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Inleiding
‘Ik verwachtte vrijheid en buiten gevaar te zijn’ antwoordt een Iraanse man wanneer ik hem
vraag wat hij verwachtte van zijn vlucht naar Nederland. Hij verblijft midden in de bossen van
Noord-Brabant in een oude kazerne waar in de Tweede Wereldoorlog nog de Duitsers zaten
en nu dienst doet als een tijdelijk opvangcentrum voor zo’n duizend asielzoekers. Ergens in
één van de vele woongebouwen op het uitgestrekte terrein heeft hij een bed toegewezen
gekregen en wacht hij sinds maanden op een beslissing over zijn verzoek om asiel1 in
Nederland. En hij is niet de enige, zo’n tachtigduizend asielzoekers: mannen, vrouwen,
kinderen, afkomstig uit landen als Afghanistan, Irak, Somalië, Soedan, Iran en Bosnië
verblijven sinds maanden of jaren in oude kloosters, kazernes, bungalowparken, woonboten,
schoolgebouwen en steeds vaker ook in prefab gebouwen die speciaal zijn ontworpen voor het
tijdelijk onderbrengen van asielzoekers. In deze asielzoekerscentra wonen vaak honderden
asielzoekers bij elkaar.

Asielzoekers komen naar Nederland op zoek naar de letterlijke, Nederlandse vertaling van het
woord ‘asiel’ wat ‘toevluchtsoord’ of ‘vrijplaats’ betekent. Op zoek naar een omgeving waar
men in vrijheid en veiligheid kan verblijven tot in ieder geval de situatie in het thuisland weer
veilig is.Vaak is het vluchtmotief van mensen dramatisch.Verhalen over oorlogsgeweld,
martelingen, arrestaties, vermoorde familieleden en vrienden, geven een beeld van een
onhoudbare situatie in het thuisland. Vluchten is hun enige uitweg.

Een vluchteling is volgens het Verdrag van Genève, het internationale verdrag betreffende de
status van vluchtelingen uit 1951, dat ook door Nederland is onderschreven, een elk die ‘uit
gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een
bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij
de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van
bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen’ De drie woorden ‘uit gegronde vrees’ vormen de kern
van de Nederlandse asielprocedure: een juridische procedure waarin iemand moet kunnen
aantonen dat hij of zij gegronde redenen heeft om te vrezen in eigen land te zullen worden
vervolgd vanwege bovengenoemde redenen. Tot die tijd krijgt iemand geen vrije toegang tot

1

Aanvraag om een vergunning tot verblijf van een vreemdeling die vindt dat hij voor bescherming in Nederland
in aanmerking komt.
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de Nederlandse maatschappij. De asielprocedure2 kent daarmee twee kanten: het emotionele
verhaal van de asielzoeker die de Nederlandse overheid om toelating vraagt en de zakelijke,
juridische beoordeling door ambtenaren in dienst bij het Ministerie van Justitie, die dit verhaal
door middel van interviews toetsen aan het vluchtelingenverdrag. Wordt volgens het
Ministerie van Justitie geconcludeerd dat er een gegronde reden is voor asiel dan wordt een
asielzoeker permanent of tijdelijk toegelaten tot de Nederlandse samenleving. Zo niet, dan
wacht directe of uitgestelde uitzetting naar het land van herkomst.

Volgens Doomernik is in het afgelopen decennium het Vluchtelingenverdrag een grotere rol
gaan spelen in de komst van ongevraagde migranten naar Nederland: “Mede als gevolg van
het mondialiseringproces, maar ook door de elkaar opvolgende crises in het voormalig
Joegoslavië en elders, is het aantal immigranten dat zich op het Vluchtelingenverdrag beroept,
aanzienlijk gestegen. Ook hier is de Nederlandse overheid in een moeilijk parket
terechtgekomen. Het blijkt keer op keer dat het moeilijk vast te stellen is welke asielzoekers
onze bescherming nodig hebben en wie met een gerust geweten terug gestuurd kan worden.
Niet alleen is het voor de autoriteiten moeilijk tot een inhoudelijk besluit te komen, ook
verschilt men voortdurend van mening over aanpassingen in het beleid” (Doomernik 2001:
35) Volgens Doomernik is de rijksoverheid onmachtig in het managen van de problemen die
ontstaan door de aanwezigheid van asielzoekers en is het daarom niet verwonderlijk dat het
laatste decennium met man en macht is geïnvesteerd in het voorkomen van hun komst.

Asielbeleid en regelgeving in Nederland worden voornamelijk ontworpen om de toestroom
van ongevraagde migranten tegen te gaan. Het afgelopen decennium is het aantal asielzoekers
fors toegenomen. In 1984 zochten ongeveer 2000 personen hun toevlucht tot Nederland, in
1994 werden er ongeveer 50.000 asielaanvragen ingediend (Meloen 1998:1). Een enorme
toename, waarvan de effecten duidelijk zichtbaar zijn in de Nederlandse opvangcentra. In het
boek ‘Dit is mijn huis, verhalen over tien jaar opvang van asielzoekers’, wordt de invloed van
steeds veranderend beleid op de praktijk in de opvangcentra in een paar zinnen samengevat:
“De centrale opvang moest een wachtkamer zijn. En voor de periode van negen weken die
ervoor gesteld werd, leek de sobere en centralistische benadering niet onoverkomelijk. Maar
terwijl het model zich langs dezelfde lijnen bleef ontwikkelen ontstond een ambtelijk web van
regels en controle dat het voor de asielzoekers steeds benauwder maakte” (Dekker en Senstius
2

Een geformaliseerde aaneenschakeling van handelingen en activiteiten die moeten worden verricht voor het
afhandelen van een asielaanvraag
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1997:134). De gemiddelde wachttijd in een opvangcentrum was tien jaar geleden negen
weken. Volgens de huidige vreemdelingenwet3 moet er binnen zes maanden een beslissing
zijn genomen over de asielaanvraag. In de praktijk wordt dit tijdspad echter zelden gehaald en
verblijven er anno 2002 duizenden mensen langer dan drie jaar in opvangcentra
(VluchtelingenWerk 2002).

Voor een asielzoeker is de tijd in een opvangcentrum een onstabiele periode in zijn of haar
leven. Alles wat voor iemand van betekenis was, is als gevolg van de vlucht achtergebleven in
het thuisland. De onzekerheid over de toekomst en het verlies van het sociale netwerk,
familieleden en vrienden, maar ook van materiele zaken zoals huisvesting en persoonlijke
eigendommen maakt van asielzoekers een kwetsbare groep. De zekerheden die waren
opgebouwd in het thuisland zijn er niet meer in Nederland en het opbouwen van een nieuw
leven kan zolang de asielprocedure duurt (nog) niet beginnen. Asielzoekers zijn gedurende de
asielprocedure zeer afhankelijk van anderen. De controle over hun leven ligt niet meer bij
henzelf, maar bij onbekenden die over hun toekomst zullen beslissen. De onzekerheid of men
wel of niet in Nederland mag blijven is groot.

Studies naar de opvang van asielzoekers in Nederland blijken zich voornamelijk te richten op
het maatschappelijke draagvlak voor de opvang van asielzoekers. Hierbij kan een driedeling
worden gemaakt in studies die zich concentreren op het politieke, bestuurlijke en/of sociale
draagvlak. Daarnaast wordt veelvuldig onderzoek gedaan naar de juridische en beleidsmatige
kant van de asielproblematiek. Opvallend is dat er in deze studies wel uitgebreid over
asielzoekers wordt gepraat, maar dat er weinig met hen wordt gepraat. Voor het verhaal van
asielzoekers zelf die een aantal maanden of soms meerdere jaren in opvangcentra moeten
verblijven is relatief weinig aandacht. Mijn interesse gaat daarom uit naar wat er met mensen
gebeurt tussen het moment dat zij als asielzoeker voor het eerst voet op Nederlandse bodem
zetten en het moment dat men de uiteindelijke beslissing krijgt op de asielaanvraag. De
centrale vraag die ik daarbij wil beantwoorden is hoe asielzoekers zelf het leven in de grotere
opvangcentra percipiëren. Wat maken asielzoekers tijdens hun verblijf nu eigenlijk mee? Hoe
ervaren zij zelf hun verblijf in Nederland en in het bijzonder hun verblijf in de opvang?

3

De wettelijke basis voor de regelgeving rond het toelaten, het toezicht op, het uitzetten en de grensbewaking
van vreemdelingen
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Alvorens op deze vragen in te gaan zal ik in hoofdstuk 1 eerst kort de ontstaansgeschiedenis
van de opvang van asielzoekers in Nederland beschrijven en een indruk geven van het
Nederlandse sociaal-politieke klimaat ten opzichte van asielzoekers. In hoofdstuk 2 staat
vervolgens het Nederlandse opvangmodel en het veldwerkonderzoek centraal. Deze twee
hoofdstukken vormen samen het eerste deel van deze scriptie. In het tweede deel wordt het
interviewmateriaal gepresenteerd en geanalyseerd. In dit gedeelte zal ik van het macroniveau
inzoomen op het microniveau en steeds dieper doordringen in de belevingswereld van
asielzoekers. In hoofdstuk 3 komt de migratie uit het thuisland naar Nederland en de eerste
kennismaking met de Nederlandse opvangcentra aan bod. Daarna zal ik in hoofdstuk 4 de
opvangcentra duiden als aparte instituties in de Nederlandse samenleving en de confrontatie
tussen asielzoekers en institutie uiteenzetten. In hoofdstuk 5 beschrijf ik de bewonerscultuur
en het informele circuit in de centra. In hoofdstuk 6 geef ik vervolgens een indruk welke
gevolgen het verblijf in de opvang heeft voor het leven van mensen en hoe deze periode door
hen is ervaren. De belangrijkste resultaten uit beide delen zal ik ten slotte in de conclusie
samenvatten.
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Hoofdstuk 1: De opvang van asielzoekers in Nederland

Opvangcentra voor asielzoekers zijn ontstaan tijdens een korte maar turbulente geschiedenis en
komen voort uit het sociaal-politieke klimaat in Nederland van de laatste twintig jaar.
Daarnaast is er de sterke publieke opinie ten opzichte van asielzaken die wordt gevoed door
een stroom van media-aandacht. Asielzoekers worden gevormd door deze cultuurfactoren. In
dit hoofdstuk zal ik eerst kort de ontstaansgeschiedenis van de opvang in Nederland
beschrijven, waarna ik een indruk zal geven van het Nederlandse sociaal-politieke klimaat.

1.1 De opvang van asielzoekers in een geschiedkundige context
Nederland krijgt voor het eerst te maken met grote groepen religieuze en politieke
vluchtelingen in de zestiende en zeventiende eeuw. De Tachtigjarige Oorlog veroorzaakt in de
tweede helft van de zestiende eeuw een stroom van 'Zuid-Nederlanders' naar Nederland.
Omstreeks 1600 huisvest Nederland honderdduizend van deze vluchtelingen, voornamelijk
Vlamingen. Een tweede stroom vluchtelingen komt bijna een eeuw later op gang wanneer
tussen de vijftig- en zestigduizend Franse Hugenoten naar Nederland komen. In de eerste
jaren werden zij door de steden met open armen ontvangen. Een belangrijke reden van deze
gastvrijheid was dat de eerste groepen gevluchte Hugenoten vooral bestonden uit stedelijke
burgers, gespecialiseerd in handel en nijverheid. Toen er meer en armere lotgenoten
arriveerden, werd de gastvrijheid na enkele jaren allengs minder. De Jodenvervolgingen in
Midden- en Oost-Europa veroorzaakten vanaf 1635 een derde omvangrijke stroom
vluchtelingen. Na deze migratiegolven komen er in de negentiende eeuw weinig vluchtelingen
naar Nederland. Pas aan het begin van de twintigste eeuw vinden politieke vluchtelingen weer
op grote schaal hun weg naar Nederland. Tijdens de beschieting van Antwerpen in 1914
vluchtten 900.000 Belgen de Noordelijke grens over. Velen keerden spoedig terug, maar na
het eerste oorlogsjaar van de Eerste Wereldoorlog waren er toch nog 200.000 à 300.000
Belgische vluchtelingen in Nederland. In de jaren twintig en dertig ontvluchtten tienduizenden
joden het antisemitisme in Oost-Europa, Duitsland en Oostenrijk en komen naar Nederland.
Daarnaast kwamen er voor de Tweede Wereldoorlog nog enkele duizenden andere politieke
vluchtelingen, vooral vervolgde socialisten, communisten en trotskisten, maar ook vervolgde
kunstenaars en intellectuelen naar ons land (Lucassen en Penninx 1994:30-46).
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Het aantal vluchtelingen dat Nederland bereikte in de periode 1945-1975 was betrekkelijk
gering. De omvangrijkste groep was die van de Hongaren, zo’n 3300, na de Russische inval in
1956. Bij andere vluchtelingengroepen ging het eerder om honderdtallen dan duizendtallen
Dat verandert echter vanaf het midden van de jaren zeventig. Tussen 1971 en 1981 stijgt het
aantal asielzoekers explosief, een gegeven dat volgens Lucassen en Penninx “…geen beoogd
effect is van beleid. Er is dus geen sprake van een grotere generositeit van Nederlandse zijde
maar van een grotere druk op asiel van buiten af ” (1994: 48). Zij geven twee oorzaken voor
deze groei aan. Op de eerste plaats zijn er de regelingen die Nederland hanteert voor toelating.
De mogelijkheid om door middel van het vinden van werk een verblijfsvergunning te
verkrijgen werd door het restrictiever toelatingsbeleid in 1974 afgesloten. Alleen een beroep
op asiel doen en gezinshereniging bleef over. Het gevolg was dat vluchtelingen meer
zichtbaar werden en de druk op asiel toenam. Een tweede oorzaak voor de groei ligt bij de
bron van de vluchtelingenmigraties. Het aantal politieke brandhaarden is de laatste decennia
groot en het aantal mensen dat op de vlucht is geraakt is omvangrijk. Belangrijk zijn ook de
betere communicatie en vervoersmogelijkheden in de wereld; radio, televisie en telefoon
hebben hun intrede gedaan in de derde wereld en de vervoersmogelijkheden zijn sterk
toegenomen. Het reizen per vliegtuig en auto is per kilometer relatief goedkoper geworden
(Lucassen en Penninx 1994: 47).

Wanneer in 1985 onverwacht enkele duizenden Tamils uit Sri Lanka in Nederland asiel
aanvragen wankelt het systeem, want de algemene opvang van asielzoekers werd in die jaren
nog niet door de overheid georganiseerd. Asielzoekers konden een beroep doen op een
bijstandsuitkering en voorzagen zelf met de hulp van vrijwilligers in hun huisvesting
(Wagenaar 2001: 3). De vestiging van onverwacht veel asielzoekers in slechts enkele grote
steden of regio’s zorgde voor problemen op het gebied van huisvesting en begeleiding. Er
ontstond een huizentekort en steden raakten door hun eigen initiatieven voor de opvang in
geldnood. Pas dan komt er een centraal overheidsbeleid zowel voor het toelaten als voor het
huisvesten van vluchtelingen. In eerste instantie is dit nog specifiek gericht op de groep
Tamils, de Regeling Voorlopig Verblijf Tamils (R.V.V.T.), maar later ook voor alle
asielzoekers ongeacht hun nationaliteit: de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) (COAccent
2001). Asielzoekers kwamen niet meer in aanmerking voor een bijstandsuitkering en moesten
worden opgevangen in centra en niet meer in gemeentewoningen. Na de invoering van de
ROA in 1987 werd door de overheid in heel Nederland gezocht naar locaties waar
opvangcentra konden worden ondergebracht. Het eerste, grotere opvangcentrum voor zo’n
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350 asielzoekers werd gevestigd in een leegstaand bungalowpark nabij het dorp Luttelgeest in
de Noordoostpolder. De achterliggende gedachte in die beginjaren was dat asielzoekers zo
min mogelijk moesten integreren in de Nederlandse samenleving om eventuele valse hoop te
vermijden. Deze locatie lag dan ook, net als veel van de opvangcentra die nog zouden volgen,
ver van de bewoonde wereld.

Omdat het aantal asielzoekers halverwege de jaren tachtig jaarlijks bleef stijgen en het aantal
opvangcentra evenredig mee groeide, werd een goede sturing vanuit de overheid, toen nog
verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de opvang, moeilijker. De
besluitvorming duurde te lang. Er moest efficiënter ingespeeld kunnen worden op acute
problemen en er moest, wanneer nodig, snel extra personeel in de centra bijgeplaatst kunnen
worden. Departementale structuren lieten dit niet toe. Het opvangen van grote groepen
asielzoekers vereiste een meer bedrijfsmatige organisatie waarbij een scheiding zou moeten
worden aangebracht tussen beleid en uitvoering. In 1994 werd de praktische uitvoering van de
opvang van asielzoekers ondergebracht in een verzelfstandigde organisatie: het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De overheid voert daarnaast het beleid en is als zodanig
kaderstellend voor de uitvoering (Wagenaar 2001: 32). Het doel van de opvang uitgevoerd
door het COA is: “Het op bedrijfsmatige wijze organiseren van een humaan maar sober eerste
verblijf voor wisselende aantallen asielzoekers die naar Nederland komen op een zodanige
wijze, dat hun komst en eerste verblijf hanteerbaar zijn voor overheid en samenleving” (COA
2002, COA homepage). Sinds de oprichting van het COA zijn verschillende reorganisaties
doorgevoerd, en is het volgens eigen zeggen, van een pioneersclub uitgegroeid tot een
professionele organisatie waarin opvang als vak centraal staat (COA 2002, jaarverslag).

De EU landen Nederland, Duitsland en België hebben ten opzichte van de rest van de EU
landen een eigen beleid wat de centrale opvang van asielzoekers betreft. Zij werken allen met
een opvangmodel waarin opvangcentra, speciaal ingericht voor vluchtelingen, een rol spelen.
Dit is een bewuste keuze want Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken en Oostenrijk werken
niet met opvangcentra. Gedurende de asielprocedure krijgen asielzoekers in Frankrijk een
tijdelijke status van drie maanden. De aanvragers (uitgezonderd zij die hulpbehoevend zijn)
worden na de asielaanvraag simpelweg de straat opgestuurd en niet langer opgevangen. In
Italië kunnen vluchtelingen wel asiel aanvragen, maar worden zij net als in Frankrijk tijdens
de asielprocedure niet opgevangen. In Spanje heeft voor langere tijd de regel gegolden, dat
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een ieder die kon aantonen drie jaar in Spanje te wonen en een baan te hebben, een
verblijfsvergunning kreeg. Asielzoekers in Groot-Brittannië krijgen levensmiddelen bonnen
en een klein beetje zakgeld. Alleen voor illegalen is er opvang, maar dan wel met bewaking,
de toegang tot de Britse samenleving is voor hen afgesneden (Volkskrant, 8 juni 2002).

1.2 Echte en niet echte vluchtelingen

Sinds de komst van grote groepen asielzoekers naar Nederland is het scheiden van de ‘echte’
vluchtelingen van de ‘niet echte’ vluchtelingen, tijdens en door middel van de asielprocedure,
een doelstelling van de Nederlandse overheid. De ‘echte’ vluchteling wordt vaak een
‘politieke vluchteling’ genoemd: iemand die volgens het Nederlandse vreemdelingenbeleid
rechtmatig aanspraak maakt op asiel en de ‘niet echte’ vluchteling wordt een ‘economische
vluchteling’ genoemd: iemand die volgens de Nederlandse regelgeving geen recht heeft op
asiel. Op politiek niveau wordt dit sterk vereenvoudigde onderscheid strategisch gebruikt
wanneer bijvoorbeeld wordt voorgesteld de asielwetgeving aan te scherpen. De simplistische
zwart/wit scheiding tussen de ‘goeden’ en de ‘slechten’, waarbij de slechten het niet mogen
verpesten voor de goeden, legitimeert strengere beoordelingsprocedures en doet het logisch
voorkomen dat er maatregelen moeten worden genomen die het aantal asielaanvragen in
zullen perken.

