trekt ze aan de teugels als 
ik te ver dreig door te draven. Zij 
vraagt altijd waarom en hoe en 
dan moet ik mijn standpunt goed 
uitleggen. Ik houd van Dorothés 
spontaniteit. Het is natuurlijk ook 
heel prettig dat we elkaars achter-
grond goed begrijpen. Ik woon al 
heel lang in Nederland en be-
schouw mezelf als een Ethiopi-
sche Nederlandse, dus ik weet 
heel goed hoe Nederlanders in el-
kaar zitten. En Dorothé weet op 
haar beurt veel over mijn land. Als 
we over Ethiopië praten, hebben 
we dezelfde meningen. Dat is voor 
mij een verademing.’  
Dorothé: ‘Eigenlijk lijken Alem en 
ik een beetje op elkaar. We heb-
ben hetzelfde gevoel voor humor. 
Ik weet nog hoe we hebben zitten 
lachen om de eerste foto’s die we 
vanuit Ethiopië binnenkregen voor 
het boek. Ethiopische fotografen 
hebben andere ideeën over kwali-
teit en dat werkte erg op onze 
lachspieren. En ja, lachen om een 
ander, daar zijn zowel Ethiopiërs 
als Nederlanders goed in. Verder 
zijn we allebei nogal eigenwijs. Dat 
is prima, want dat houdt onze ge-
sprekken scherp. Alem heeft uit-
gesproken opinies, maar die heb 
ik ook. Soms sluiten onze ideeën 
niet op elkaar aan. Daar kunnen 
we dan lang en breed over debat-
teren. We zijn samen net twee 
snelkookpannen. We zouden 
eens wat vaker in de hammam 
moeten zitten om een beetje 
stoom af te blazen. Maar we heb-
ben nooit ruzie gehad.’
Alem: ‘Dat komt omdat we nog 

een andere gemene deler hebben 
dan alleen eigenwijsheid. We zijn 
allebei gedreven als het gaat om 
mensenrechten en vooral die van 
vrouwen. Dat brengt ons tot el-
kaar.’ 
Dorothé: ‘Vrouwenrechten, dat is 
waar het bij ons boek ook om 
gaat. Met dit boek willen we na-
melijk de kracht van de Ethiopi-
sche vrouw benadrukken.’
Alem: ‘Want Ethiopische vrouwen 
zijn sterk. Ze zijn sterker dan de 
mannen, want ze zijn flexibeler. 
Maar toch hebben ze een onder-
geschikte positie. Ze praten op 
zachte toon en zeggen de dingen 
zo dat ze mooier lijken dan ze zijn. 
Ze communiceren op een indirec-
te manier. Wat dat betreft ben ik 
niet erg Ethiopisch. Ik erger me 
aan dat indirecte. Ik zeg juist wat 
ik denk en soms een beetje te 
duidelijk.’  
Dorothé: ‘In haar opvoeding heeft 
Alem een groot gevoel voor eigen-
waarde meegekregen en daarom 
kan ze goed tegen kritiek. Ik vind 
dat een leuke eigenschap van 
haar. Ik heb er ook bewondering 
voor hoe Alem haar eigen identi-
teit heeft weten te behouden ter-
wijl ze heel goed haar draai heeft 
gevonden in Nederland. Het is niet 
niks om én een studie af te ma-
ken, een baan te vinden, met je ei-
gen mensen op te trekken en te-
gelijkertijd ook te laten zien dat je 
Nederlander bent. Ik begrijp een 
beetje wat dat is omdat ik ook tien 
jaar in het buitenland heb ge-
woond. Maar dat was wel uit vrije 
wil.’
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Alem: ‘Onze vriendschap bestaat 
natuurlijk niet alleen uit brainstor-
men over Ethiopisch vrouwelijk 
leiderschap. We praten ook graag 
over onze kinderen: Dorothé heeft 
drie dochters en ik heb een doch-
ter en een zoon. We vinden het 
leuk om het over onze opvoe-
dingsstijlen te hebben.’
Dorothé: ‘Hoewel Alem in Addis 
Abeba is opgegroeid en ik in Eind-
hoven, verschillen onze opvoe-
dingsstijlen niet erg van elkaar. Wij 
vinden het allebei belangrijk om 
onze dochters op te voeden tot 
onafhankelijke vrouwen die oog 
hebben voor onrecht in de we-
reld.’ 
Alem: ‘Onze dochters zijn dan 
ook allemaal sterk en pittig en we-
ten heel goed wat ze willen. Mijn 
dochter en Dorothés oudste heb-
ben elkaar trouwens ontmoet tij-
dens de viering van het Ethiopisch 
millennium en hadden meteen 
heel veel plezier met elkaar, terwijl 
ze niet eens wisten dat hun moe-
ders bevriend waren. 
Dorothé: ‘De viering van het Ethi-
opische millennium was ontzet-
tend leuk, maar het leukste moet 
nog komen: de lancering van ons 
boek. Wij gaan daarvoor natuurlijk 
naar Ethiopië en ik verheug me er 
ontzettend op om daar samen 
met Alem te gaan feesten.’    
Alem: ‘Als vluchteling zijn je eerste 
vrienden de mensen die je heb-
ben geholpen. Dat is goed, maar 
uiteindelijk niet genoeg. Voor mij 
wordt een vriendschap pas echt 
boeiend als je samen iets kunt 
doen om je idealen te verwezenlij-
ken. Samen iets doen waarin je 
gelooft, dat is voor mij de mooiste 
vorm van vriendschap’. 

“We zijn samen net twee  
snelkookpannen. We zouden 
eens wat vaker in de hammam 
moeten zitten om een beetje 
stoom af te blazen.”
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