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In de krant of op tv kom je
het onderwerp vluchtelingen
vaak tegen. Meestal gaat het over
de hoeveelheid waarmee ze Europa
of Nederland binnenkomen, of het
politieke gedoe daaromheen.
Mohannad uit Syrië vertelde zijn
persoonlijke verhaal aan een klas van
het Herbert Vissers College in NieuwVennep. Door Govrien Oldenburger

EEN VLUCHTELING
VOOR DE KLAS

‘In Syrië heb ik Engelse taal en letterkunde
gestudeerd. Ik heb als vertaler en docent
Engels bij de universiteit van Aleppo
gewerkt’, vertelt Mohannad voor de klas.
Als onderdeel van een lespakket over
vluchtelingen van vredesorganisatie Pax
vertelt hij zijn persoonlijke verhaal aan
een 3-vwo-klas. Hij vertelt over de opstand
in Syrië tegen president Assad en laat een
filmpje zien. ‘Verrader, verrader, hij die
zijn eigen mensen vermoordt is een
verrader’, zingen demonstranten. Dan
volgt een ander filmpje. ‘Dit is de reactie
van Assad’, vertelt Mohannad. Een
helikopter vliegt door de lucht en laat iets
vallen. Dan volgt een keiharde knal. ‘Die
bommen vielen heel vaak per dag’, vertelt
Mohannad. ‘Ik hoop dat het niet te heftig
voor jullie is, maar als je dit begrijpt,
begrijp je de hele situatie in Syrië.’

Boottocht
Dan begint hij over zijn eigen vlucht,
waarbij hij eerst in Libanon kwam, waar
hij zich niet veilig voelde. ‘Ook daar
werken mensen voor Assad.’ En dus
vluchtte hij voor de tweede keer. ‘Ditmaal
wilde ik naar een vrij land: Zweden. Daar
had ik een vriend.’ Zijn tocht leidde naar
Libië en Algerije. ‘Daar ontmoette ik een
mensensmokkelaar, die me voor veel geld
naar Italië wilde brengen.’ Voor het zover
was, moest hij 58 dagen wachten. ‘We
kregen drie dagen geen eten en drinken.
De smokkelaars gebruikten veel hasj en
vergaten ons.’ Ook de boottocht zal hij
nooit vergeten. ‘Mensen kotsten over mijn
schoenen en we hadden amper frisse
lucht.’ Uiteindelijk bereikte Mohannad
Italië.

SVEN (14)
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Tocht door Europa
‘Vanuit Italië nam ik de trein. Ik was nog
steeds onderweg naar Zweden. In
Amsterdam moest ik een dag wachten op
mijn overstap. Het was een mooie, zonnige
dag. Ik had een ontbijtje gekocht met een
grote kop thee en zag héél veel fietsen.’ Die
avond reed hij door naar Duitsland, maar
hij werd in de trein aangehouden. ‘De
politie zei: “Of je blijft voorgoed in

Duitsland, óf je gaat terug naar
Nederland.” Ik dacht aan Amsterdam en
ben terug gegaan.’ In Nederland kreeg hij
een verblijfsvergunning voor vijf jaar. ‘Als
de situatie in Syrië weer goed is, ga ik
terug’, zegt hij. ‘Jullie leven in een goede
samenleving, waarin het veilig is en waar
je respect krijgt. Daar ben ik heel dankbaar
voor. En ik kijk uit naar het moment
waarop ik iets terug kan doen.’

‘Ik vond het een indrukwekkend verhaal.
Het is toch anders als onze aardrijkskundeleraar de theorie uitlegt. Dit is
persoonlijk en echt. Dat hij 58 dagen
vastzat in Libië en het daar heel zwaar
had, vond ik het indrukwekkendst.’

CHRISTINE (14)
‘Zo krijg je echt het hele verhaal te horen.
Je hoort vaak dingen over vluchtelingen
maar niet in detail. Ik vond het
interessant hoe zijn reis is gegaan. En dat
hij niet eens had gepland om naar
Nederland te komen. Ik zou wel vaker
zo’n les willen.’

ontgroenen? dit mag allemaal niet meer
Wil je bij onze club? Prima, maar dan maken we je
eerst het leven flink zuur. Het ontgroenen van
eerstejaarsstudenten (‘feuten’) hoort erbij, vinden
veel studentenverenigingen. Maar dat loopt soms
uit de hand (er is zelfs weleens een dode gevallen).
Om de boel binnen de perken te houden, komen er
steeds meer gedragsregels. Deze week werden die
voor Amsterdamse verenigingen bekend. Wat mag
daar allemaal niet? Door Sytse Wilman

ac ten: alle eerstejaars
zwijg con tr
ing be gint, mo eten

Vo or de ontgro en
n wa arin sta at
n contrac t tekene
tot nu to e altijd ee
buiteneten be talen als ze
dat ze een bo ete mo
ur t. In de
be
ge
l
aa
n wat er allem
sta an ders vertelle
rplicht is
ve
t
he
t
da
st
jui
gels sta at
nieuwe ge drag sre
.
als er iet s mis ga at
om he t te melden

n:
r alcohol dlitrerinalckoheolalleen m aa
ee
s he ef t recht op tw

Iedere eersteja ar
garantie op een
g. To ch is dat ge en
vrij dr inken per da
ns een ‘feut ’ in
ee
. In Gr oningen is
veilige ontgro ening
had
r
te
wa
t hij ze s liter
coma geraakt nada
ge dr onken.

sup erv ies wor den:

Ieder een die ontgroend word t, moet de kans
krijgen
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een vieze
boel. Zo moes ten eerstejaar s in Amsterdam
vorig
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uit put ten:

Zo’n intro ductieweek en ontgroeningen,
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geloofsregels breken:
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