Eén van de oorzaken van de stijging van het aantal asielzoekers in Nederland is dat de
mogelijkheden voor economische migranten om zich langs een andere weg dan de
asielprocedure in Nederland te vestigen sterk zijn beperkt. Asielmigratie krijgt steeds meer het
karakter van ‘gewone’ migratie omdat asielzoekers in het algemeen mogen blijven zolang de
asielprocedure loopt, de lengte van de procedure toeneemt en bovendien veel asielzoekers
zelfs na het afwijzen van hun asielverzoek niet teruggestuurd worden (De Beer 2001: 248).
Dit betekent concreet dat er een bepaald percentage economische migranten in de
asielprocedure terechtkomt die volgens de Nederlandse regels geen recht hebben op opvang.
De meningen en cijfers over hoe groot deze groep is, lopen uiteen. In Het Parool van 29
oktober 1998, verklaart een anonieme Nederlandse topdiplomaat, dat “het zo niet langer kan.
Er zijn bijna geen politieke vluchtelingen meer. Van de honderd komen er misschien vijf voor
die kwalificatie in aanmerking. Niets is meer uitgesloten. We moeten samenwerken:
vingerafdrukken uitwisselen, illegalen terugsturen en Europol inschakelen”. Uit een artikel
over het ‘faillissement’ van het Europese asiel- en immigratiebeleid en de ‘dichtslibbende
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asielprocedures’ van het NRC van 15 maart 2001, komt een zelfde beeld naar voren: ‘Vorig
jaar meldden zich in de vijftien landen van de Unie 390.000 asielzoekers. Ingewijden schatten
dat 85 procent van hen meer economische migranten zijn dan politieke vluchtelingen’. Ook in
dit artikel blijft onduidelijk wie die ingewijden zijn. De voorzitter van het Centraal orgaan
Opvang Asielzoekers: Kraaijeveld-Wouters, denkt dat het opvangen en toelaten van ‘nietechte’ vluchtelingen de publieke opinie over asielzoekers negatief beïnvloeden. Volgens haar
wordt het steeds moeilijker om burgers ervan te overtuigen dat asielzoekerscentra in de buurt
geen problemen hoeven op te leveren: “Omwonenden accepteren de centra sneller als het om
echte vluchtelingen zou gaan en niet om economische gelukzoekers” (Fabel van de illegaal
2000). Een oplossing om de echte vluchtelingen van de niet echte te scheiden die wordt
voorgesteld, is om naast het asielloket, ook een arbeidsmigratieloket te openen. “Dat loket
biedt economische vluchtelingen een eerlijke kans om zonder leugenverhaal,
mensensmokkelaars en het betalen van veel geld enige verbetering in hun zeer zorgelijke
omstandigheden te realiseren” (COA 2001, Jaarverslag).

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de organisatie die in opdracht van het
Ministerie van Justitie de asielaanvragen toetst aan de Nederlandse regelgeving, kan een
vreemdeling asiel krijgen wanneer iemand door ernstige persoonlijke ervaringen zijn land
heeft moeten verlaten (Ministerie van Justitie 2002, Voorwaarden). De angst voor direct
oorlogsgeweld of al geleden trauma in het herkomstland is een legale grond voor asiel en
maakt van oorlogsslachtoffers die zelf niet politiek actief waren nog geen economische
migranten. Tussen het ene uiterste: de politieke vluchteling en het andere uiterste: de
economische vluchteling, ligt nog een breed grijs gebied. In de praktijk hangen politieke en
economische vluchtmotieven nauw samen en is een zwart/wit scheiding niet vol te houden.
Toch gaat de overheid er vanuit dat een bepaald percentage asielzoekers als economische
migranten moet worden beschouwd. Door middel van de asielprocedure wordt getoetst of de
asielaanvraag volgens Nederlandse wetgeving gegrond is.

1.3 Publieke opinie

Over de opvang van asielzoekers wordt veel gesproken in de media. Veel nieuws over
asielzoekers en de opvangcentra is negatief. Nieuwe opvangcentra zorgen vaak voor heftige
reacties van buurtbewoners en in de Tweede Kamer is de asielproblematiek een vaak
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terugkerend onderwerp op de politieke agenda. Asielzoekers worden door bepaalde groepen in
de samenleving gezien als een bedreiging. Migratieadvocaat Elspeth Guild in het NRC van 16
oktober 1999: “ Na de val van de Muur lijkt de migrant, vooral de asielzoeker, de nieuwe
vijand te zijn waarop alle gefrustreerde gevoel over lost control en verloren identiteit wordt
botgevierd. We zien enorme politieke verharding, met name in het asielbeleid. Zonder een
smokkelaar kom je Europa nauwelijks binnen. Het publieke debat, doorspekt met verhalen over
illegale prostitutie, kindersmokkel en andere criminaliteit, werkt onverkort nadelig door, ook
op migranten die al lang legaal in Europa verblijven. Er zijn mensen die iedere vreemdeling
een asielzoeker noemen en iedere asielzoeker een crimineel. Het besef dat migratie een
normale bezigheid is, waarover men ook zakelijk kan spreken verdwijnt zo volledig naar de
achtergrond”. De angst voor asielzoekers is soms groot. Uit de notulen van een gemeentelijke
informatieavond in Assendelft georganiseerd om de inwoners van deze plaats over de komst
van een asielzoekerscentrum in hun buurt te informeren: “Mevrouw Driesprong leeft prettig in
een kleine buurtgemeenschap, waar kinderen fijn kunnen spelen. Zij voelt zich gedupeerd nu
het AZC vlak achter haar buurt komt, de rust is verdwenen, angst overheerst met de komst van
een zo groot aantal mensen. Zij is van mening dat het gemeentebestuur niet om de eigen
burgers geeft en vraagt zich af hoe integratie mogelijk is als de buurtbewoners bang en tegen
zijn”. Dat is een voorbeeld waaruit de angst spreekt voor de komst van asielzoekers in de eigen
leefomgeving. De inmenging van de bekende sfeer door de verwachte vele buitenstaanders en
onbekenden is niet gewenst. Uit de verdere notulen van de informatieavond in Assendelft:
“Mevrouw Kastelijn-Pootjes, is van mening dat het AZC achteruit moet, denkt aan een
schooltje op het terrein en instelling van een avondklok. Dit om te voorkomen dat de burgers
een gevoel van onvrede zullen voelen” (Gemeente Zaanstad 2001). Blijkbaar leeft onder de
bewoners op voorhand al een duidelijk negatief beeld omtrent asielzoekers en
asielzoekerscentra. Onder druk van dit soort negatieve beeldvorming besloot de leiding van een
opvangcentrum in Leiden over te gaan tot een ludieke actie. Uit de Telegraaf van 7 augustus
2001: “Asielzoekers in Leiden zijn herkenbaar aan een rode sticker op hun fiets. De maatregel
is ingevoerd om aan te kunnen tonen dat de fiets waarop zij rijden niet afkomstig is van
diefstal. Het gaat om een rode rechthoekige sticker van zes bij vier centimeter met daarop de
tekst 'OC Leiden'. De sticker zit op de stang onder het zadel en kan niet op andere fietsen
worden geplakt. Volgens de woordvoerdster is de stickeractie ingevoerd omdat veel mensen in
ons land denken dat asielzoekers op een gestolen fiets rondrijden”. Na een golf van publiciteit
werd direct gestopt met het plakken van de stickers op fietsen van asielzoekers. De stickers
zouden te veel op een jodenster lijken en stigmatiserend werken voor asielzoekers.
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Aan de andere kant is er ook de publieke opinie die vindt dat ‘geen mens illegaal is’ en dat
‘een ieder recht heeft op wereldwijde bewegingsvrijheid’. Het menselijk gezicht achter het
woord ‘asielzoeker’ kan worden vergeten. De termen asielzoeker en vluchteling zijn zwaar
beladen woorden met een vaak negatieve of slachtoffer connotatie. 'Illegaal, vluchteling, Astatus of B-17 gevallen… Al die labels zorgen ervoor dat er afstand ontstaat, dat je niet meer
stil staat bij het persoonlijke, individuele leed’ (Humanitas 2000).
Er is zijn een groot aantal (onafhankelijke) hulporganisaties in Nederland actief, die de
belangen behartigen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van
binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving, zoals
VluchtelingenWerk Nederland. Zo'n tienduizend vrijwilligers van VluchtelingenWerk zetten
zich dagelijks in voor vluchtelingen en asielzoekers. De ondersteuning die zij bieden varieert
van persoonlijke steun in de asielprocedure tot praktische begeleiding bij het opbouwen van
een eigen bestaan in de Nederlandse samenleving. In negentig procent van alle gemeenten in
Nederland is een lokale stichting van VluchtelingenWerk actief. Deze
'VluchtelingenWerkgroepen' variëren van kleine stichtingen met slechts een enkele
vrijwilliger, tot grote organisaties met meer dan dertig betaalde medewerkers en een veelvoud
aan vrijwilligers (VluchtelingenWerk 2002).
Concluderend kan worden gesteld dat asielzoekers in een cultuur terechtkomen die voor het
overgrote deel wordt gekenmerkt door het feit dat men niet op hen zit te wachten en dat zij niet
zo maar zullen worden toegelaten tot de Nederlandse samenleving.

De buitenwereld als krachtenveld is in dit hoofdstuk inzichtelijk geworden. In het volgende
hoofdstuk zal ik nader ingaan op de fysieke omstandigheden waar asielzoekers dagelijks mee
te maken hebben in de grotere opvangcentra. Ook zal ik mijn onderzoek introduceren.

Titel: De poort naar een nieuw leven

Auteur: Merlijn Michon

Contact: merlijn@wijkwiskunde.nl / www.wijkwiskunde.nl

15

Hoofdstuk 2: De opvangstructuur en het onderzoek
Vanaf het eerste opvangcentrum in 1987 waren er eind december 2000 in Nederland 110
grotere opvangcentra voor asielzoekers en 128 kleinere aanvullende opvanglocaties in beheer
bij het COA. Tezamen verbleven in deze centra 78.246 asielzoekers. In en rondom deze
centra werkten 3,413 personeelsleden. De totale lasten van de centrale opvang bedroeg in
totaal 1.685 miljoen gulden (COA 2001, Jaarverslag 2000). Deze cijfers geven een indicatie
van de enorme groeiontwikkeling in dit nieuwe bedrijfsveld.

2.1 De grotere opvangcentra
In Nederland bestaat een aantal soorten opvangcentra. Deze opvangcentra zijn soms blijvend,
maar vaker van tijdelijke aard. De grotere centra kunnen globaal genomen worden onderverdeeld
in drie groepen. De allereerste opvang vindt plaats in het aanmeldcentrum (AC). Iedere
asielzoeker die Nederland binnenkomt moet na zijn verzoek om asiel zich hier melden.
Onderzocht wordt of de asielaanvraag kansrijk of kansloos is. Hier verblijven mensen meestal
kort, hooguit een aantal dagen. Als het niet mogelijk lijkt in zo'n korte tijd een beslissing te
nemen, wordt de asielzoeker doorgestuurd naar een onderzoeks- en opvangcentrum (OC), waar
mensen gemiddeld tussen de drie en zes maanden verblijven. Het Nader Gehoor vindt hier plaats.
Tijdens dit interview kan de asielzoeker, vaak geholpen door een tolk, vertellen waarom hij of zij
is gevlucht. Het verslag van dit gesprek vormt, samen met eventuele aanvullingen en correcties,
de basis voor de beoordeling van de asielaanvraag. Na het Nader Gehoor in het OC wacht de
asielzoeker de uiteindelijke beslissing af in een asielzoekerscentrum (AZC). Hier brengen
mensen de meeste tijd door, tussen de een en drie jaar (VluchtelingenWerk 2001) met uitschieters
naar tien jaar.

In mijn onderzoek heb ik mij voornamelijk geconcentreerd op de levensomstandigheden in de
OC’s en de AZC’s. Dit zijn de over het algemeen grotere centra waar vaak honderden
bewoners voor langere tijd bij elkaar wonen. De OC’s en de AZC’s zijn meestal zo ingericht
dat er een duidelijk onderscheid is tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Er is vaak een slagboom bij de
ingang en beveiligingspersoneel is 24 uur per dag aanwezig. Asielzoekers kunnen wel vrij
naar buiten, maar buitenstaanders die op het terrein willen komen, moeten zich melden en hun
bedoelingen kenbaar maken. De huisvesting is zeer divers. Opvang vindt plaats in
bungalowparken, caravans en steeds vaker ook in nieuwbouw. Soms betreft het oude,
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leegstaande gebouwen, waarbij de bouwkundige staat te wensen over laat. Het aantal
bewoners, de landen van herkomst, de leeftijdsopbouw en de samenstelling van de
bewonerspopulatie (mannen, vrouwen, kinderen, alleenstaand of in familieverband) variëren
per opvangcentrum. Bovendien vindt roulatie plaats binnen de centra doordat mensen
overgeplaatst worden.

Bewoners wonen en slapen in dezelfde ruimte waarbij het aantal bewoners per leefruimte
wisselt. Men heeft een bed, vaak in een gemeenschappelijke ruimte, en een kast om kleren en
andere spullen in te leggen. Meestal is er een televisie. Toilet en wasgelegenheid is in de OC’s
vaak buiten de leefruimte en moet gedeeld worden met anderen. Eten wordt in de OC’s vaak
centraal bereid in de centrumkeuken, waarna het mee kan worden genomen naar de kamers.
Of er kan, net als in de meeste AZC’s, zelf worden gekookt in een gemeenschappelijke
keuken. Vaak is er een gemeenschappelijke koelkast in de leefruimte.

De tweede generatie nieuwbouw AZC’s zijn beter ingesteld op bewoning. Hier verblijven
asielzoekers in wooneenheden waarbij een keuken, toilet en douche alleen gedeeld hoeft te
worden door maximaal acht bewoners die onderling regelen wie wanneer aan de beurt is om
van deze voorzieningen gebruik te maken. In de OC’s (zie bijlage 1) zijn meer faciliteiten op
het terrein aanwezig dan in de AZC’s. In de OC’s is bijvoorbeeld medische opvang en zijn
recreatiemogelijkheden zoals een sport- of fitnessruimte, terwijl in de AZC’s deze
voorzieningen zelf moeten worden geregeld buiten het centrum. Contact met het thuisland is
er eventueel per post of telefoon. Bezoekers mogen niet overnachten in het centrum.
Internetverbindingen zijn in de centra niet aanwezig. Justitie wil de aantrekkingskracht van
Nederland niet stimuleren en vreest misbruik. Asielzoekers zouden met internet andere
asielzoekers naar Nederland kunnen helpen.

2.2 De medewerkers
In de opvangcentra werken administratieve medewerkers, welzijnswerkers,
beveiligingsbeambten, docenten, huisartsen, vrijwilligers en een medische staf. Medewerkers
van de receptie registreren aanwezige personeelsleden en bezoekers. Wanneer een nieuwe
bewoner aankomt wordt bij de balie, de bewonersadministratie, direct een korte intake
gedaan. De balie houdt bij wie op welke kamer woont. Na de intake zorgen medewerkers van
het magazijn voor een basispakket. Hierin zitten: twee lakens, twee dekens, een kussensloop,
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bestek, een bord en een mok, shampoo, een stuk zeep, toiletpapier, twee handdoeken en twee
theedoeken. Bij vertrek levert de asielzoeker alles weer in. Tijdens een aantal
voorlichtingsbijeenkomsten krijgen asielzoekers voorlichting over de regels die in het centrum
gelden, er wordt verteld welke afdelingen en voorzieningen er zijn en er wordt een reeks
afspraken met hen doorgenomen. De medewerkers van de afdeling Wonen beantwoorden
vragen, verwijzen mensen door naar hulpverleners en helpen bij het oplossen van problemen.
Door de medewerkers van de afdeling Diensten worden asielzoekers geholpen met het
uitzetten van hun toekomstplannen. In overleg wordt bepaald aan welke lessen, activiteiten en
werkzaamheden iemand kan deelnemen. Iedere asielzoeker heeft na binnenkomst een
afspraak met een verpleegkundige die onderzoekt of medische hulp gewenst is. Zo nodig
wordt doorverwezen naar een arts, verloskundige, fysiotherapeut of specialist. Alle
nieuwkomers worden verplicht gecontroleerd op tuberculose.

Asielzoekers worden tijdens de asielprocedure juridisch ondersteund. Dit werk wordt verricht
door vrijwilligers van de Stichting Vluchtelingenwerk. Zodra het vanwege de procedure
noodzakelijk is dat een advocaat wordt ingeschakeld, komt de Stichting Rechtsbijstand
Asielzoekers (SRA) in beeld. Advocaten die gespecialiseerd zijn in vreemdelingenrecht
helpen een asielzoeker bij zijn gang naar de rechter. De bewoners van de centra zijn zelf
verantwoordelijk voor hun directe woonomgeving. Als vrijwilliger kunnen zij hieraan een
bijdrage leveren door bijvoorbeeld mee te helpen in de kledingwinkel, de wasserette, de
recreatiezaal of bij de technische dienst, de afdeling logistiek of bij het infopunt.

Een gedeelte van het werk op een AZC wordt gedaan door de bewoners zelf, maar de inzet
van Nederlandse vrijwilligers is onontbeerlijk. Zonder deze vrijwilligers zou het AZC veel
minder activiteiten kunnen opzetten en uitvoeren dan nu gebeurt (COA 2002, Homepages OC
prinsenbos, AZC Heerenveen).

2.3 Het onderzoek en de methodieken
Om het leven in de opvang van binnenuit te kunnen beschrijven wilde ik in contact komen
met asielzoekers en in hun leefwereld stappen. De meest directe manier om dit te kunnen
bereiken was om naar één of meerdere opvangcentra toe te gaan om daar mensen te
ontmoeten en eventueel (gedeeltelijk) te participeren in hun leefomgeving. Daarnaast wilde ik
ook graag informele gesprekken voeren met centrummedewerkers die dagelijks met
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asielzoekers werken. Al vanaf het eerste begin bleek het echter moeilijk om asielzoekers te
benaderen en om binnen te komen in een OC of AZC. Ik kreeg tijdens het onderzoekstraject
te maken met een aantal moeilijkheden en tegenwerkingen die, achteraf, veelzeggend bleken
te zijn over de manier waarop asielzoekers worden beschermd cq worden afgeschermd van de
buitenwereld. Het lijkt me daarom zinvol om vrij uitgebreid de verschillende stappen in het
onderzoeksverloop te beschrijven. De gebruikte onderzoeksmethoden en methodieken komen
daarbij ook aan de orde. Ik begin met de onderzoeksvraag:

Hoe wordt de eigen individuele identiteit tijdens het vaak langdurig afwachten van de
asielprocedure in een opvangcentrum door asielzoekers vormgegeven en hoe zijn processen
van ontworteling en acculturatie hierop van invloed ?

De hoofdvraag kan worden onderverdeeld in de volgende deelvragen:

1.

Hoe wordt meegegaan in- of weerstand geboden aan de nieuwe omgeving van het
leven in een asielzoekerscentrum?

2.

Welke mechanismen en strategieën worden ontwikkeld om met eventuele spanningen
en negatieve aspecten van het verblijf om te gaan?

3.

Zoeken mensen steun bij elkaar? Zo ja, is dit dan op grond van nationaliteit, religieuze
overtuiging, het spreken van eenzelfde taal, cultuureigenschappen of iets anders?

4.

Welke innerlijke conflicten hebben mensen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden probeerde ik in eerste instantie via de leiding van
een willekeurig asielzoekerscentrum in contact te komen met asielzoekers. Ik belde met een
leidinggevende van een asielzoekerscentrum in Zeeland met de vraag of het mogelijk was om
in het kader van een wetenschappelijk onderzoek in het centrum rond te kijken en met
asielzoekers te praten. Deze vraag bleek niet eenvoudig te beantwoorden. Het COA was net
begonnen met een reorganisatie waarbij de verschillende, voorheen zelfstandig opererende
centra, samen in clusters zouden worden ondergebracht. Het bleek voor de leidinggevende
onduidelijk of hij toestemming kon verlenen voor het benaderen van asielzoekers, ook al
begreep hij wel het doel van mijn onderzoek en de wetenschappelijke onderbouwing.
Uiteindelijk werd ik doorverwezen naar het hoofd van hun nieuwe cluster om van daaruit, van
bovenaf, toestemming te vragen. Het antwoord van het hoofd van dit cluster was dat ik een
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brief kon schrijven aan het COA waarin ik uitlegde wat ik precies wilde doen in een centrum.
Zij zouden dan bekijken hoe de begeleiding van het COA eruit zou moeten gaan zien.
Gedacht werd aan een soort stage die er al bestond voor studenten van maatschappelijk werk
opleidingen. Dit leek mij een langdurige zaak te gaan worden en voldeed ook niet aan mijn
idee van zelfstandig onderzoek doen, maar zou meer op een werkstage gaan lijken. Ik besloot
geen brief te schrijven en verder te zoeken naar een directere ingang.

Ik belde naar het asielzoekerscentrum in Almelo en daar kreeg ik niet iemand van de
centrumleiding te spreken maar een medewerkster verantwoordelijk voor een woongedeelte in
dit centrum. Zij was iemand die dagelijks met de bewoners in contact stond. Met haar kon ik
meteen een afspraak maken om in het centrum rond te kijken en zij kende ook wel een
asielzoeker die het waarschijnlijk wel interessant zou vinden om met mij te praten. In AZC
Almelo kreeg ik een rondleiding in het centrum, een gehorig en vies gebouw met een lange
centrale gang met aan weerzijden, korte zijgangen met kamers voor families en kamers voor
alleenstaanden. Hierna werd ik door de medewerkster voorgesteld aan een man uit Kosovo
waarmee ik een gesprek had op zijn kamertje van twee bij drie. Toen ik een paar uur later
weer weg ging werd ik nieuwsgierig nagekeken door wachtende asielzoekers in de gangen
die, buiten het personeel om, waarschijnlijk nog maar weinig Nederlanders in het centrum
hadden gezien.

De reden dat ik in dit centrum wel meteen terecht kon had waarschijnlijk te maken met het
feit dat de leiding erg druk was met het overplaatsen van alle bewoners naar andere centra.
Het AZC Almelo was al half leeg, want binnen een maand zou het centrum na vijf jaar dienst
gesloten worden en de medewerkster die mij hielp zou dan ook stoppen met haar baan. Ik
belde blijkbaar op een onbewaakt moment en ik kon zonder toestemming van hogerhand naar
binnen.

Omdat dit centrum haar deuren sloot en ik hier verder niet meer terecht kon, ging ik zonder
afspraak, naar AZC Osdorp in Amsterdam. Eigenlijk met het idee om gewoon bij een AZC
naar binnen te stappen, positief als ik was na het bezoek aan AZC Almelo. Het eerste wat
opviel toen ik daar aankwam was de compactheid van de wooneenheden en het terrein dat
werd afgeschermd van de omgeving door een laag hekwerk en een slagboom. De uitstraling
van dit centrum deed mij het idee om “gewoon” binnen te stappen snel vergeten. De enige
ingang en mogelijkheid om als buitenstaander binnen te komen was via het melden bij de
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portier net achter de slagboom. Ik durfde het niet aan om zonder plan en kennis van zaken
naar binnen te gaan.

Ik besloot toch te proberen om met officiële toestemming ergens binnen te komen.
VluchtelingenWerk, de grootste vluchtelingenorganisatie in Nederland, heeft in elk AZC een
kantoor en heeft veel cliëntencontacten met asielzoekers. Ik belde met een medewerkster van
VluchtelingenWerk in asielzoekerscentrum de Klencke in Amsterdam. Zij vertelde dat het
niet gebruikelijk is dat buitenstaanders in een AZC komen om met mensen te praten, dit uit
behoud voor de asielzoeker die misschien niet weet wat hem of haar overkomt, veel heeft
meegemaakt en eventueel overstuur kan raken van een vraaggesprek. Dit verhaal klonk
aannemelijk maar ik wist toch zeker dat er van de 80.000 asielzoekers die in Nederland in
opvangcentra wonen, er zeker een paar moesten zijn die het wel aan zouden kunnen om met
mij te praten over hun situatie als asielzoeker en ik nam vervolgens contact op met het
hoofdkantoor van VluchtelingenWerk in Amsterdam. De directeur aldaar wilde graag weten
wat ik wilde gaan onderzoeken en ik stuurde, op haar verzoek, onderzoeksinformatie. Zij ging
akkoord met de inhoud van mijn onderzoek maar VluchtelingenWerk bleek uiteindelijk toch
niet zoveel voor de praktische uitvoering van mijn onderzoek te kunnen betekenen. Het best
haalbare was dat ik een persoonlijke brief opstelde geadresseerd aan ‘de asielzoeker’ waarin
ik uitlegde wat ik van iemand wilde weten en dat ik deze brief vervolgens verspreidde via de
werkgroepkantoren op de vier asielzoekerscentra in Amsterdam. Asielzoekers die na een
afspraak met VluchtelingenWerk mijn brief zouden zien liggen konden die dan meenemen en
vervolgens contact met mij opnemen. Dit plan zou goed kunnen werken maar leek mij gezien
de beperkte onderzoekstijd van een paar maanden, toch niet effectief genoeg en te omslachtig.

Ondertussen verstreek de tijd en lukte het maar niet om via de ‘officiële’ kanalen in contact te
komen met asielzoekers. Ik besloot mijn onderzoeksplan te veranderen. Als het niet lukte om
via de officiële weg met asielzoekers over hun situatie te praten wanneer ze nog in een
opvangcentrum verbleven, dan moest ik mensen zien te vinden die het allemaal al hadden
meegemaakt: de ex-asielzoekers die een positieve beslissing op hun asielaanvraag hadden
gekregen en na hun verblijf in de opvangcentra met een verblijfsstatus in Nederland waren
komen wonen. Zij zouden vanuit hun herinnering hun ervaringen aan mij kunnen vertellen. Ik
kwam erachter dat veel ex-asielzoekers (verplicht) Nederlandse les (NT2) als tweede taal
volgden bij het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in Amsterdam. Ik besloot bij de zeven
ROC’s waar NT2 werd gegeven, op prikborden in de hal een oproep in het Engels en
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Nederlands op te hangen, waarin ik ex-asielzoekers opriep om in een interview over hun
ervaringen in de centrale opvang te vertellen. Ik vermeldde mijn telefoonnummer en een emailadres. Twee weken lang kreeg ik geen enkele respons, tot een gevluchte journalist uit
Soedan opbelde en ik hem kon interviewen over zijn ervaringen die hij had opgedaan in
verschillende opvangcentra in Nederland. Deze man bleek een invloedrijke en bekende figuur
in de kleine Soedaneze gemeenschap in Amsterdam te zijn. Hij liet merken veel mensen te
kennen die ook in opvangcentra hadden gewoond en hij was, op mijn verzoek, bereid een
aantal mensen te bellen en hen te vragen of zij mee wilden werken aan een interview. Omdat
zij hem vertrouwden, zeiden drie Soedanezen toe mee te werken en ik kreeg via deze
journalist hun telefoonnummers. Vooral één interview met een Soedanees die sinds twee jaar
in asielzoekerscentrum Crailoo verbleef was voor het verdere onderzoek belangrijk. Ik werd
bij hem geïntroduceerd zonder de tussenkomst van een centrumleiding of een
vluchtelingenorganisatie en ik kon hem op zijn kamer in het asielzoekerscentrum Crailoo
spreken. Dit was de wijze van geïntroduceerd worden bij mijn onderzoeksgroep waar ik naar
op zoek was geweest. Dit bleek achteraf ook uit de inhoud van de interviews. De
respondenten waren open en vertelden (naar mijn idee) vrijuit. Een introductie door een derde,
die vertrouwd werd door mijn onderzoeksgroep, bleek de link tussen mijzelf en de
respondenten.

De eerste interviews waren binnen, maar ik was volledig afhankelijk van de vrijwillige
respons op mijn oproepbriefjes. Een weinig actief gebeuren. Ik miste op deze manier ook de
informele gesprekken met meerdere mensen en het van dichtbij meemaken hoe het er op een
centrum aan toe gaat. Ook had ik verschillende nationaliteiten nodig die op mijn oproep
reageerden omdat ik anders alleen een homogene groep van Soedanezen, die elkaar ook nog
eens allemaal kenden, bereikte. Ik besloot om naast de interviews die uit de oproep rolden,
ook vrijwilligerswerk te gaan doen in een opvangcentrum en zo meerdere
onderzoeksstrategieën te hanteren. Ik melde me via de internetpagina van
VluchtelingenWerk.aan, om als vrijwilliger te gaan werken in een asielzoekerscentrum in
Amsterdam. Een week later kreeg ik een brief thuis dat mijn aanmelding werd gewaardeerd
en dat, mocht er een plek vrij komen in een centrum, ik bericht zou krijgen. Blijkbaar waren
er in Amsterdam genoeg vrijwilligers te vinden om in de centra te werken. Verder gezocht op
internet werden er in OC prinsenbos in Noord-Brabant vrijwilligers gevraagd om mee te
helpen in de recreatieruimte van het centrum voor een paar uur per week. Dit leek mij een
ideale setting om met respondenten in contact te komen en ik belde er naartoe. Na een
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sollicitatiegesprek met het hoofd vrijwilligers, waarin ik openlijk vertelde over mijn
onderzoeksredenen om als vrijwilliger te willen werken, kon ik aan het werk als hulp in de
computerwerkplaats. De recreatieruimte bleek door bezuinigingen te zijn opgeheven. In de
computerwerkplaats hielp ik asielzoekers met het leren van Nederlandse woorden en zinnen
op de computers en de cassetterecorders. De meeste asielzoekers die hier kwamen wilden
graag iets leren, waren communicatief en spraken meestal wel Engels. Zij vormden een
gedeelte van de bewonerspopulatie die (nog) initiatieven ondernamen en het belangrijk
vonden om zich voor te bereiden op de Nederlandse maatschappij door Nederlands te leren.
De voordelen van dit vrijwilligerswerk waren dat ik in contact kwam met verschillende
asielzoekers uit vooral Afrikaanse landen aan wie ik af en toe wat kon vragen. Zij wisten niet
dat ik met een onderzoek bezig was en ik kon participerend observeren, terwijl ik ook een
glimp meekreeg van het dagelijks leven op het centrum. Een ander voordeel van het
vrijwilligerswerk was dat ik af en toe vrij rond kon lopen op het centrumterrein en mij zo een
beeld kon vormen wat daar zoal gebeurde. Vooraf was mij tijdens het sollicitatiegesprek wel
duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling was dat ik met mensen op hun kamer afsprak en
dat ik mij bij binnenkomst en weggaan bij de receptie moest melden. Het was ook niet de
bedoeling dat ik langer op het terrein was dan nodig voor het vrijwilligerswerk. Deze regels
golden voor alle medewerkers en de vrijwilligers. Naast de informele gesprekken die ik had
met asielzoekers en met enkele centrummedewerkers hoopte ik, via de medewerkers van het
centrum die ik leerde kennen, toestemming te verkrijgen om een aantal asielzoekers op het
centrum te interviewen.

Aan het einde van mijn vrijwilligersperiode in OC prinsenbos vroeg ik een medewerker of het
mogelijk was om vijf asielzoekers te interviewen in OC prinsenbos. Ik hoopte dat hij kon
helpen om toestemming van het COA te verkrijgen. Deze medewerker was ook werkzaam op
het AZC in Dongen en ik vroeg hem of ik daar ook vijf mensen zou mogen interviewen. Hij
kon dit waarschijnlijk wel regelen, maar stelde een aantal voorwaarden. Ik moest het COA
vooraf informeren over het onderzoek. De vragen die ik wilde stellen moesten vooraf worden
voorgelegd. Er moest een beschrijving komen van de aanpak waarin onder andere waren
meegenomen: privacy en integriteit. De gesprekken moesten plaats vinden in een aparte
spreekkamer in het OC of AZC en dus niet bij asielzoekers op hun kamer. Tijdens de
gesprekken moest een COA-medewerker (in de buurt) aanwezig zijn. Er moest duidelijke
informatie aan de geïnterviewden worden verstrekt over het doel en status van het gesprek en
er mocht geen pers bij betrokken worden. Ik ging hiermee akkoord, ook al vond ik het jammer
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dat ik de respondenten niet in hun eigen ruimte kon spreken. Het verzoek werd ingediend bij
de leiding van het OC. Ook dit centrum was druk bezig met een reorganisatie maar toch werd
mijn voorstel binnen een week goedgekeurd. Met vijf van de zeven mensen die ik had
uitgenodigd had ik een interview in een spreekkamer van het OC prinsenbos.

Daarna plande ik de dag dat ik de vijf mensen in AZC Dongen zou gaan interviewen, hier was
ik nog niet eerder geweest en kende ik niemand die ik meteen kon vragen. Het idee van de
COA-medewerker was om asielzoekers te vragen die meededen aan de Nederlandse
taalcursus op het centrum en dan meteen een afspraak te maken voor de volgende dag. Op de
afgesproken dag liep ik de klas binnen in en vertelde ik aan een groep asielzoekers die net een
paar weken bezig waren om Nederlands te leren, waar ik mee bezig was en wat ik hen wilde
vragen. Niet alles kwam even goed over, maar aan het eind van de les waren zes asielzoekers
enthousiast genoeg om de volgende dag mee te willen doen aan een interview. Dat ik deze
respondenten niet kende en dat ik ze op een wat chaotische manier uitnodigde tijdens hun
Nederlandse les, was in vergelijking met de interviews in OC Prinsenbos goed te merken in
het uiteindelijke interviewmateriaal. De geïnterviewden in AZC Dongen waren minder open,
gereserveerder en wantrouwend. Het was moeilijker om hen vrijuit hun verhaal te laten
vertellen. Ik moest meer vragen stellen waar ik dan soms korte antwoorden op kreeg. Eén van
de geïnterviewden had mijn verhaal, dat ik op verzoek van hun lerares Nederlands in het
Nederlands had verteld, zo slecht begrepen dat hij binnenkwam met zijn schoolboeken en
zinnen begon voor te lezen. Hij dacht ik met hem had afgesproken om hem te helpen met zijn
huiswerk.

2.4 Interviews en respondenten

Ik heb tijdens de 25 interviews open vragen gesteld en voornamelijk gevraagd naar het
dagelijks leven in de centra. Ik heb geen vragen gesteld die hoogst waarschijnlijk te gevoelig
lagen, zoals de reden van de vlucht en de wijze waarop mensen naar Nederland waren
gekomen. Ik wilde mijn respondenten, die zich al in een kwetsbare positie bevonden, niet
verder belasten door ze over onderwerpen te vragen waarvan ik van tevoren wist dat ze
emotioneel beladen konden zijn. Toch gebeurde het wel dat enkele, door mij als neutraal
ingeschatte vragen voor mijn respondenten niet zo neutraal bleken te zijn en hen emotioneel
raakten. De meeste gesprekken waren vrij uitgebreid en duurden tussen de anderhalf en drie
uur. Na afloop van de interviews had ik meestal wel het idee dat mijn respondenten
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openhartig en naar waarheid over uiteenlopende onderwerpen hadden verteld. Ik moet hierbij
wel opmerken dat de enkele keer dat een respondent, ongevraagd, toch vertelde over zijn
reden van de vlucht of over de manier waarop iemand was gevlucht, ik op geen enkele wijze
heb kunnen controleren of dit naar waarheid werd verteld of niet. Een ander punt is dat ik er
tijdens de interviews op een gegeven moment achter kwam dat asielzoekers tijdens hun
verblijf beïnvloed kunnen worden door medeasielzoekers om bepaalde informatie,
voornamelijk over het vluchtmotief, niet naar waarheid aan de IND te vertellen. Daarbij
kwam dat ik te horen kreeg dat asielzoekers soms de medewerkers in de centra zien als horend
bij de IND. Dit zorgde ervoor dat ik wel goed oplette hoe mijn respondenten mij voor zich
zagen en in welke hoedanigheid ik op hen overkwam. Om wantrouwen tegenover mijn
persoon te vermijden, wat had kunnen leiden tot verkeerde informatie of sociaal wenselijke
antwoorden, heb ik aan het begin van de interviews redelijk wat tijd uitgetrokken om goed uit
te leggen waarom ik hen vragen stelde en wat ik vervolgens met de antwoorden wilde gaan
doen. Ik nam in het begin van de interviews ook de tijd om eerst wat andere vragen te stellen.
Verder ben ik in de interviews afgegaan op mijn intuïtie om vast te kunnen stellen of
informatie die mij werd verteld op waarheid berustte. Om de juistheid van de informatie
verder te kunnen waarborgen ben ik in de verdere uitwerking van het onderzoeksmateriaal
vooral op zoek gegaan naar de overeenkomsten in de verschillende verhalen van mijn
respondenten. Ook was ik in de gelegenheid om tijdens mijn vrijwilligerswerk ervaren
centrummedewerkers verhalen voor te leggen die ik in de interviews had gehoord en kon ik
hen daarop laten reageren.

Tien interviews heb ik opgenomen op band en later uitgewerkt. Niet iedere respondent voelde
zich veilig genoeg om opgenomen te worden op band en tijdens die interviews schreef ik mee
terwijl zij praatten. Het zich ‘niet veilig’ voelen, of het zich ‘ongemakkelijk’ voelen met mij
en met de interviewsituatie, had meestal te maken met de kwetsbare positie waarin mijn
respondenten zich bevonden. Ik ontmoette hen niet op neutraal terrein, maar in de voor hen al
moeilijke omstandigheden van een opvangcentrum. In de kamers waarin ik mijn respondenten
sprak, werd samen gewoond met andere asielzoekers die tijdens de interviews vaak ook
ergens in de kamer waren of langs liepen en soms mee konden luisteren. Zeker in het geval
van de interviews waarbij ik onaangekondigd langs kwam, hadden de respondenten weinig
gelegenheid om zich op het gesprek voor te bereiden of om voorwaarden te scheppen waarbij
zij zich het prettigst zouden voelen. Een ander punt is het feit dat er eigenlijk nooit
Nederlanders in de kamers van bewoners komen. Het personeel komt er zelden, eigenlijk
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alleen als er een dringend probleem is, en niet-medewerkers zoals omwonenden komen niet
op het terrein laat staan op de kamers. Mijn aanwezigheid was daarom niet meteen plaatsbaar
en bleef wat onwennig.

Het totale aantal van 25 respondenten waar ik een interview mee heb gehouden is in drie
categorieën in te delen. 5 respondenten waren nog maar kort in Nederland: 1 tot 5 maanden,
en verbleven in een OC. 14 respondenten verbleven al langer in Nederland: 1,5 tot 3,5 jaar en
verbleven in een AZC en de laatste groep van 6 respondenten hebben tussen de 1 en 4,5 jaar
in de opvang gezeten en woonden sinds enkele maanden of jaren in een eigen woning. Ik geef
dit weer in de volgende tabel:
Naam
Mamoud
Michael
Bridget
Willy
Colins
Niaz
Jafar
x
x
x
x
Farah
Masoume
Siemin
x
x
x
Majzoub
Afet
Deng
Mohamed
Khalid
Ahmed
Tarik
Claude

Geslacht en
leeftijd
man (begin 30)
man (begin 20)
vrouw (20)
man (midden 20)
man (begin 20)
man (eind 40)
man (begin 40)
man
man
vrouw
vrouw
vrouw (midden 40)
vrouw (begin 40)
man (begin 40)
vrouw
man
man (43)
man
man (eind dertig)
man (32)
man (midden 40)
man (34)
man (39)
man (34)
man (32)

Afkomstig uit

OC

Iran
Ivoorkust
Kameroen
Kameroen
Sierra Leone
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Iran
Afghanistan
Vietnam
Azerbeidzjan
Soedan
Kosovo
Soedan
Soedan
Soedan
Iran
Algerije
Kongo

Prinsenbos (Gilze)
Prinsenbos (Gilze)
Prinsenbos (Gilze)
Prinsenbos (Gilze)
Prinsenbos (Gilze)

AZC

Woning

Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Crailoo
Almelo
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam

X= Naam wordt niet genoemd in de scriptie.
Negentien van mijn respondenten zijn mannen in de leeftijd van begin twintig tot midden
veertig en zes zijn vrouwen: vijf in de veertig en één vrouw van begin twintig. De
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achtergronden van de respondenten zijn heel divers. Niet alleen de herkomstlanden zijn heel
verschillend, maar zij verschillen ook in ontwikkelings- en opleidingsniveau. Het merendeel
van de respondenten heeft een middenkader of universitaire studie gevolgd en is redelijk tot
hoog opgeleid. De man/vrouw en leeftijdsverhouding van mijn respondentengroep komt
aardig overeen met de praktijk in de opvangcentra. Om de anonimiteit van de asielzoekers te
waarborgen gebruik ik in deze scriptie alleen hun voornaam, die ik in sommige gevallen heb
veranderd.
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Hoofdstuk 3: Asielmigratie

In dit hoofdstuk worden de migratie- en psychosociale processen: - ontworteling, acculturatie,
cultuurschok en integratie - waarmee alle vluchtelingen in Nederland in meer of mindere mate
te maken krijgen, vertaald naar de situatie van vluchtelingen in de verschillende tijdsfasen van
vluchtelingenschap.

3.1 Breuk met het normale leven
De eerste tijdsfase die kan worden onderscheiden is de periode in het herkomstland vanaf het
moment dat de (sociaal-politieke) onrust begon tot de vlucht uit de vertrouwde omgeving. De
redenen waarom zij waren gevlucht werd door de respondenten die ik heb gesproken niet
expliciet omschreven, maar abstract aangeduid als ‘de situatie’ in het thuisland, of als het
meemaken van ‘een dramatische ervaring’, of simpelweg verteld als ‘ik moest weg’.
Duidelijk is wel dat sommigen nog hebben geprobeerd zich aan te passen aan veranderingen.
Majzoub uit Soedan (43): “Ik had dromen toen ik nog in Soedan leefde, maar ik verloor mijn
baan door de politieke situatie. Ik heb zelfs nog ander werk aangenomen, maar ik moest toch
vluchten.” Deng uit Soedan (32) vertelde dat de in de minderheid verkerende groep
christenen, waar hij ook toe behoorde, vaak het doelwit was van religieuze twisten. Deng:
“In Zuid-Soedan is het heel slecht: Of je vecht mee of je moet weg daar. In Noord-Soedan
is veel discriminatie.Wij zijn de vijanden. De Islam tegen de Christenen. Nu gebruiken ze
de naam van de jihad, de heilige oorlog van de Islam. Als een christen, de pagan4 is het
moeilijk om te overleven, je hebt geluk als je in Khartoem in een goed gedeelte woont
waar ze je met rust laten.”
Andere respondenten moesten hals over kop vluchten. Mamoud een man uit Iran (midden
dertig): “Ik had een dramatische ervaring meegemaakt in Iran. Later, toen ik al een maand in
Holland was, kwam ik weer een beetje bij en kon ik me weer een beetje concentreren op mijn
problemen. Ik dacht de hele tijd aan wat er was gebeurd en wat er had kunnen gebeuren in
Iran.”

De omstandigheden bepalen of mensen alleen vluchten of met gezins - of familieleden. Er is
hoe dan ook sprake van een gedwongen migratie en deze periode kenmerkt zich door verlies.

4

Scheldwoord voor een Christen, een heiden.
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Dit verlies wordt ontworteling genoemd en is voor vluchtelingen onder te verdelen in vier
niveaus:
1) verlies van de liefde en het respect van familieleden, vrienden en kennissen;
2) verlies van een ondersteunend sociaal netwerk van familieleden, vrienden en kennissen;
3) verlies van sociale en economische status;
4) verlies van de betekenisgevende context (cultuur, normen, waarden, taal, en dergelijke).
(Schell en Muller 2000: 34)

3.2 Vlucht naar Nederland
Een aantal respondenten vertelde dat zij met de betaalde hulp van een mensensmokkelaar naar
Nederland waren gekomen. Gezien de streng bewaakte buitengrenzen van Fort Europa en het
vele geld dat de EU het laatste jaar beschikbaar stelt om bijvoorbeeld de oostgrenzen van
Europa stevig af te sluiten voor ‘illegale’ immigranten, zijn de voor asielzoekers gewilde
Europese landen zoals Nederland, Engeland en Duitsland bijna niet meer bereikbaar zonder
een gedegen kennis van de zwakke plekken in de grensbewaking. Mensensmokkelaars hebben
deze kennis vaak doordat zij lokaal mensen inhuren die in de grensgebieden zijn opgegroeid
en als gids kunnen dienen. Daarbij komt dat voor de vlucht verschillende vervoersmiddelen
nodig zijn. Niet iedere asielzoeker komt rechtstreeks per vliegtuig of per schip aan.
Dit blijkt wel uit het vluchtverhaal van Mamoud (begin dertig). Zijn reisroute bestond uit twee
delen. Het eerste deel van zijn vlucht vloog hij vanuit Iran naar Istanbul met een vals
paspoort. Na aankomst in Istanbul moest hij zich een week schuilhouden in een hotel samen
met een aantal andere vluchtelingen. Zij konden niet naar buiten, want de angst was groot om
gearresteerd te worden door de Turkse politie en dan waren hij en zijn medevluchtelingen
teruggestuurd naar Iran, want Turkije ziet vluchtelingen uit Iran als ongewenste illegale
immigranten. Mamoud werd verder geholpen door andere, lokale smokkelaars en met een
busje of vrachtwagen naar Nederland gereden. Voor elk gedeelte van zijn vlucht moest hij
apart betalen. Alles bij elkaar kostte het enkeltje Iran - Nederland ongeveer 5000 dollar.
Mamoud’s vluchtroute bracht hem relatief snel naar Nederland, maar er zijn vanuit Iran
verschillende mogelijkheden. Ahmed (39), ook uit Iran, sprak in zijn interview over een bij
Iraniërs bekende, veel langere route die loopt vanuit Iran naar Bosnië, vandaar uit naar Italië,
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daarna via Marseille naar Parijs, om tenslotte te eindigen in Nederland. Een reis die
aanzienlijk langer duurt dan de eerste mogelijkheid.
Een langere reis brengt ook meer risico’s en ontberingen met zich mee zoals blijkt uit het
verhaal van een Iraakse vrouw, in het Algemeen Dagblad, september 2002 : “Op 27 augustus
vorig jaar zijn we uit Bagdad vertrokken. Sindsdien zijn we van huis naar huis getrokken,
steeds in andere auto’s. we mochten ons nergens laten zien, met niemand praten. We waren
met 85 mensen uit Bangladesh, India en Irak. Ik heb bijna al mijn geld aan deze reis
uitgegeven.” Eind februari eindigde haar reis in een bos in de Oekraïne vlak bij de grens met
Hongarije, waar zij, samen met de hele groep, aan haar lot werd overgelaten tot de politie hen
uiteindelijk vond en hen in een kamp voor illegale immigranten onderbracht. Zij was bijna
een half jaar onderweg. Het gewenste einddoel Duitsland werd niet bereikt.

Wanneer een vluchteling besluit gebruik te maken van een mensensmokkelaar is het einddoel
van de vlucht afhankelijk van de mogelijkheden die de mensensmokkelaar aanbiedt en de
hoeveelheid geld die iemand kan betalen. Er kan niet echt sprake zijn van een bewuste, vooraf
bepaalde keuze voor een bepaald asielland. Toch beseffen asielzoekers zich wel dat enig
houvast in het asielland een voordeel kan zijn, zoals het kennen van eerder gevluchte
familieleden of het spreken van de lokale hoofdtaal. De kans op aansluiting in de nieuwe
cultuur is dan groter, maar zoals blijkt uit het vluchtverhaal van Deng (32), een goed Engels
sprekende man uit Soedan, wordt het vooraf afgesproken reisdoel niet altijd bereikt:

“We betaalden voor onze reis vanaf Port Sudan. Met een schip zouden we vanuit de
haven naar Engeland worden gebracht. Toen we na 19 dagen aankwamen in de haven
zeiden ze (de mensensmokkelaars mm) tegen ons dat we in Engeland waren
aangekomen. We stapten uit en we kwamen erachter dat de mensen geen Engels
praatten. Toen vroegen we aan hen: waar zijn we? Ze zeiden tegen ons dat we in
Rotterdam waren en toen vroegen wij: waar ligt Rotterdam? En ze zeiden: ‘ in
Nederland’ en wij vroegen: ‘ waar is Nederland?’ en ze antwoordden: ‘in Holland’ en
toen wisten we: “oh, in Holland!”
Het merendeel van de asielzoekers die ik heb gesproken wist van tevoren niet dat hun vlucht
in Nederland zou eindigen. Men komt aan met een beperkte basiskennis over Nederland.
Ahmed (39) uit Iran:

“Ik wist eigenlijk niks van Nederland, ik wist alleen dat Amsterdam de hoofdstad was,
dat het een land is van tulpen, dat Rotterdam een hele grote haven is en ik kende Johan
Cruijff, Marco van Basten en Ruud Gullit. Ik wist verder niks van Nederland.”
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De tien grootste groepen vluchtelingen die in 2000 in Nederland asiel aanvroegen waren
afkomstig uit Afghanistan, Joegoslavië, Irak, Iran, Turkije, Angola, Somalië, Sierra Leone,
Bosnië en Soedan (Ministerie van Justitie 2002). Aan deze verscheidenheid aan landen is te
zien dat het verschil tussen de Nederlandse cultuur en de thuiscultuur groot kan zijn. De
meeste asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen zijn onbekend met de Nederlandse
cultuur, men spreekt de taal niet en men is zich niet bewust van de heersende regels,
gewoonten en gebruiken van het gastland. Dit op zichzelf brengt al veel spanningen en
aanpassingen met zich mee. Migratie is een proces van sociale verandering: verwachtingen
moeten worden bijgesteld, nieuwe normen aangeleerd en bovenal moet men manieren
ontdekken om te overleven in de nieuwe situatie. Volgens Brody:
“ A shift in residence involves not only new places, but new faces and new norms. Movement
over distance implies the crossing of social system boundaries, whether the systems are defined
in terms of national entities, regional subcultures, or immediate friendship and kinship networks.
The immigrant leaves behind the supports and stresses of the donor system from which he
departs, including the push factors which contributed to his decision to move. The immigrant
loses the support of social and geographic familiarity, of long-term relationships and values
which were built into him while growing up.” (Brody 1969:15)

Terwijl een vluchteling aan de ene kant rouwt om verliezen maakt hij zich aan de andere kant –
bewust en onbewust - steeds meer aspecten van de cultuur van het asielland eigen (Schell en
Muller 2000: 35). Dit proces wordt acculturatie genoemd en wordt gedefinieerd als “culture
change which results from continuous, first hand contact between two distinct cultural groups”
(Berry, Kim, Mindle en Mok 1987: 491). Veranderingen, die optreden wanneer asielzoekers
zich vestigen in een nieuwe cultuur, kunnen vervolgens worden onderverdeeld in vijf, elkaar
gedeeltelijk overlappende, categorieën. In de eerste plaats zijn er de fysieke veranderingen:
asielzoekers komen terecht in een nieuwe leefomgeving. In de tweede plaats zijn er biologische
veranderingen: zoals andere voeding en voedingsgewoonten. In de derde plaats zijn er culturele
veranderingen in de nieuwe maatschappij: de politieke, economische, technische, religieuze en
sociale instituties waar men mee is opgegroeid worden gewijzigd of nieuwe komen er voor in
de plaats. Deze culturele veranderingen vormen de kern van het acculturatieproces. Op de
vierde plaats komen de veranderingen die met nieuwe sociale relaties te maken hebben, zoals
het wel of niet horen bij groepen mensen en dominantieverhoudingen in de nieuwe cultuur. En
tenslotte zijn er de psychologische veranderingen: gedragsveranderingen en veranderingen in
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de mentale gezondheid, die altijd optreden wanneer migranten zich aanpassen aan de nieuwe
cultuur (vrij naar Berry, Kim, Mindle, Mok 1987, 492).

3.3 De eerste dag in Nederland
Voor de vluchtelingen die erin slagen om Nederland te bereiken, begint de volgende tijdsfase:
die van de asielprocedure en –opvang. Na aankomst in Nederland zijn vluchtelingen die asiel
willen aanvragen verplicht om zich binnen een werkdag na aankomst te melden bij de
vreemdelingenpolitie en hun asielverzoek kenbaar te maken. De eerste aanraking met de
Nederlandse cultuur is die met haar bureaucratie. Hier zijn mensen meestal niet op
voorbereid. Mohamed, een journalist en ex-asielzoeker uit Soedan, die na een politieke coup
zijn thuisland ontvluchtte, heeft een dagboek5 bijgehouden over zijn ervaringen als
asielzoeker in Nederland en verteld over zijn eerste indrukken: “Verbazing en desillusie
waren vanaf het moment van mijn aankomst mijn deel. Een vriend van mij, die zelf ook
asielzoeker is, ging er na enige aarzeling mee akkoord mij naar het gebouw van de
vreemdelingenpolitie te brengen, waar ik mij op de eerste werkdag na aankomst moest
melden. (…) Ik vervoegde mij bij de balie waar vier politiemannen geconcentreerd achter
computerschermen zaten. (…) Met enige aarzeling probeerde ik: “Ik ben hier om politiek asiel
aan te vragen”, waarop de politieman, zonder van zijn scherm op te kijken, antwoordde “I
know”. Enige tijd later kwam een vijfde politieman zeggen dat ik naar een andere plaats moest
die Zevenaar heette. Hij gaf me een routebeschrijving en vroeg of ik geld had voor de trein.
“ja”, antwoordde ik, nam het papier en vertrok, verbaasd dat me niet eens naar mijn naam was
gevraagd. (…) In de trein voelde ik mij teleurgesteld door mijn eerste contact met de
Nederlandse autoriteiten” (NRC handelsblad, 16 oktober 1999). De onpersoonlijke,
onverschillige ontvangst in Nederland en het zelfs niet vragen naar een naam wordt vaker
genoemd door de respondenten. Men voelt zich onwelkom, een nummer en onbegrepen.
3.4 De eerste dagen in het AC
Tussen het moment van aankomst in Nederland en de binnenkomst in het eerste
opvangcentrum: het aanmeldcentrum (AC) ligt weinig tijd. Variërend van een paar uur
wanneer men niemand kent in Nederland tot hooguit enkele dagen als iemand eerst wordt
opgevangen door vrienden of bekenden. Mamoud (begin dertig):
5

Ik citeer in de verdere tekst uit Mohamed’s dagboek, dat ook in een reeks artikelen in het NRC is gepubliceerd,
en uit het interview dat ik met hem had.
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“Toen ik mijn vriend ontmoette in Nederland was ik opgelucht, maar niet blij, ook al
had ik hem twaalf jaar niet gezien. Soms spreek je af met familie en is het fijn om
diegene te ontmoeten, om te lachen, herinneringen op te halen, maar nu belde ik de
avond voordat ik kwam vanuit het hotel waar ik was in Istanbul dat ik naar hem toe zou
komen en waarom. Hij had dit nooit verwacht, maar hij wist wel dat ik politiek actief
was. Hij vroeg niet veel, maar steunde mij. Ik was helemaal los van alles om mij heen en
van mijzelf. Ik was erg in de war. Hij belde centra en ze vertelden hem dat ik naar Ter
Apel moest. Ik had geen idee van de procedure en de centra. Ik was erg nerveus dus
vond hij het beter om mij pas de volgende dag, op een zondag, weg te brengen.”
In het AC verblijven mensen in afwachting van hun ‘Eerste Gehoor’. Door middel van dit
interview wordt door de IND in een vroeg stadium, wanneer mensen net in Nederland zijn,
beslist of een asielverzoek kansarm of kansrijk is. Een soort uitgebreide, extra grenscontrole
alleen voor asielzoekers. Wanneer de vier aanmeldcentra in Nederland allemaal vol zitten,
wordt men eerst opgevangen in de zogenaamde pre-AC’s, een soort buffer opvang. Net als de
AC’s zijn de pre-AC’s ingesteld op een kort verblijf van gemiddeld twee tot drie dagen en de
snelle doorvoer van asielzoekers, maar in de pre-AC’s kan het wachten soms toch langer
duren. Deng (32) verbleef in zo’n pre-AC:
“Eerst gingen we naar een plek waar mensen moesten wachten, dichtbij Nijmegen.
Daar moesten we wachten op…ik weet niet waarop…een interview of zo…sommigen
bleven daar drie weken, sommigen bleven twee weken, één iemand woonde daar al een
maand. Dit was een verschrikkelijke plek, omdat we in een soort loods, hangar moesten
leven op een heel groot terrein. Binnen in de hangar was de ruimte opgedeeld in
gedeeltes van zes bij zes waar vijf stapelbedden in stonden. Mensen die waren getrouwd
sliepen bij elkaar, families bij elkaar; vader en moeder onder, de kinderen boven, of
wanneer je geen kinderen had een ander getrouwd stel boven. ’ s Ochtends kwam het
personeel langs om je een tandenborstel, een handdoek en wat al niet meer te geven,
alles gemaakt van papier, voor eenmalig gebruik zodat ze het weg konden gooien. Het
was een hete zomer en het werd binnen heel erg warm. We bleven daar gelukkig maar
twee weken. Niemand heeft ons daar iets gevraagd, zelfs geen naam, niemand wist daar
wie wij waren.
Uit Deng’s verhaal komt weer de onpersoonlijke en productiematige behandeling naar voren
die al merkbaar was vanaf het eerste contact met de Nederlandse autoriteiten. Blijkbaar was
ook de informatie over het doel of nut van de opvang bij Deng onbekend. Het enige wat hij
wist was dat hij moest wachten en dat hij in dit pre- AC moest blijven.

In het AC hebben mensen eigenlijk geen tijd om hun nieuwe situatie te overdenken of bij te
komen van de vlucht. De dag wordt wachtend in een wachtkamer doorgebracht totdat de
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asielzoeker wordt opgeroepen voor het interview. Mensen krijgen niet te horen wanneer of
hoe laat het interview plaats zal vinden en wachten de hele dag tot ze worden opgeroepen.
Wanneer men niet wordt opgeroepen begint de hele zit de volgende dag weer opnieuw.
Mohamed: “De tweede dag zat ik van zes uur ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds in een stoel die
uitzicht bood op een televisie, een koffieautomaat en dozen met appels en broodjes kaas.
Velen werden naar het andere gebouw geroepen waarna wij ze niet meer terug zagen”. De
mensen die zij niet meer terug zagen werden op grond van het eerste interview afgewezen
voor de asielprocedure. Voor hen eindigde de verdere opvang.

3.5 De volgende maanden in het OC
Asielzoekers die wel toegelaten worden tot de asielprocedure krijgen dit in het AC te horen en
gaan dan ‘op transfer’ naar een onderzoeks- en opvangcentrum (OC). Zij gaan door in de
volgende stap van de asielprocedure en het daarbij horende opvangcentrum. In het OC komen
asielzoekers vaak in slechte conditie aan. Men is vermoeid en verward door alle nieuwe
indrukken. Soms zijn mensen ondervoed geraakt of ziek geworden van de geleden
ontberingen tijdens de vlucht. De eerste indruk die asielzoekers hebben van het OC kan heel
dubbel zijn. Aan de ene kant is iemand teleurgesteld door de eerste indrukken van Nederland
en aan de andere kant wordt het OC gezien als een nieuw begin. Mamoud (begin dertig), sinds
vier maanden in OC Prinsenbos:
“Mijn eerste indruk toen ik door de poort liep… Ik dacht, wie had kunnen denken dat ik
hier ben? Ik zag het als de poort naar een nieuw leven. Dit was mijn eerste indruk. Ik
vroeg niet veel, ik verwachtte niet veel, maar ik verwachtte buiten gevaar te zijn. Aan
deze verwachting werd voldaan, mijn leven was niet meer in gevaar.”
Opvallend is dat de meeste respondenten zich tijdens de interviews veelal positief uitlieten
over de OC’s waar zij hadden verbleven of nog verbleven. Volgens Ahmed (39), een Iraanse
ex-asielzoeker die zes jaar in opvangcentra heeft verbleven, komt dit op de eerste plaats door
de positieve beslissing in het AC. Het verder mogen in de asielprocedure geeft asielzoekers
hoop op toelating in Nederland. Ahmed:
“Je hoort nooit van asielzoekers dat het OC slecht was. Meestal hebben ze goede
herinneringen aan het OC. Ze zullen altijd zeggen dat het daar goed was. Dit komt door
wat ze daar krijgen en door de asielzoekers zelf. Je komt net uit het AC waar je hoorde
dat je verder mag naar een OC. Je mag blijven. Je krijgt asiel. Je bent jong, je komt net
binnen, alles wat je ziet is nieuw en je kijkt met je grote ogen overal om je heen. Je krijgt
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hoop. Je krijgt hoop omdat je wordt ontvangen door het COA, door de regering, en je
denkt, eindelijk heb ik ergens een plek gevonden waar ik veilig ben. Waar ik gewoon kan
wonen in vrijheid en zonder angst. Eindelijk heb je een plek gevonden waar je veilig
bent. En als je jezelf veilig voelt en als je vrijheid voelt, als je denkt dat je kan zeggen
wat je wil, dan zoek je contact met andere mensen, dan wil je graag je eigen opvattingen
delen met andere mensen. Ook wil je dan graag met de nieuwe wereld kennis maken, net
als een klein kind: wat hij vindt doet hij in z’n mond.”
Het OC wordt gezien als het eerste stukje Nederland waar men het idee heeft dat men welkom
is en mag blijven. Men heeft onderdak gekregen en de vlucht is eindelijk voorbij. Er is in het
begin een open houding naar Nederland en naar de andere asielzoekers in het centrum. Tarik
(34), een ex-asielzoeker uit Algerije die vier jaar in de opvang heeft verbleven:
“Ik was in OC Schalkhaar in Deventer. Dat was een leuk OC: het lag helemaal in de
natuur, dichtbij het dorp Schalkhaar, een mooi dorp. In het OC kregen mensen medische
hulp, er was een soort klein ziekenhuis en er was een restaurant waar je moest eten.
Niemand kookte daar zelf. Niemand sliep natuurlijk in zijn eigen kamer, er was daar een
soort slaapzaal waar tien mensen sliepen. Alleen voor de families was er een aparte
ruimte. Er was een soort gordijn waarmee ruimte werd afgescheiden voor de families.
Twee of drie families sliepen in zo’n zaal bij elkaar. De douche en het toilet waren op de
gang. Er was een sportzaal en er was ook een soort disco, een soort gemeenschappelijke
zaal, iedereen ging daar heen na de lunch. Je kon daar zitten en praten met mensen,
Iraniërs, Afghanen, Somaliërs, je kon kiezen en er kwamen daar ook af en toe
Nederlandse vrijwilligers. In het OC was ook een soort winkel waar je op zondag
boodschappen kon doen en er was een sport- en fitnesszaal. Verder kon je een gratis
kaartje krijgen voor het zwembad, hier was een speciale dag voor en je kon gratis reizen
als je naar je advocaat moest, je kreeg dan een OV dagkaart.”
Om zijn positieve verhaal kracht bij te zetten laat Tarik tijdens zijn interview trots foto’s zien
die tijdens zijn tijd in het OC zijn gemaakt. Op een foto staat hij arm in arm met een
Aziatische vriend tijdens een soort discoavond in het OC, er is een foto van hem in het
zwembad met een Nederlandse jongen uit Schalkhaar, een foto van hem tussen de koeien in
een weiland en de mooiste: een foto waarop hij voor een groot huis in het dorp Schalkhaar
staat en net doet alsof dat zijn eigen huis is, met als commentaar dat iemand die de foto ziet
niet kan weten dat hij eigenlijk op een kamer in het OC sliep met nog elf andere mensen.

In het OC is er onder de bewoners meestal wel begrip voor het feit dat de overheid hen niet
veel extra’s kan bieden. Men kijkt om zich heen en ziet nog een paar honderd andere
asielzoekers die ook allemaal hun hoop hebben gevestigd toegelaten te worden tot Nederland.
Zoals verschillende respondenten aangeven worden de faciliteiten in het OC als acceptabel
ervaren. Mamoud (begin dertig) verblijvend in OC Prinsenbos:
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“Algemeen gesproken kan ik niet klagen over mijn fysieke omstandigheden. Ik begrijp
dat de Nederlandse regering ons geen hotelkamer kan bieden. Ook de financiële
beperkingen begrijp ik: dat men ons niet veel geld kan geven. Ik bedoel, veel mensen
komen naar Nederland om asiel aan te vragen dus is er geen geld en kunnen ze ons geen
luxe leven bieden. Een asielzoeker kan dit ook niet verwachtten. Ik denk dat de fysieke
omstandigheden ok zijn hier.”

Het beeld van de eigen situatie in Nederland verandert na ongeveer een maand in het OC te
hebben verbleven. Nadat mensen een beetje bij zinnen zijn gekomen en zich meer bewust
worden van hun omgeving, komt er het besef dat de duur van het verblijf wel eens lang kon
gaan duren en wordt de perceptie van de eigen situatie in het opvangcentrum negatiever. De
verwachting van een asielzoeker is het vinden van vrijheid en veiligheid in de Nederlandse
maatschappij tussen de Nederlanders, met een eigen plek in de maatschappij en door te kunnen
gaan met zijn leven, maar dit blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar. Of zoals Collins, (begin
twintig), uit Sierra Leone, zijn verwachtingen verwoordt: “ Ik wil hier in Nederland een vrouw
en kinderen. Ik wil een man zijn, ik wil doen wat een man moet doen.” De beperkingen van het
centrumleven worden voelbaar en asielzoekers beginnen meer en meer het verblijf in een
opvangcentrum als een heel abnormale fase in hun leven te beschouwen.
De ervaring van sterk wisselende emoties tijdens de eerste maand in het OC, vertoont
overeenkomsten met de theorievorming rond het proces ‘cultuur schok’. Een cultuurschok
wordt door Niemeijer beschreven in een aantal fasen. De eerste fase kenmerkt zich “door een
gevoel van euforie. Het aankomen in het gastland kan gepaard gaan met opluchting en het
gevoel eindelijk vrijheid te hebben gevonden” (Niemeijer 1994: 20). Wanneer asielzoekers
voor het eerst aankomen in een OC is er het gevoel veilig te zijn. Men is opgelucht dat de
vlucht voorbij is en de opvang kan worden ervaren als de poort naar een nieuw leven. De
tweede fase kenmerkt zich “door een gevoel van frustratie en woede. De verschillen tussen het
herkomstland, de eigen cultuur en de nieuwe samenleving kunnen tot spanningen leiden”
(ibid.: 20). Afhankelijk van de persoon komt het besef dat zij een van de vele asielzoekers zijn
die Nederland om asiel hebben gevraagd. Men beseft zich hoe langer hoe meer dat toelating tot
de Nederlandse samenleving geen zekerheid is en dat een uiteindelijke beslissing in de
asielprocedure erg lang op zich kan laten wachten. Dit blijkt uit de manier waarop zij worden
behandeld door de Nederlandse overheid en uit de gesprekken die zij voeren met
medeasielzoekers.
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Er ontstaat na ongeveer een maand in een opvangcentrum te hebben verbleven een negatief
beeld over de eigen situatie in Nederland. De asielprocedure wordt gezien als oneerlijk en de
algemene situatie in een opvangcentrum kan worden ervaren als in een gevangenis, als aapjes
in een kooi, frustrerend en uitzichtloos. Volgens van Haaften is de tweede fase de kritieke fase
in het algemene aanpassingsproces: “ Who gets stuck in it will behave more and more
unadapted, will experience growing problems and finally the best solution could be to leave to
prevent a nervous breakdown or psychosomatic illness” ( Van Haaften in Niemijer 1994: 20).
Voor een asielzoeker verblijvend in een opvangcentrum is de oplossing van Van Haaften om te
vertrekken (uit de opvang), wanneer de aanpassingsproblemen te groot worden, meestal geen
goede oplossing. De asielprocedure zal worden afgebroken wanneer iemand besluit uit de
opvang te vertrekken, met als uiteindelijk gevolg dat iemand Nederland moet verlaten. Een
asielzoeker rest dan drie opties: terugkeren naar het herkomstland, doormigreren of kiezen voor
een illegaal verblijf in Nederland. Zolang de asielprocedure loopt is men zo gefocust op het
verwerven van het recht om in Nederland te mogen blijven dat een asielzoeker zichzelf
‘dwingt’ om vol te houden en zichzelf meestal niet toestaat om uit het opvangcentrum te
stappen. De mogelijkheid dat er psychosomatische klachten optreden bij asielzoekers
gerelateerd aan de tweede fase van een cultuurschok is dan ook aanwezig, zeker omdat de
volgende fasen van een cultuurschok (nog) onbereikbaar blijven tijdens de asielprocedure: de
fasen waarin een asielzoeker eventueel door de nieuwe samenleving geaccepteerd wordt en er
eventueel in slaagt om een soort synthese te vormen van zijn eigen cultuur en die van de
nieuwe samenleving.
Uit de interviews blijkt dat de hoop een veilige plek te hebben gevonden en het vertrouwen in
de Nederlandse overheid na de eerste maand in het OC sterk verminderd is. Zeker wanneer zij
zich beseffen dat zij in het ‘Nader Gehoor’ moeten zien te bewijzen een ‘echte’ vluchteling te
zijn en zij zich beseffen dat van dit interview hun hele verdere toekomst afhangt.

3.5.1 Het Nader Gehoor
In het OC neemt een ‘contactambtenaar6’ van de IND het Nader Gehoor af. In dit interview
wordt een asielzoeker gevraagd naar zijn ‘vluchtmotief’: de reden waarom hij naar Nederland
is gevlucht en naar zijn ‘vluchtverhaal’: hoe hij naar Nederland is gekomen. Het verslag van
6

Ambtenaar van de IND die het interview afneemt. Dit is de enige ambtenaar van de IND die een asielzoeker
tijdens zijn asielprocedure te zien krijgt.
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dit interview is het belangrijkste document in de hele procedure, omdat de uiteindelijke
beslissing, of iemand wel of niet in Nederland mag blijven, hier geheel op wordt gebaseerd.
Asielzoekers weten dat van dit interview veel afhangt, maar begrijpen niet waarom deze
procedure moet bestaan en waarom ze niet op hun woord worden geloofd. De Armeense
vluchtelinge Ada Papazian, beschrijft in haar roman “Welkom thuis, mevrouw” haar indruk
van zo’n gesprek:

‘Dat ‘nader gehoor’ ondermijnde mijn aangeboren zelfvertrouwen. Een gevoel van niet begrepen
worden en niet serieus genomen worden overviel me. Ik realiseerde me maar al te goed dat enkel
die getypte woorden ons lot zouden bezegelen (…) Ik vroeg me af in handen van welke
medewerker van justitie deze ondervraging terecht zou komen en wie het aan zou durven op papier
een oordeel te vellen ?” (Papazian 1999: 87).

De antwoorden die een asielzoeker geeft op de vragen gesteld in het Nader Gehoor worden
samengesteld tot een verslag. Dit verslag krijgt in de asielprocedure de status van ‘ambtelijke
waarheid’. Het ‘levensverhaal’ van de asielzoeker wordt een dossier, dat van het ene bureau
op het andere bureau kan worden neergelegd, totdat het uiteindelijke oordeel wordt geveld
door beslisambtenaren7 en rechters die de asielzoeker niet hebben gezien of gesproken. Het
niet kennen van zijn beoordelaars en het niet zelf invloed kunnen uitoefenen op zijn toekomst,
maakt Mamoud onzeker en geeft hem een hulpeloos gevoel:
“Dit is het aspect, het eerste aspect, dat de mensen die over jou beslissen jou niet
kennen en jij kent hen niet. Jij weet niet op welke gronden zij jou gaan beoordelen. Dit is
het ergste, je weet niet wat zij denken, wat de criteria zijn waarop zij jou beoordelen. Op
welke basis zullen zij hun beslissing baseren? Misschien bevind je je in heel ernstige
omstandigheden maar zullen mensen je niet begrijpen en zullen zij zelf oordelen dat het
allemaal wel meevalt. Gedurende de hele procedure bestaat er het gevaar dat ze zullen
zeggen: “Tot ziens, ga maar weer terug naar je land”, zelfs al heb je echt serieuze
problemen. Daarom voel je je soms hulpeloos, dat je toekomst wordt bepaald door
anderen.”
Asielzoekers kunnen worden gezien als overlevers. Zij hebben de moed gehad om te
vertrekken uit hun thuisland en het is hen gelukt alle ontberingen tijdens de vaak langdurige
7

De respondenten die ik heb gesproken vielen allen nog onder de ‘oude’ vreemdelingenwet van voor de
vreemdelingenwet 2000. Onder de oude vreemdelingenwet kon de beslisambtenaar besluiten tot het toekennen
van een A-status (erkenning als vluchteling), een vergunning tot verblijf, een voorlopige vergunning tot verblijf
of een afwijzing (een zgn negatief). De asielzoeker kon tegen een afwijzing in beroep gaan, waarna een volgende
beslisambtenaar het vluchtverhaal opnieuw beoordeelde. Wanneer de tweede beslissing ook negatief uitviel, dan
was de rechter de laatste persoon die deze beslissing ongeldig kon verklaren en moest er opnieuw worden beslist
door de IND.
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vlucht, onderhevig aan grote risico’s, te overkomen. Nu in Nederland blijkt dat zij hun eigen
autonomie kwijt zijn en de beslissing over hun lot moeten overlaten aan mensen die hen niet
kennen.
In het Nader Gehoor moet een asielzoeker met bewijs8 zijn vluchtmotief kunnen
onderbouwen. Om asielzoekers voor te bereiden op het interview wordt hen een gratis
advocaat toegewezen. Deze advocaat kan de asielzoeker helpen met inhoudelijke, juridische
vragen en onderhoudt contact met de IND. De advocaat kan ook om uitstel van het interview
vragen wanneer bijvoorbeeld documenten die als bewijs kunnen dienen niet binnen de
gestelde tijd in Nederland kunnen zijn. Het juridische karakter van de asielprocedure is voor
Michael een persoonlijke belediging en maakt hem woedend:
“Volgende week heb ik een interview (Nader Gehoor mm) en gisteren vroegen ze mij of
ik al een advocaat had? Ik zei: Waar heb ik een advocaat voor nodig? Ik heb niet
gestolen, ik heb niemand vermoord, ik heb geen advocaat nodig! Ik wil geen advocaat!
Als ik de wet had overtreden dan zouden ze me naar de rechtbank brengen, maar ik heb
niets misdaan, ik heb de wet niet overtreden. Ik ben alleen maar naar Holland gekomen
voor hulp, als jullie mij niet willen helpen, zeg dat dan en ik vertrek weer. Dat is toch
heel simpel en eenvoudig. Als ik zou zeggen dat ik een advocaat nodig heb om mijn
verhaal te verdedigen, dan lijkt het alsof ik lieg! Dat ik een advocaat nodig heb omdat ik
lieg. Om mij te helpen toch een verblijfsvergunning te krijgen. Maar ik lieg niet, ik vertel
de waarheid en als Nederland mijn waarheid niet wil accepteren dan hoeft het verder
niet en moet ik weer verder. Wat is dan voor mij het nut van de hulp van een advocaat?
Dit is vreemd voor mij. Ik ben trots op mijn land en ik ben trots een strijder te zijn. Als
de omstandigheden in mijn land niet zo waren dat ik er niet meer kon blijven, dan was ik
hier nu niet in Nederland geweest. Dit is de eerste keer dat ik buiten de Ivoorkust ben
gereisd. Ik was een student, dat kan ik daar afmaken en een baan krijgen. Waarom zou
ik zomaar weggaan uit mijn land? Ik heb een vrouw en twee kinderen, waarom zou ik
hen zomaar achterlaten?”
Dat asielzoekers moeten kunnen bewijzen over een, in de ogen van de Nederlandse regering,
rechtmatig vluchtmotief te beschikken is voor asielzoekers onbegrijpelijk. Zij weten toch wat
ze hebben meegemaakt? Het gevoel is er dat men al op voorhand als leugenaar wordt gezien
en ook zo wordt behandeld door de Nederlandse overheid. Het bestaan van zoiets als een
asielprocedure wordt door verschillende respondenten omschreven als ‘iets wat je in je
normale leven niet meemaakt, niet behorend bij het normale leven’ en ‘de status van een
asielzoeker, van het hebben van geen status, zou niet voor mogen komen’. Mamoud: “Ik kan
niks doen om mijzelf te helpen. Dus ik moet accepteren dat ik moet wachten en anderen moet
8

Een feitelijk verslag van de gebeurtenissen die leiden tot de vlucht, maar ook papieren waaruit de identiteit
blijkt van de asielaanvrager of documenten die bijvoorbeeld een lidmaatschap van een politieke partij kunnen
aantonen.
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laten beslissen over mijn lot.” Ook het verblijf in een opvangcentrum wordt ervaren als
‘buiten het normale leven staand’ en ‘levend in een abnormale situatie’. Colins: “In het
centrum denk je niet aan de toekomst, hier eet je, drink je en gaat je leven niet verder”

De asielprocedure en het verblijf in een opvangcentrum werpt een barrière op tussen de
asielzoeker en de omliggende maatschappij. Deze barrière staat een ‘normaal’ leven steeds
meer in de weg. Michael geeft een symbolisch voorbeeld hoe in zijn ogen Nederland omgaat
met asielzoekers:
“Kijk, het is zo: als ik jou niet wil ontvangen in mijn huis, dan is het beter om meteen,
eerlijk, te zeggen: ik kan jou niet in mijn huis ontvangen. Dat is duidelijk en dan kan ik
een volgende stap zetten en het ergens anders proberen. Stel mijn jongere broer verlaat
zijn dorp en hij komt naar mijn stad en ik weet dat ik geen werk voor hem kan vinden,
dat ik niets voor hem kan doen en hem niet kan helpen, moet ik hem dan aanbieden om
bij mij te komen slapen? En dan? Hij eet, slaapt en wordt ‘s ochtends weer wakker, dat
zou niet eerlijk zijn. Hij zou het op den duur niet meer leuk vinden om bij mij te zijn,
want hij is afhankelijk van zijn broer. Ik zal hem zakgeld geven als hij daar om vraagt,
maar hij is een volwassen man met zijn eigen trots en zijn behoefte aan vrijheid. Dat
zakgeld zal te weinig zijn om te kunnen doen wat hij wil. Op een dag zal hij boos
worden op zijn broer omdat ik al die tijd mijn mond heb gehouden. Dat ik wist dat ik
hem niet kon helpen. Hij zal met ruzie weggaan en waar moet hij dan heen? Na al die
tijd afhankelijk te zijn geweest van zijn grote broer? Het is niet eerlijk om later pas te
zeggen dat ik hem niet kan helpen.”

3.6 De jaren in het AZC

Op ‘transfer’ gaan naar een AZC is voor een asielzoeker in principe goed nieuws, want er is
niet negatief beslist op het Nader Gehoor en de kans wordt groter op een status. Aan de andere
kant verandert er niets in de asielprocedure. Ahmed (39): “Dan ga je naar een AZC en dan
duurt de procedure lang en lang en nog langer, en nog steeds langer, en dan word je moe van
de bureaucratie. Van de hele lange procedure. In een AZC heb je ook minder mogelijkheden
dan in een OC. Je hebt minder ruimte”. Het AZC is een uitgekleed OC, er is minder afleiding.
Eigenlijk is alleen de woonfunctie overgebleven. Het verdere leven in het AZC speelt zich af
tussen het thuisland en het gastland in een grijs gebied: het opvangcentrum. De afstand tussen
asielzoekers en de Nederlandse samenleving blijft groot. Men is afgezonderd van sociaal
contact met het thuisland: familieleden, vrienden en kennissen worden gemist. Ahmed (39):

Titel: De poort naar een nieuw leven

Auteur: Merlijn Michon

Contact: merlijn@wijkwiskunde.nl / www.wijkwiskunde.nl

40

“Je hebt geen band met je eigen familie, je krijgt geen nieuws, je kunt niet vaak bellen
met je familie, uit het oog van veiligheid, maar ook door het weinige zakgeld; je kunt
niet iedere week een telefoonkaart kopen. Je weet niet wat je vrouw in Iran doet, wat je
moeder doet, je broer, wat er gebeurt met je vrienden en met je familie. Je wilt graag
wat weten, wat horen maar dat kan niet. Ik denk dat zulke problemen al genoeg zijn om
een depressief mens van je te maken. “
Men is afgezonderd van de buitenwereld die Nederland heet. Majzoub (43), verblijft sinds
twee jaar in de opvang en deelt met drie anderen een kamer in AZC Crailoo :
“In mijn land leefde ik niet zo...op een kamer met drie anderen. Geïsoleerd van de rest
van de wereld. Niet in staat iets te doen. Niet te kunnen werken. Dat had ik in mijn land
niet. Dit is verschrikkelijk. Zelfs toen ik nog student was leefde ik niet zo. Dit is geen
leven.”
In het migreren in een nieuwe cultuur zijn elementen te duiden die het integreren in een
onbekende omgeving positief beïnvloeden zoals het hebben van werk, een eigen plek in de
woonbuurt, het (leren) spreken van de taal en het zich eigen maken van de nieuwe cultuur.
Deze elementen geven de nieuwkomer grip op de maatschappij, geven betekenis aan de
levensinvulling en brengt de nieuwkomer in contact met de autochtone bevolking. De
beperkende regels die gelden in en buiten de centrale opvang ontnemen asielzoekers min of
meer deze grip op de nieuwe cultuur, het is immers (nog) niet de bedoeling dat asielzoekers
zich gaan hechten aan de nieuwe cultuur totdat hun asielprocedure is afgerond. De
belangrijkste beperkende regels die de afstand tussen de asielzoeker en de Nederlandse
samenleving in stand houden zijn:
1) Asielzoekers mogen geen betaalde arbeid verrichten, afgezien van enkele weken
seizoenarbeid (en kunnen dien ten gevolge geen zelfvoorzienend inkomen verdienen).
2) Een asielzoeker krijgt een beperkte wekelijkse uitkering (waar alleen de meest
elementaire basisbehoeften zoals eten en kleding van kan worden gekocht).
3) Asielzoekers boven de achttien jaar mogen geen scholing of een opleiding volgen,
afgezien van een enkele Nederlandse taalles of oriëntatiecursus op de Nederlandse
maatschappij, die in de meeste centra gegeven worden. Deelname aan de Nederlandse
taallessen wordt verboden wanneer een asielzoeker een eerste negatieve beslissing
krijgt op zijn asielaanvraag.
4) Asielzoekers moeten beschikbaar zijn voor de asielprocedure en de beslissing
afwachten in een opvangcentrum voor asielzoekers.
Titel: De poort naar een nieuw leven

Auteur: Merlijn Michon

Contact: merlijn@wijkwiskunde.nl / www.wijkwiskunde.nl

41

3.7 Conclusie

Een asielzoeker zal trachten zijn leven betekenis te geven in de nieuwe cultuur, maar loopt op
tegen de beperkingen van het soms jarenlang (gedwongen) moeten wachten in een
opvangcentrum. Het ‘vrije’ leven is er niet meer in het land van herkomst door oorlog, geweld
of vervolging en is er ook (nog) niet in Nederland. “Het proces van ontworteling zet door,
terwijl dat van acculturatie een aanvang neemt. Dit laatste proces wordt echter belemmerd
doordat de afstand tussen asielzoekers en de Nederlandse samenleving ten dele in stand wordt
gehouden” (Schell en Muller 2000: 38). De beperkte toegang tot de Nederlandse samenleving
in combinatie met de moeilijke omstandigheden in de opvangcentra werpt een barrière op
tussen de asielzoekers en de omliggende maatschappij.
Gesteld kan worden dat asielzoekers vanuit het thuisland migreren naar een opvangcentrum
waar, ten opzichte van de maatschappij buiten de instelling, afwijkende regels gelden en dat
zij niet migreren in de ‘vrije’ Nederlandse maatschappij. Een wezenlijk verschil waar ik in het
volgende hoofdstuk verder op door zal gaan.
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Hoofdstuk 4: Tussen thuisland en gastland

De opvangcentra voor asielzoekers vormen een soort migratie-eilandjes binnen de
Nederlandse samenleving. Aannemelijk is dat asielzoekers zich eerder zullen aanpassen aan
het leven in de opvangcentra dan daar buiten. Dat dit niet makkelijk is, blijkt wel uit de
geëmotioneerde uitspraken van respondenten zoals “dit leven is geen leven” refererend aan de
omstandigheden in de opvangcentra. Tijdens de interviews kwam telkens weer naar voren dat
mensen zich in de centra gedwongen voelden om te veranderen: men raakte langzamerhand
het contact kwijt met het eigen zijn, de eigen individuele identiteit. In de literatuur wordt dit
verschijnsel onder vluchtelingen in opvangkampen buiten Nederland beschreven. Kunz geeft
een kernachtige beschrijving van de identiteitsverandering onder vluchtelingen in ‘transit
camps’: “He is taking the first step that will change him from a temporary refugee into an
exile. He has arrived at the spiritual, spacial, temporal and emotional equidistant no man’s
land of midway-to-nowhere and the longer he remains there, the longer he becomes suspect to
its demoralizing effects” (Kunz 1973:133). De demoraliserende effecten van het verblijf in
‘transit camps’ maakt van tijdelijke, verwachtingsvolle migranten uitgestotenen. Dirks legt
een relatie tussen het leven in een vluchtelingenkamp in Canada en bewoners die in
afhankelijkheid teruggeworpen worden in een kindstadium: “Camp life can drain the selfreliance of the refugee and create such a strong sense of dependence upon others to provide
his primary needs that his existence is similar to that of a child” (Dirks in Barsky 1994: 9).

In dit hoofdstuk zal ik de specifieke omstandigheden in het opvangcentrum beschrijven die tot
verlies van identiteit en individualiteit kunnen leiden onder de bewoners. Om deze relatie te
kunnen onderbouwen is het in de volgende paragraaf op de eerste plaats nodig om tot een
specifieke omschrijving te komen van het opvangcentrum als een aparte instelling binnen de
Nederlandse maatschappij.

4.1 Het opvangcentrum als een totale institutie
De antropologe Karin Geuijen typeert in haar artikel ‘Wonen en werken in een
asielzoekerscentrum’, een AZC als een ‘zorgarrangement’ een type organisatie dat “…wordt
gekenmerkt door vaak zeer langdurige transacties met zeer afhankelijke cliënten, waarbij het
essentieel is dat ze in principe 7x24 uur voor die cliënt beschikbaar zijn. Een AZC kent
daarmee veel aspecten van wat Goffman ‘totale instituties’ noemt: slapen, werken, eten,
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recreëren vinden allemaal onder een dak plaats” (Geuijen 1998, 1). Niet alleen Geuijen
herkent in Goffman’s studie ‘totale instituties’ uit 1961 overeenkomsten in de
organisatiestructuur van de opvangcentra voor asielzoekers, zijn studie is ook bekend onder
sommige medewerkers van de opvangcentra, zeker bij die medewerkers met een sociaalpedagogische opleiding waar het als studieboek deel uitmaakte van het lesprogramma. Het
boek was aanwezig in de boekenkast van AZC Dongen en een COA medewerker merkte op
na dit boek weer eens gelezen te hebben dat bepaalde passages ‘akelig herkenbaar zijn’. Mijn
inziens zijn de algemene kenmerken en ideaaltypische analyses in Goffman’s studie te
gebruiken om het ‘totaliserende’ karakter van de opvangorganisatie te onderzoeken en deze
bevindingen te koppelen aan de beleving van haar bewoners.

4.1.1 Vijf categorieën totale instituties

Erving Goffman beschrijft in zijn studie een categorie sociale instellingen in de Westerse
maatschappij die een veel grotere mate van omvattendheid uitoefent op haar leden dan van
anderen en een totaal karakter vertonen. Deze door hem totale instituties genoemde
instellingen verdeeld hij onder in vijf categorieën. In de eerste plaats zijn er de instituties die
zijn opgericht om voor mensen te zorgen die als hulpbehoevend en inschikkelijk worden
beschouwd; zoals tehuizen voor blinden, bejaarden, wezen en behoeftigen. Op de tweede
plaats zijn er de instituties die tot doel hebben mensen te verzorgen die niet in staat zijn
zichzelf te verzorgen en ook, ongewild een bedreiging vormen voor de gemeenschap zoals
sanatoria en psychiatrische instellingen. Een derde type totale instituties wordt georganiseerd
om de gemeenschap te beschermen tegen wat gezien wordt als opzettelijke gevaren; het
welzijn van de personen die aldus worden afgezonderd, staat niet op de eerste plaats; zoals
gevangenissen. Ten vierde zijn er instituties die zijn opgericht om een bepaalde taak beter te
kunnen verrichten en die hun bestaansgrond ontlenen aan deze instrumentele functie; zoals
legerbarakken, schepen, kostscholen en werkkampen. Ten slotte zijn er instellingen die zijn
opgezet als oorden waar men zich uit de wereld kan terugtrekken, ook al dienen zij vaak als
opleidingscentra voor religieuzen: abdijen, missiehuizen, en kloosters (Goffman 1961:14).
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4.1.2 Barrière ten aanzien van sociaal contact

Het omvattende karakter van deze instituties wordt gesymboliseerd door de barrière ten
aanzien van sociaal contact met de buitenwereld, een barrière die vaak fysiek aanwezig is in
de vorm van gesloten deuren, hoge muren, prikkeldraad, water, bossen, of heidevelden
(Goffman 1961:13). Een eerste vergelijking met een opvangcentrum is gauw gemaakt, ook al
zitten mensen niet letterlijk opgesloten achter gesloten deuren, hoge muren of prikkeldraad,
asielzoekers zijn vaak wel letterlijk geïsoleerd van de buitenwereld, zeker wanneer de centra
uit de buurt van dorpen of steden liggen. Een voorbeeld hiervan is OC Prinsenbos dat midden
in een bos ligt zo’n 2 kilometer van het dichtstbijzijnde dorp. Van en naar het centrum is geen
busverbinding en de asielzoekers die geen fiets hebben moeten lopen als ze naar het dorp
willen. Michael, sinds een maand en drie weken in OC Prinsenbos: “We leven hier afgelegen.
Stel dat we in een stad waren dan kun je nog denken van: ok ik voel me kwaad en
gefrustreerd: ik ga de stad in om een beetje rond te lopen, winkels te kijken en zo afleiding te
zoeken en dan is het goed, maar hier kun je niks, zit je tussen de bomen midden in een bos.”

Naast de letterlijke barrière ten aanzien van sociaal contact is er ook de al eerder beschreven
barrière tussen de asielzoekers in de centra en de omliggende samenleving. Op de vraag aan
mijn respondenten of zij buiten het OC of AZC wel eens contact hadden met Nederlanders
antwoordden zij allen: niet tot nauwelijks. Verder dan een aantal woorden in de supermarkt
kwam men vaak niet. Zoals al bleek in het vorige hoofdstuk ligt de oorzaak bij het niet mogen
werken, soms de taal niet mogen leren, maar ook omdat mensen geen Nederlandse buren
hebben. Asielzoekers wonen samen met andere asielzoekers en Nederlanders komen niet op
het centrumterrein. Goffman:

“De moderne maatschappij is nu eenmaal zo ingericht dat onze bezigheden (slapen, werken, ons
vermaken) zich meestal afspelen op verschillende plaatsen, met een verschillende groep
deelgenoten, onder een verschillend gezag en zonder alomvattend rationeel plan. Het centrale
kenmerk van totale instituties is nu dat de grenzen die deze drie levenssferen gewoonlijk
scheiden, zijn opgeheven. De dagelijkse activiteiten van de bewoners worden uitgevoerd in het
onmiddellijke gezelschap van een groot aantal anderen, die allen gelijk worden behandeld en
dezelfde dingen samen moeten doen. Alle fasen van de dagelijkse activiteiten zijn strak
geschematiseerd en de hele volgorde van activiteiten wordt van bovenaf opgelegd. Waarna ten
slotte de diverse gedwongen activiteiten worden samengevoegd als delen van een enkel
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alomvattend plan dat willens en wetens is ontworpen om de officiële doeleinden van de institutie
te vervullen (Goffman 1961:15).

In het normale leven ontmoeten mensen elkaar op verschillende plekken en terreinen die of
binnen het privé domein vallen: bijvoorbeeld het eigen huis, of zijn gerelateerd aan werk:
bijvoorbeeld een kantoor, of er zijn ter vermaak: bijvoorbeeld een uitgaansgelegenheid. In de
opvangcentra vinden al deze functies slapen, werken, eten, recreëren allemaal onder een dak
plaats.

Om tot een specifiekere omschrijving te komen van de OC’s en AZC’s als totale instituties,
zal ik deze opvangcentra vergelijken met de vijf categorieën (zie paragraaf 4.2.1 ) van totale
instituties die Goffman beschrijft. Op het eerste gezicht is een opvangcentrum een institutie
van de vierde categorie, immers, vanuit de overheid gezien is de belangrijkste functie van een
opvangcentrum een instrumentele: het beschikbaar houden van grote groepen asielzoekers
voor de asielprocedure. De sobere, fysieke omstandigheden in de centra vormen over het
algemeen geen probleem voor de bewoners en de instrumentale functie zou ook geen
probleem hoeven op te leveren, ware het niet dat een opvangcentrum zich vanuit de
ervaringswereld van een asielzoeker niet laat vergelijken met de door Goffman genoemde
voorbeelden. Mamoud vergelijkt de omstandigheden tijdens zijn verblijf in een kazerne in
Iran met zijn verblijf in een opvangcentrum:
“Ik zal een voorbeeld geven: Als je in militaire dienst moet dan weet iedereen dat dat
een moeilijke tijd zal worden: je gaat voor het eerst uit huis wonen, weg van je ouders,
weg van je familie, je bent alleen en andere mensen bepalen wat je gaat doen in het
leger. Maar je hebt wel ongeveer een beeld van waar je heen gaat, artillerie of
infanterie en je weet hoe lang training duurt: vier of vijf maanden. Daarna ben je
ergens twee jaar gelegerd. Omdat je dit weet begin je de situatie te aanvaarden en leer
je daarmee om te gaan. Wat er ook gebeurt binnen die tijd, je weet dat wanneer het erop
zit je nieuwe leven begint. Je kunt weer verder. Het is een zware tijd omdat anderen over
je beslissen in die periode. Je moet doen wat anderen tegen je zeggen. Je moet met
mensen leven die je niet kent. Met mensen waar je soms niet eens hallo tegen wilt zeggen
en toch moet je met hen samenleven, in dezelfde kamer, onder hetzelfde dak. Hier is het
probleem veel groter. Het wachten is veel langer, oneindig, zonder limiet kun je
eigenlijk wel zeggen. Misschien enkele maanden, misschien enkele jaren, moet je
wachten. Je moet wachten tot onbekenden over je lot beslissen en je weet niet wie over
je beslist. Een tweede punt is dat in militaire dienst je in je eigen land bent. Samen met
mensen uit je eigen land, die je eigen taal spreken. Als je een probleem hebt dan ga je
naar je commandant om je te helpen. Hier is niemand die je kan helpen, wel voor je
dagelijkse problemen daarvoor kun je naar de staf, maar de enige die je kan helpen met
je asielprocedure is je advocaat.”
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Het belangrijkste verschil dat Mamoud aangeeft is dat hij in militaire dienst wist waar hij aan
toe was. Hij wist dat het moeilijk zou worden om alleen, samen met onbekenden op een
kamer te moeten slapen en om bevelen van meerderen op te moeten volgen. Toch kon hij zich
aan deze, ook als een totale institutie aan te merken, instelling aanpassen omdat het doel, eind
en vervolg van het verblijf van tevoren bekend was. Het moeten verblijven in de opvang is
volgens hem daarentegen ‘zonder limiet’ en voor ‘echte’ hulp aangaande zijn asielprocedure
kan hij niet bij de medewerkers in een centrum terecht. Met deze twee aspecten raakt
Mamoud de kern van een probleem waar ook het COA personeel van de centra dagelijks mee
te maken heeft: De asielprocedure is de reden waarom mensen in de centra moeten verblijven,
maar speelt zich geheel buiten de centra af in de kantoren van de IND, de
vreemdelingenpolitie en in de praktijken van asieladvocaten. Het personeel in de centra weet
niets van de individuele lopende juridische zaken van de bewoners en weet al helemaal niet
hoe lang mensen in de opvang zullen moeten blijven.

Verder vergelijkend wordt een opvangcentrum ook gekenmerkt door een zeker
dwangkarakter, een totale institutie uit Goffman’s derde categorie, want asielzoekers moeten
tegen hun zin in een opvangcentrum verblijven. Zij zijn onvrijwillige cliënten van de
opvangcentra “waarbij het gevolg van het onvrijwillig cliënt zijn, is dat er bijna geen grens is
aan de behandelingswijze die cliënten moeten accepteren, in de vorm van onverschilligheid,
vernedering of ongemak” (Geuijen 1998:2). Verschillende respondenten vergeleken het leven
in een opvangcentrum met een gevangenis. Eén aspect dat associaties oproept met een
gevangenis is het verplicht moeten stempelen. Bewoners van de OC’s moeten elke dag, en
bewoners van de AZC’s moeten eens in de week, met een stempelkaart op gezette tijden in de
rij staan om bij het kantoor van de vreemdelingenpolitie een stempel met datum te halen.
Deze handeling wordt als zeer denigrerend ervaren. Het stempelen bracht bij Ahmed weer
negatieve ervaringen uit zijn verleden naar boven:
“Je moet, je bent verplicht om in het AZC te stempelen. Je komt hier, je hebt je asiel
aangevraagd om veilig te zijn en vrijheid te krijgen, maar zulke dingen (mensen laten
stempelen mm) doe je eigenlijk niet in een vrij land. Toen ik in Iran was moest ik ook
meer dan een jaar naar de geheime dienst, naar een bepaalde plek. Eerst elke week en
later een keer per maand moest ik daar eigenlijk een handtekening zetten en soms
vroegen ze ook wel: “Wat heb je door de week gedaan? Met wie heb je gesproken?” En
jaren later word ik vrij gelaten en vlucht ik hierheen, naar Nederland, en toen moest ik
eerst elke dag stempelen in het OC en toen elke week in het AZC. Als ik een keer niet zou
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stempelen dan kreeg ik een boete, en als ik daarna nog een keer niet stempelde dan
moest ik naar de politie. Dan ben je verbaasd en dan vraag je je af: wat heb ik gedaan?
Ik had daar geen goed gevoel over. Wanneer ik moest stempelen kwamen de oude
verhalen uit mijn eigen verleden, uit mijn eigen land weer naar boven.”
Wanneer één keer niet wordt gestempeld volgt een waarschuwing of wordt een boetebedrag
ingehouden van het weekgeld. Na nog een keer niet stempelen kan men uit het centrum
worden gezet. Dit betekent in het OC dat iemand kan worden teruggeplaatst naar het AC en in
het AZC betekent dit dat iemand kan worden teruggeplaatst naar een OC. Een ander aspect
dat soms aan een gevangenis doet denken is wanneer het centrumpersoneel als
gevangenenbewaarders wordt gezien, Michael:
“Zij (het centrumpersoneel mm) vinden het prettig om ons zo ’s ochtends, ’s middags, en
’s avonds rond te zien lopen, als we in de rij moeten staan om ons eten te halen bij een
loket. Zelfs voor ons zakgeld moeten we in de rij staan, alsof we kinderen zijn. Het is
hier als een gevangenis, maar wij zijn geen gevangen.”
Het verschil tussen een opvangcentrum en een gevangenis is wel dat asielzoekers in de OC’s
en de AZC’s niet letterlijk ‘opgesloten’ zitten, men kan zich ‘vrij’ buiten het centrum
bewegen. De kamers gaan en kunnen niet op slot.

Een opvangcentrum is voornamelijk een totale institutie van de eerste categorie; ingericht
voor asielzoekers die als hulpbehoevende en inschikkelijke bewoners worden beschouwd.
Hulpbehoevend omdat vluchtelingen Nederland om hulp vragen na onoplosbare problemen in
het thuisland en hier zijn gekomen zonder bezittingen. Inschikkelijk omdat asielzoekers
statusloos zijn en niet dezelfde rechten hebben als Nederlanders. Zij moeten zich ook wel tot
een bepaalde mate inschikkelijk opstellen omdat hun positie zo kwetsbaar is dat zij eigenlijk
niets kunnen eisen. Zij vragen aan een vreemde overheid asiel en hun lot ligt in handen van
diezelfde overheid die hen ook opvangt. Zij zijn geheel afhankelijk van derden die hen
opvangen, maar ook uiteindelijk over hun toekomst beslissen. Dit is het beeld dat uit de
interviews het sterkst naar voren komt. Mensen kunnen niet meer zijn wie ze willen zijn en zij
zijn geheel afhankelijk van de institutie. Zij worden in de opvangcentra gedeeltelijk ontdaan
van hun identiteit. Alle door mij geïnterviewde asielzoekers gaven aan dat het leven in een
opvangcentrum niet te verenigen is met het leven dat zij gewend waren. De verschillen zijn te
groot en lijken soms onoverkomelijk. Michael:
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“Het leven in dit centrum is geen goed leven. Het is saai, het is halsstarrig en
beklemmend. Het is hier niet makkelijk voor een man. Ik ben niet gewend om onder deze
omstandigheden te moeten leven. Als ik over de omstandigheden hier nadenk, dan voel
ik mij behandeld alsof we aapjes zijn in een dierentuin en dat is niet eerlijk. We kunnen
niet uitgaan van onszelf maar zijn afhankelijk van andere mensen en die mensen
vertellen ons wat we moeten doen. Wij zijn veel meer mens dan dat. Dat is niet goed.
Men vertelt ons wat we moeten eten. Men vertelt ons hoe we ons moeten gedragen, wat
we wel en niet mogen. Dat is vreselijk. Ik ben niet gewend om zo te leven. Soms word je
hier heel erg kwaad over en wanneer mensen zo kwaad worden, kan het hier heel
gevaarlijk zijn want je kunt geen kant op.”
Michael ervaart in een opvangcentrum een aantal voor hem persoonlijk, optredende
problemen. Hij was thuis een ander leven gewend, hij voelt zich als in een kooi terwijl
vreemden naar hem kijken, hij kan geen eigen individuele keuzes meer maken die hij zelf
belangrijk vindt en onbekenden bepalen zijn leven. Er gelden in de centra regels die hij
vreselijk vindt, maar die hij toch gedwongen op moet volgen, waarop hij reageert met woede
en frustratie. In het grotere geheel is hij bang voor zichzelf en voor anderen wanneer zijn
eigen woedegevoelens of die van anderen te groot zouden worden. Dit zijn thema’s die ook
door andere respondenten naar voren werden gebracht. Michael en andere asielzoekers voelen
zich ‘veel meer mens’ dan zij in de opvangcentra kunnen zijn.

4.2 Het proces van mortificatie
Het verlies van ‘mens zijn’ wat in verschillende bewoordingen in de interviews werd
genoemd, vertoont grote overeenkomsten met het volgens Goffman in de meeste totale
instituties voorkomende ‘proces van mortificatie’: het systematisch, zij het vaak onbedoeld,
tenietdoen, ‘mortificeren’, van het ego van bewoners in totale instituties. In het
opvangcentrum begint een reeks van verlagingen, vernederingen en ontluisteringen van het
ego van bewoners. Er treden veranderingen op in de opvattingen die een bewoner heeft over
zichzelf en over anderen die iets voor hem betekenen (Goffman 1961, 21). Ik zal dit proces
stap voor stap vertalen naar de wereld van de bewoners in de opvangcentra.

4.2.1 Het entreeproces

Wanneer een asielzoeker voor het eerst in een opvangcentrum aankomt begint het
entreeproces in de instelling. Bij binnenkomst wordt een registratiekaart gemaakt van iedere
nieuwe bewoner waarop iemands naam, leeftijd, herkomstland, religieuze overtuiging en
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pasfoto komen te staan. In AZC Almelo hing in het kantoor van de administratie - en
personeelszaken een groot bord aan de muur waarop van alle bewoners zo’n kaartje hing.
Driehonderd namen en pasfoto’s corresponderend met de kamernummers, te bekijken en te
gebruiken door het centrumpersoneel om, wanneer nodig, mensen in een andere kamer te
kunnen plaatsen en om precies te weten waar iedereen zich in het gebouw bevond.
Entreeprocedures zouden volgens Goffman beter ‘snoeien’ of ‘programmeren’ genoemd
kunnen worden, omdat de nieuw aangekomene, aldus gemodelleerd, als object ingevoerd
wordt in de administratieve machinerie van de instelling en geschikt wordt gemaakt voor
routinematige bewerking (Goffman 1961:22). De asielzoeker verwordt letterlijk tot een
nummer.

Het geven van instructie ten aanzien van regels is ook een onderdeel van de entreeprocedure.
“Als iemand intreedt in een totale institutie, worden zijn activiteiten tot in de kleinste details
onderworpen aan regels en beoordeling door de staf: het leven van het individu wordt
gepenetreerd door de voortdurende sanctionerende interactie met de staf, vooral gedurende de
beginperiode van het verblijf, voordat de bewoner de regels accepteert zonder er bij na te
denken” (Goffman 1961:37). De regels in de opvangcentra worden de ‘huisregels’ genoemd
(bijlage 2). Omdat de verschillende groepen asielzoekers die binnen kunnen komen zeer
divers zijn en er verschillende talen worden gesproken is het communiceren van de huisregels,
tijdens de zogenaamde ‘introductie’9, een gecompliceerd gebeuren waar niet altijd evenveel
tijd voor wordt uitgetrokken. In OC Prinsenbos heeft men een (bijna altijd werkend) systeem
ontwikkeld om taalproblemen en miscommunicatie tijdens de introductie te vermijden.
Wanneer er nieuwe groepen asielzoekers binnen komen, worden al langer verblijvende
bewoners benaderd, waarvan bekend is dat zij die uit hetzelfde gebied kwamen of eenzelfde
taal spraken. Deze bewoners zijn goed te vinden omdat op de al eerder genoemde
registratiekaarten alle benodigde informatie en kamernummers bekend zijn bij het personeel.
Deze bewoners geven, tegen een kleine vergoeding, tijdens de introductie uitleg van de
huisregels. In de eigen taal en uit eigen ervaring. Vanaf het moment dat de introductie heeft
plaatsgevonden wordt er van elke individuele asielzoeker verwacht de huisregels te kennen en
deze op te volgen. Het personeel kan hen daarop aanspreken en is gerechtigd eventuele
overtredingen te bestraffen.

9

De uitleg van de huisregels en de algemene uitleg hoe alles werkt in een opvangcentrum, verzorgd door het
COA. De officiële introductie.
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4.2.2 Ontzetting uit de rollen

Volgens Goffman is het kenmerkend voor bewoners van totale instituties dat zij “de institutie
binnentreden met een ‘voorstellingscultuur’ die ontleend is aan een ‘thuiswereld’ - de
levenswijze en cyclus van activiteiten die als vanzelfsprekend worden ervaren tot men in de
institutie komt” (Goffman 1961: 20). Een bewoner treedt een totale institutie binnen met een
idee over zichzelf dat werd mogelijk gemaakt door bepaalde stabiele sociale voorzieningen in
de thuiswereld. Bij binnenkomst wordt hij ontdaan van de steun van deze voorzieningen en
blijkt de totale institutie geen eigen cultuur in de plaats te stellen voor datgene dat al was
gevormd; het gaat hier om iets beperkters dan acculturatie of assimilatie (ibid.: 20). In de
OC’s en AZC’s vindt een ‘ontzetting uit de rollen plaats’ aangezien de scheiding tussen het
individu en de wijdere wereld jarenlang kan blijven bestaan. Dat asielzoekers niet mogen
werken buiten het centrum, afgezien van een aantal weken seizoensarbeid, ontzet bijvoorbeeld
kostwinners uit hun rol. Zij waren hun hele leven gewend om te werken en hun gezin te
onderhouden, maar hebben nu niets te doen. Dit kan leiden tot spanningen in het gezin.
Werken, het uitoefenen van een beroep is niet alleen belangrijk voor het binnenbrengen van
een inkomen; met het wegvallen van de toegang tot werk, vervallen ook de status en
eigenwaarde die mensen aan een beroep, of werkgerelateerde bezigheden koppelen. Mamoud
maakt een vergelijking met zijn ‘oude’ leven in Iran en zijn huidige leven in het OC:
“Ik ben mijn hele leven een actief persoon geweest. Ik ben een dokter en ik werkte in een
ziekenhuis, maar mijn familie had mij nodig in de winkel dus daar stopte ik mee. Ik was
zeer politiek actief, was daar zeven dagen per week mee bezig, daarnaast werkte ik ook
in onze winkel om mijn eigen geld te verdienen. Ik wilde geen geld aannemen van mijn
vader en broer. Daarnaast deed ik ook nog wetenschappelijk onderzoek. Per e-mail
hield ik contact met collega’s in Roemenië. Ik had nooit tijd voor mijn moeder. Als ik
thuis kwam zei ze steeds: “Waarom kom je zo laat thuis, wat heb je het toch druk, kom
toch eens wat eerder thuis!” Een zo actief mens dat hard zijn best deed en ervan genoot
om dagelijks gewaardeerd te worden door anderen, raakt dit alles kwijt en heeft niets
meer. Helemaal geïsoleerd en voor het eerst in mijn leven voel ik mijzelf nutteloos.”

4.2.3 Nutteloze tijd

In de opvangcentra is weinig te doen. De dagen in de centra worden doorgebracht met steeds
dezelfde regelmaat: wakker worden, ontbijten, melden bij die en die instantie, middageten,
avondeten, slapen en hetzelfde rondje begint de volgende dag weer van vooraf aan. Eén van
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de overheersende thema’s van de bewonerscultuur in totale instituties is het gevoel dat de tijd
die in de instelling wordt doorgebracht verspilde tijd is, weggenomen uit iemands leven. Tijd
wordt een nutteloos iets. Majzoub: “Er is niet zoveel verschil tussen dag en nacht als je niks
doet. Een dag kan net zo lang zijn als een week, er is soms geen verschil in tijd, de tijd staat
stil, gaat voorbij.” Voor de moeders in de centra is het leven nog iets beperkter, want de
vrouwen zorgen voor de kinderen en zijn nog meer gebonden aan het centrumleven. Farah,
een Iraanse moeder van midden veertig, verblijvend in AZC Amstelveen: “Er is niets te doen,
beetje boodschappen doen, het huishouden, voor de kinderen zorgen... verder kan ik niets. Ik
heb ook geen geld om buiten het centrum iets te gaan ondernemen.”

4.2.4 Ruimtegebrek en weinig privacy

Een volgende stap in het mortificatieproces is volgens Goffman de directe blootstelling aan
een ‘vermenging van sferen’. “In de buitenwereld kan het individu objecten waaraan hij
gevoel van eigenwaarde ontleent, zoals zijn lichaam, zijn onmiddellijke handelingen, zijn
gedachten en sommige van zijn bezittingen, vrij houden van vreemde en vijandige zaken.
Maar in totale instituties worden deze gebieden van het ego geschonden: de grens die het
individu trekt tussen zijn wezen en de omgeving wordt overschreden en de belichamingen van
het ego worden ontwijd” (Goffman 1961:27). In de opvangcentra is de vermenging van
sferen het duidelijkst in de eigen leefruimte. Mensen met verschillende culturele, politieke en
religieuze achtergronden en van verschillende leeftijden, allen in onzekerheid over de
toekomst moeten zien samen te leven in, kleine, tijdelijke onderkomens waarvan de kamers
dunne wanden hebben en gehorig zijn. Er is extreem weinig privacy. Het komt voor dat
gezinnen met kinderen, tieners, alleenstaanden, mannen en vrouwen, samen bij elkaar in
grote, open ruimtes zoals oude schoollokalen worden ondergebracht. De bewoners moeten
soms zelf creatieve oplossingen bedenken om de ruimtes op te delen. Een bekend verschijnsel
is het spannen van lakens of dekens tussen de bedden zodat in ieder geval visueel een
scheiding wordt aangebracht. Het gebrek aan ruimte en het samen met anderen moeten delen
van ruimte in de opvangcentra werd door respondenten vaak genoemd als heel moeilijk.

Een gezamenlijke ruimte wordt door bewoners gebruikt voor verschillende functies zoals
slapen, eten en recreëren. Het onderling organiseren van deze functies leidt nog al eens tot
problemen. Ahmed:
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‘Er wordt in AZC’s heel veel gevochten. Asielzoekers tegen elkaar. Er is veel
agressiviteit. Landgenoten tegen elkaar en nationaliteiten tegen elkaar. Je bent in een
kamer met nog vier andere mensen. Je hebt een kleine TV die aan het plafond is
vastgemaakt en er is geen afstandbediening. De één wil naar Nederland 2 kijken. De
ander wil naar SBS kijken. ‘s Nachts kan de één niet slapen en de ander wil wel slapen.
De één wil kaarten, de ander wil TV kijken of muziek luisteren of lezen. Je kan niet in
één kamer alles tegelijk doen. Er wordt ruzie gemaakt om kleine, simpele dingen. Maar
als je in de schoenen van een asielzoeker staat kunnen ook kleine dingen zo groot
worden dat het problemen worden en je ruzie krijgt met je kamergenoten en met andere
asielzoekers”.
Als voorbeeld hoe het gebrek aan privacy en het gebrek aan ruimte kan escaleren tot grote
ruzies tussen bewoners in opvangcentra, beschrijf ik de woonsituatie in een tijdelijk
nieuwbouw AZC in Amstelveen. Dit AZC is opgebouwd uit wooneenheden waar maximaal
acht asielzoekers samen een keuken, douche, toilet en woonkamer delen. In een van deze
wooneenheden had ik een interview met een familie uit Iran bestaande uit een vader, Niaz
(eind veertig), een moeder, Farah (midden veertig) en hun twee tiener kinderen. Zij deelden
de wooneenheid met nog een andere familie uit Iran bestaande uit een vader, Hamid (midden
twintig), een moeder, Tahereh (midden twintig) en hun driejarig kind. Zij waren op dat
moment niet aanwezig.

De gemeenschappelijke woonkamer van deze twee families is klein: een rechthoek van
ongeveer 4 bij 2 meter tussen de vier slaapkamers en de keuken waarin, uit elkaar, twee tafels
en acht stoelen staan. Farah vertelt over een ochtend waarop de twee voltallige families
gescheiden van elkaar in de woonkamer zaten te ontbijten: “Ik wilde die ochtend naar de
keuken lopen maar kon er niet zomaar langs omdat de benen van Tahereh in de route lagen. Ik
vroeg haar of ze haar benen opzij wilde doen om mij erlangs te laten, maar zij weigerde dit en
antwoordde er maar overheen te stappen.” Dit vond Farah onbeschoft en onbeleefd en er
ontstond een woordenwisseling waar op een gegeven moment alle familieleden aan mee
deden. Er werd over en weer geschreeuwd en gescholden. Farah belt naar de receptie om te
klagen over Tahereh en er komt een medewerker van het COA langs die de familie van Farah
vraagt om rustig te blijven, waarna de medewerker weer vertrekt.

Volgens het verhaal van Farah belt een aantal dagen na dit incident Tahereh wel honderd keer
met de receptie om te klagen over geluidsoverlast. Farah zou harde muziek draaien op haar
kamer en daarop staan te dansen en in haar handen te klappen. Dit maakt volgens Tahereh
zoveel lawaai, dat zij met de receptie belt en eist dat er een COA medewerker naar de woning
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komt om er iets aan te doen. De receptie vertelt haar dat er later even iemand komt kijken.
Wanneer deze medewerker inderdaad langskomt is het stil in het huis. Farah vertelt deze
medewerker dat zij helemaal geen muziek heeft gedraaid en heeft staan dansen. Na dit
volgens Farah verzonnen verhaal, is het veinzen van een noodgeval de volgende stap in de
ruzie die Tahereh zet. Zij belt met de receptie en vertelt dat ze hartproblemen heeft en zich
heel erg ziek voelt. Hierop besluit de receptie een ambulance te bellen en personeel te sturen
naar de wooneenheid. Volgens Farah komt deze ambulance voor niks voor rijden en heeft
Tahereh deze hartproblemen verzonnen om haar verhaal en beklag over Farah en haar familie
aan de leiding te kunnen doen. Farah heeft veel last van de ruzies en meldt een COAmedewerker dat ze graag naar een andere wooneenheid overgeplaatst wil worden. De COAmedewerker vraagt haar om gewoon rustig te blijven en niet te opgewonden te raken.Het
verzoek tot overplaatsing wordt afgewezen en de ruzie wordt niet opgelost.

Verzoeken tot overplaatsing worden slechts zelden ingewilligd. Ahmed over een ruzie op zijn
kamer:
“Je kreeg nooit een hoofd van het COA daarover te spreken. Als je naar de receptie
ging dan kreeg je te horen: “Sorry, daar kan ik niets aan doen”. Of als je naar een
medewerker van het COA ging kreeg je ook niets.” Wat zeiden ze dan? “Nou, het
maximaal haalbare was dan volgens hen, dat iemand zou worden overgeplaatst naar
een andere kamer, maar dat loste niets op. Soms kon je de problemen met je
kamergenoten onderling oplossen, maar soms lukte dat gewoon niet.”
Asielzoekers hebben in een opvangcentrum niet veel mogelijkheden om hun onvrede te uiten.
De COA medewerkers hebben een voornamelijk sussende rol en volgen de hen opgelegde
regels. Zij bemoeien zich niet met ruzies. Het personeel is er voor de interventie, voor het
tijdelijk stoppen van ruzie. Vooral wanneer de centra erg vol zitten, zijn de mogelijkheden om
mensen in andere kamers te plaatsen beperkt. Alleen als de situatie het toelaat en er
bijvoorbeeld onopgevulde plaatsen zijn, kan het personeel een (tijdelijke) andere ruimte
toewijzen. Deng:
“We hadden een probleem met de Armeense vrouw waarmee we samen in de caravan
woonden. Zij had net een kind gekregen en zij gunde ons geen ruimte en schreeuwde de
hele tijd: ’don’t do this, don’t do that, my child!’ als we iets uit de koelkast wilden
pakken of zo. We praatten hierover bij het personeel en die zeiden: ‘Het is onze regel
dat mensen samen leven, we hebben geen ruimte voor jullie alleen’. Ik zei: ‘ok, wij
hebben geen probleem met haar, zij heeft een probleem met ons! Ik kan overal leven
maar als de andere persoon er niet zo over denkt dan gaat het niet.’ We legden uit hoe
ze tegen ons deed en hoe ze was met haar baby. Gelukkig vonden ze een andere caravan
voor ons en ze zeiden tegen ons: ‘Je kunt hier nu blijven maar in de toekomst kan er nog
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een ander stel bijkomen.’ Ik dacht ok, ik zal net zo doen als de anderen; ik neem nu alles
in wat ik wil hebben en die andere mogen de rest hebben! Dan zullen die anderen zich
voelen zoals ik me voelde!”
Het zoveel mogelijk claimen van de kleine beschikbare ruimte, anderen niet dulden, of
proberen via de leiding een ruimte voor zich alleen te krijgen, is een (onbewuste) tactiek die
vaker door asielzoekers wordt toegepast. Het woord tactiek is hier eigenlijk niet zo op z’n
plaats omdat mensen als een reactie op de beperkte situatie handelen. De leefruimte is zo
benauwd dat de ander te dicht in de eigen levenssfeer komt om nog op een normale manier te
kunnen reageren. Majzoub verblijvend in AZC Crailoo:

“Ik kreeg eerst een kamer toegewezen waar al drie anderen woonden. Toen ik daar voor
het eerst binnenkwam kwam, kreeg ik al meteen bij binnenkomst in de kamer een conflict
met één van die bewoners. Naast het bed dat ik toegewezen kreeg stond een kast, en deze
kast eiste deze man voor zichzelf op. Ik moest maar een andere kast aan de andere kant
van de kamer nemen. Deze man was zeer agressief tegen mij. Hij bedreigde mij. Ik kreeg
niet eens de kans om kennis te maken of erachter te komen van wat voor een
nationaliteit deze man was, maar het waren wel Afrikanen. Ik ben weggegaan. Ik
vertelde mijn problemen aan de COA, maar zij zeiden dat ik op die kamer moest blijven
en het probleem werd niet opgelost. Daarom heb ik een week bij mijn vrienden in hun
kamer met een matje op de grond geslapen. Dit deed ik liever dan bij die mensen te
blijven. Sommige mensen hebben een agressieve houding en willen niet met anderen
delen. Het was mijn recht om in die kamer te verblijven, maar op zo’n manier wil ik dat
niet.”
Asielzoekers ondergaan inbreuken op het ego door een gedwongen interpersoonlijk contact en
dus een gedwongen sociale relatie. De mortificerende processen vormen de condities waaraan
een bewoner zich moet aanpassen en waarop elk individu anders zal reageren. Dezelfde
bewoner zal volgens Goffman in totale instituties verschillende persoonlijke aanpassingslijnen
volgen in verschillende fasen van zijn morele loopbaan. Goffman noemt een, in
bovenbeschreven voorbeelden, toepasselijke: de tactiek van de onverzoenlijke lijn. De
bewoner daagt opzettelijk de institutie uit door openlijk te weigeren met de staf mee te werken
Het resultaat is een voortdurend uitgedragen onverzoenlijkheid en soms een hoog individueel
moreel (Goffman 1961: 54). Het weigeren van sociaal contact met medebewoners kan in deze
lijn ook worden gezien als direct ingaan tegen het gezag van de staf. Eén van regels in de
centra is immers de verplichting om samen te moeten leven met anderen.
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4.2.5 Mengen van culturen

“De gewoonte om groepen van verschillende leeftijd, etnische herkomst en ras te mengen kan
er de oorzaak van zijn dat de bewoner zich bedreigd voelt door het contact met de door hem
ongewenste medebewoners” (Goffman 1961:31). Over het wel of niet bij elkaar plaatsen van
landgenoten wordt door de leiding van de centra, afzonderlijk verschillend gedacht. In het ene
centrum wordt geprobeerd landgenoten bij elkaar te plaatsen en in een ander centrum worden
mensen juist gemengd geplaatst. Ex-asielzoeker Deng en zijn vrouw behoorden tot de eerste
groep bewoners van AZC Osdorp, een nieuwbouw asielzoekerscentrum vergelijkbaar met
AZC Amstelveen, waar de regel gold dat mensen, afkomstig uit verschillende landen en
culturen bij elkaar in wooneenheden moesten wonen. Deng:
“Onze wooneenheid had vier kamers waar acht mensen in moesten leven. Twee
personen per kamer. Er was een woonkamer in het midden met daaraan een keuken, dat
was allemaal goed verzorgd. Het probleem was alleen met wie en met hoeveel mensen
we zouden gaan wonen. Een man, iemand van de leiding, vertelde ons dat we met
Armeniërs zouden gaan samenwonen, maar dat wilden we niet ( letterlijk:“No, No, man
we will not live with Armeniërs! mm). Wij zeiden breng maar iemand anders. Maar de
man zei: ‘Dit is jullie woning hier moeten jullie wonen, ook met de Armeniërs’. Wij
zeiden dat we dat echt niet wilden, waarop we te horen kregen: ‘Nee! Dit is jullie
kamer!’ En als we die niet wilden, dat we het dan buiten het centrum zelf maar uit
moesten gaan zoeken. Dus ik zei: Ok , dat is aardig! dat zullen we dan maar doen!”
Er ontstond vanaf het eerste moment na aankomst een ruzie tussen Deng en een COA medewerker van het AZC over het verplicht moeten samenwonen met Armeniërs. Deng en
zijn vrouw hadden in het OC, waar ze net vandaan kwamen, problemen gehad met een
Armeense medebewoonster en zij wilden zien te vermijden weer in ruzies te belanden met
andere Armeense medebewoners. Een bijkomend probleem in dit voorbeeld is de
discriminatie die er bestaat tussen asielzoekers uit Oost-Europese landen en asielzoekers uit
Afrika. Wit discrimineert zwart. Armeniërs discrimineren Soedanezen. De ruzie die Deng en
zijn vrouw hadden met hun medebewoonster uit Armenië in het OC had racistische redenen.
Dit hadden Deng en zijn vrouw als bedreigend ervaren. De ruzie tussen Deng en de COA medewerker liep vast in het niet kunnen bedenken van een compromis, waarop het stel er
eigenlijk (gedwongen) voor kiest om dan maar de straat op te gaan. Zover komt het niet.
Deng:
“Gelukkig was er een andere, aardige, man (COA medewerker mm)) die zei dat dat
hier zo niet ging en op een rustige manier vroeg wat het probleem was. Wij zeiden dat
we eerdere slechte ervaringen hadden gehad met Armeniërs en deze man vertelde ons
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dat het niet om Armeniërs ging maar om Afghanen. Dus we kregen een kamer in een
wooneenheid waar een Afghaans stel en hun twee kinderen woonden en daar waren we
allemaal blij mee want er was veel ruimte. Iedereen had zijn eigen kamer. Wij samen,
het stel samen en de kinderen in een eigen kamer. Maar ’s avonds kwamen er nog twee
vrouwen, zusters uit Eritrea, bij. Die namen de vierde kamer. Zij waren boos dat ze met
meerdere mensen uit verschillende culturen in één ruimte moesten wonen. Zij spraken
slecht Engels of Nederlands. Het was moeilijk te begrijpen wat hun probleem was. We
kwamen er toch achter dat zij AMA’s10 waren. We spraken af dat we het onderling een
maand zouden proberen. We waren te verschillend. Onze culturen waren te
verschillend.”
Naast de al fysiek beperkte ruimte brengt het leven volgens een religieuze overtuiging ook
onverwachte ruimtebeperkingen met zich mee. Deng:

“Het is in Afghanistan gebruikelijk dat een getrouwde vrouw niet in gezelschap mag
zijn, alleen mag zijn, met een andere man behalve haar echtgenoot. Dit was heel
moeilijk. In onze woonkamer wilde ik wel eens om 20:30 alleen een film kijken op tv. De
kamertjes waren niet groot 3 bij 4 of zo, en grensden aan de woonkamer. Als de
Afghaanse vrouw alleen naar de keuken wilde om daar iets te doen dan zat zij gevangen
in haar eigen kamer want zij mocht niet alleen met mij in de kamer zijn, maar om in de
keuken te komen moest zij wel door de woonkamer, want de keuken lag aan de andere
kant van de kamer. Zij was bang om haar kamer uit te gaan uit angst voor straf van
haar man. Ik wist wel iets van de moslimmentaliteit af en wanneer ik doorhad dat zij
misschien wel niet uit haar kamer durfde te komen, dan ging ik even naar mijn eigen
kamer, om haar de kans te geven te doen wat zij wilde doen in de keuken. Ik wachtte dan
ongeveer een half uur en ging daarna weer terug naar de woonkamer.”
Deng is zelf een Christen uit Soedan. Christenen zijn volgens Deng in Soedan een
onderdrukte minderheidsgroep in een overwegend islamitisch land. In zijn wooneenheid
verbleef hij samen met een zeer moslimgelovig echtpaar uit Afghanistan, wat een ongelukkige
samenkomst van omstandigheden kan worden genoemd en eventueel aanleiding tot
meningsverschillen had kunnen geven tussen hem en de Afghaanse man. Dit bleek niet zo te
zijn. De problemen ontstonden tussen de Afghaanse man en de twee zussen uit Eritrea. Deng:
“De Afghaanse moslim man in onze wooneenheid had problemen met de twee meisjes uit
Eritrea. Deze meisjes hadden af en toe bezoek van vrienden, soms bleven deze vrienden
(jongens mm) ook slapen. De man had er problemen mee dat een jongen en een meisje die
niet waren getrouwd toch bij elkaar sliepen. Hij vond dat dat niet kon. Hij klaagde dan tegen
de leiding van het centrum over het bezoek. Het personeel vroeg dan of ze geluidsoverlast
veroorzaakten na 22:00 ’s avonds, hij zei dan nee, valt wel mee. Maar zijn probleem was dat
ze bleven slapen en dat dat niet samen ging met zijn geloof. Uiteindelijk werd besloten dat de
vrienden tot 22:00 mochten blijven zonder geluidsoverlast te veroorzaken, maar dat ze niet
meer mochten blijven slapen. Ik zei tegen deze Afghaanse man dat het niet goed is om elke
10

Alleenstaande minderjarige asielzoekers.
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keer zoveel problemen te hebben. Dat het niet goed is om elke keer een medewerker op te
roepen om deze problemen op te lossen. Dat het beter is om elkaar te accepteren in sommige
dingen, ook al zijn die anders dan wat je gewend bent.”
Om dit soort problemen te voorkomen worden de centra vanuit het hoofdkantoor van het
COA in Rijswijk steeds vaker aangestuurd om mensen afkomstig uit hetzelfde land bij elkaar
te plaatsen. Dit was al duidelijk te merken in OC Prinsenbos waar tijdens mijn onderzoek
vooral Afrikanen verbleven.

4.3 Respect en acceptatie
Ook al was zijn eigen verdraagzaamheid in AZC Osdorp nogal selectief gezien zijn tegenzin
om samen te moeten wonen met Armeniërs, toch lijkt de oplossing voor het vermijden van
problemen die Deng aandraagt, elkaar respecteren en accepteren ook al is de ander anders,
voor sommige asielzoekers te werken. Een aantal respondenten, Tarik, Ahmed en Jafar
vertelden dat zij eigenlijk nooit problemen hadden met anderen in de gedeelde leefruimte.

Blijkbaar stelden zij zich anders op dan de anderen en is het daarom interessant om te
bekijken wat zij anders deden om niet in ruzies met anderen te belanden. Jafar een man van
begin veertig uit Iran, sinds een jaar in de opvang en tijdens zijn interview verblijvend in AZC
Amstelveen, maakt ten eerste geen onderscheid tussen zijn verschillende medeasielzoekers:
“Iemand die hier naartoe is gekomen voor een beter leven omdat hij politiek werd vervolgd of
omdat hij in zijn thuisland niets te eten had, maakt voor mij geen verschil”. Ten tweede wil hij
iedereen die hier is met respect behandelen. Jafar: “We zijn allemaal mensen. Wij moeten
respect voor elkaar hebben en elkaars normen en waarden respecteren”. Ten derde wil hij ook
graag respect krijgen van anderen. Ik vraag hem wat hij doet om respect te verkrijgen? Hij
antwoordt: “ Door open te staan voor anderen en hen in hun waarde te laten. Door rustig te
blijven en gefocust te blijven op mijn doel. Dat wat ik wil bereiken.” Het doel wat hij wil
bereiken is het opbouwen van een nieuw leven in Nederland en hij wil zich daar tijdens zijn
verblijf in de opvang zo goed mogelijk op concentreren en voorbereiden door bijvoorbeeld
zoveel mogelijk tijd te besteden aan het leren van de Nederlandse taal.

Deze focus heeft Ahmed ook altijd behouden tijdens zijn zes jaar in de opvang. Door te lezen,
Nederlands te leren uit kinderboekjes, maar vooral door nooit te zeggen dat een ander iets niet
mocht. Als een medebewoner hem bijvoorbeeld in het AZC vroeg of hij wiet mocht roken in
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de kamer waar zij gezamenlijk sliepen dan zei hij dat dat goed was. Hij had er maar één van
de acht bedden in zijn slaapzaal en hij vond niet dat hij anderen iets kon verbieden, ook al
rookte hij zelf geen wiet. Hij kon, zoals hij zelf terug analyseerde, goed opschieten met
iedereen omdat hij open stond voor anderen, geïnteresseerd was in anderen en hen
respecteerde. Daarom kende hij ook veel mensen en kwamen veel verschillende mensen bij
hem langs. Hij ging ook vaak naar andere centra om mensen op te zoeken. Het gebeurde zelfs
een paar keer dat hij op treinstations moest slapen omdat hij niet meer naar zijn eigen centrum
terug kon komen met het openbaar vervoer. Ook ex-asielzoeker Tarik had weinig problemen
op zijn kamer in het AZC:

“Dat was geen probleem, je ging daar slapen en als iedereen wilde slapen, sliep ook
iedereen. Een paar mensen die niet vroeg wilden slapen gingen dan naar de gang en
maakten daar een soort feest. Een soort samenzijn. Zoals de Somaliërs die praatten vaak
samen op de gang tot twee of drie uur ’s nachts. Bij mij op de zaal sliep een man uit
Ivoorkust die een nierprobleem had. Hij moest drie keer per week naar de dialyse en hij
sliep vaak vroeg. Tegen elf uur, half twaalf, sliep iedereen. We hadden ook een televisie
op de zaal. Die was tot tien uur aan. Dit was geen probleem. Er was op de kamer geen
ruzie. We waren goede vrienden onderling op de zaal. De mensen uit Ivoorkust waren
aardig en grappig soms. Er waren twee of drie mannen uit Ivoorkust. Er was geen ruzie
er werd veel gelachen. Iedereen had problemen maar als we samen waren dan vergaten
we onze problemen.”
Tarik, Ahmed en Jafar waren de enige drie respondenten die minder moeite hadden om met
anderen, vreemden, samen te moeten leven in een kleine ruimte. Hun verhalen analyserend is
het verschil met de andere respondenten dat zij zich aan niets en niemand teveel stoorden. Zij
lieten anderen met rust zeiden zelden tot nooit iets niet leuk te vinden aan een ander. Een
conclusie kan zijn dat het zoveel mogelijk inleveren van je eigen ego het beste resultaat
oplevert om goed met elkaar om te gaan in de moeilijke omstandigheden. Opvallend is dat
deze meegaande houding gelijk oploopt met het probleemloos meegaan in de totale institutie:
de huisregels opvolgen, luisteren naar het personeel, vooral niet er tegenin gaan. De ideale
asielzoeker zijn, die zich goed door het systeem laat behandelen. De mortificerende processen
in de opvang kunnen bij Tarik, Ahmed en Jafar ver gaan zonder tot grote innerlijke conflicten
te leiden. Zij blijven geconcentreerd en bij zichzelf. De vraag is wel hoe lang iemand dit vol
kan houden. Zeker wanneer een asielzoeker zich zo low profile opstelt dat zijn eigen mening:
dat wat hij wel wil of niet wil, onduidelijk wordt op den duur. Uit de interviews kwam naar
voren dat het hebben van een uitgesproken mening op bijvoorbeeld cultureel, politiek of
religieus gebied, iemand in de opvang kwetsbaar kan maken, wat kan leiden tot een moeilijke
positie. Mohamed beschrijft in zijn dagboek het moment dat hij een net binnengekomen
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Soedanese landgenote hielp met het dragen van haar koffer naar haar kamer in het AZC. Toen
zij samen de kamer binnenkwamen zat op een bed, onder een muurgrote poster met daarop
een afbeelding van Uglan,11 een Koerdische vrouw. De Soedanese vrouw vroeg uit interesse
en om een beginpraatje te maken wie die man was die op de poster stond, waarop de
Koerdische vrouw in woede uitbarstte: ‘You do not know who is Uglan?... Zij werd zo boos
dat zij niet meer kon praatten in gebroken engels, maar verder schold in het Koerdisch. Volgens
Mohamed lukte het pas na tien minuten om haar weer een beetje te doen afkoelen, waarop de
Koerdische vrouw meteen besloot dat zij niet langer met die vrouw in één kamer kon verblijven
en dat zij direct de administratie zal vragen om de nieuwkomer naar een andere kamer over te
plaatsen.

Onwetendheid van de Soedanese vrouw over de politieke achtergronden van de Koerdische
vrouw (zij bleek een gevluchte journalist te zijn en een fervent aanhangster van de PKK) was
genoeg om haar woede op te wekken. En deed haar binnen tien minuten besluiten, niet meer
met haar samen in één kamer te kunnen leven. Voor beide vrouwen was dit voorval nadelig.
Voor de Soedanese vrouw was haar eerste aankomst in de nieuwe woonomgeving meteen een
negatieve ervaring en de Koerdische vrouw kwam met haar woede uitbarsting niet veel
verder, want de kans dat haar nieuwe kamergenoot zou worden overgeplaatst is in de opvang
klein. Zij zal samen met een, in haar ogen, domme vrouw moeten blijven samenwonen wat tot
nieuwe conflicten had kunnen leiden.

4.4 Menging van ontwikkelingsniveaus
In de opvangcentra leven mensen van verschillend ontwikkelingsniveau met elkaar samen,
wat ook kan worden aangemerkt als een mortificerend aspect. Verschillende respondenten,
voornamelijk de hoger opgeleide, ontwikkelde respondenten, gaven aan dat zij het moeilijk
vonden om met minder ontwikkelde of lager opgeleide asielzoekers om te gaan. Zoals ik al
eerder aangaf is een gedwongen sociaal contact met medebewoners in de eigen leefruimte niet
te vermijden. Daarvoor is er te weinig privacy. Het komt voor dat mensen dan wel een
gedeelde taal spreken met medebewoners, maar dat er geen enkele ‘common ground’ kan
worden gevonden om met elkaar over onderwerpen te praten. Ex-asielzoeker Claude (32) uit
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Koerdische vrijheidsstrijder
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de Democratische Republiek Kongo wijst op het verlies van ontwikkelingsniveau, wanneer
het eigen intellect zich niet verder ontwikkelt of achteruit gaat:
“Kijk een AZC hier in Nederland lijkt op een vluchtelingenkamp zoals bijvoorbeeld in
Soedan. Alle culturen, talen, en intellectuele niveaus zitten door elkaar en als je niet
oppast dan gaat je niveau naar beneden. Want je ziet mensen die minder ervaring
hebben met de moderne maatschappij, of minder geschoold want de meeste
vluchtelingen komen van het platteland. Dat zijn de plekken die het eerste worden
getroffen door rebellen. Dat zijn de afgelegen gebieden en daar heeft de regering
minder zicht. En kijk, zo moet je dan leven met die mensen in een AZC. Je hebt je Ph.D.
of je master gedaan en dan moet je met een weet ik veel wie discussiëren en je hebt ook
geen keuze, je moet gewoon wel. Dat is gewoon moeilijk. Je bent een geschoold iemand
en ik zeg niet dat als je je Ph.D. hebt dat je dan niet meer met andere mensen mag
praten, helemaal niet, maar je hebt discussie en je hebt discussie. Als we met elkaar
over kleine dingen praten in een AZC zoals over eten, dan kun je wel met elkaar praten,
maar als ik ben geïnteresseerd in een politiek debat over een bepaald onderwerp dan is
het moeilijk om daar met zo’n iemand over te praten. Ik heb daar ook gemerkt dat de
vluchtelingen die waren gevlucht om politieke redenen, ook altijd moeilijk met
vluchtelingen om kunnen gaan die waren gevlucht omdat er in hun land bijvoorbeeld
oorlog was. De meeste politieke vluchtelingen zijn gestudeerde mensen en zijn apart van
de anderen. Zij zijn rustig. Maar de andere groep is een beetje anders. Ik zeg niet
iedereen is een beetje dom, ik gebruik gewoon die term niet, maar zoiets is een beetje
een voorbeeld.”
Majzoub heeft een hoge, economische opleiding gevolgd in Soedan. Hij verblijft samen met
drie andere, veel jongere, laag opgeleide medebewoners in een kamer in AZC Crailoo “Het is
vaak saai. Ik kan soms een uur met iemand praten zonder het gevoel te hebben dat het ergens
over ging. We praten over niks. Lege conversaties over van alles en nog wat. Ik kijk soms
liever naar het Discovery Channel om iets interessants te horen en te zien.” Het dagelijks
voeren van inhoudsloze gesprekken met medekamerbewoners of andere asielzoekers isoleert
de meer ontwikkelde asielzoekers van de rest. Zij worden vaak onbegrepen door anderen en
voelen zich eenzaam. Mamoud:
“We spreken dan over hele triviale dingen, over dit en dat en dan tot ziens. Je kunt geen
gesprek hebben, je kunt geen informatie uitwisselen, er is geen flow over en weer. Je
kunt geen menselijk contact maken met anderen. Zonder dit is er geen energie, je mist de
energie die je krijgt uit een menselijk contact, een gesprek. Je denkt zelf niet meer en als
je dat niet meer hebt, dan word je gek. Een mens heeft zijn dagelijkse succesjes en
waardering nodig. Ieder mens heeft op zijn of haar niveau communicatie nodig met
anderen. Mensen hebben het nodig om over dingen te praten met anderen die belangrijk
zijn voor die persoon, want wat ben je dan nog anders? Ik persoonlijk met een
intellectueel gevoel wil graag leren in het leven, alles wat ik leer, alles wat ik lees, wat
ik meemaak, wat heeft het voor zin als ik daar niet met anderen over kan praten? Ik wil
graag leren van anderen en als ik niet met anderen kan praten hoe moet dat dan?(…) Er
is hier een vreemde mix van mensen bij elkaar. Dat maakt me heel alleen Ik voel me
Titel: De poort naar een nieuw leven

Auteur: Merlijn Michon

Contact: merlijn@wijkwiskunde.nl / www.wijkwiskunde.nl

61

hier heel eenzaam omdat ik hier niemand kan vinden die mijn taal spreekt. Ik ken hier
niemand die mijn taal spreekt. Ik voel me hier eenzaam Er zijn wel mensen die Perzisch
of Farsi spreken, maar die spreken niet mijn taal en ik spreek hun taal niet. (…) Ik
refereer niet aan de taal op zich, maar aan wat er achter de taal zit. De culturele
achtergrond van mensen. Ik kan hier Farsi spreken met mensen, maar ik kan hier geen
mensen vinden die dezelfde ideeën hebben als ik over bepaalde onderwerpen, over het
leven, over de wereld.“

Opvallend is dat asielzoekers van verschillend ontwikkelingsniveau in het algemeen niet echt
met elkaar praten. Zij gaan weinig tot niet met elkaar om. Uit de interviews blijkt dat de meer
ontwikkelde asielzoekers zich afzijdig houden van anderen. Ik kreeg niet het idee dat zij op
die anderen neer keken, maar dat vooral de angst aanwezig is om in ontwikkeling achteruit te
gaan. Deze angst is niet los te zien van de andere mortificerende processen in de opvang:
mensen mogen niet hun beroep uitoefenen, er is weinig tot niets te doen op het terrein en dan
komt daar nog bij dat zij niet meer hun gedachten kunnen uitwisselen met anderen. Zij kunnen
moeilijk medeasielzoekers vinden die op eenzelfde golflengte zitten. Een extra mortificerend
aspect dat de eigen denkwereld aantast.

Het hebben van een bepaald hoger opleidingsniveau kan in de weg zitten in een
opvangcentrum. Op de eerste plaats omdat de groep hoger opgeleiden in de opvang slechts
ongeveer een kwart uitmaakt van het totale aantal bewoners in de opvangcentra12. Zij zijn in
de minderheid en de kans hoger opgeleide medeasielzoekers te ontmoeten is relatief kleiner.
Op de tweede plaats, asielzoekers met kennis stellen zich eerder kritisch op. Zij kunnen op
een analytisch niveau hun eigen situatie analyseren en zijn geneigd zich niet zo maar neer te
leggen bij wat hun overkomt. Dit lijkt verspilde moeite en kan ertoe leiden dat mensen
depressief raken omdat zij keer op keer onmachtig blijken te zijn om zelf, actief hun eigen
leven te kunnen bepalen.

12

Hoger opgeleid zijn diegenen die in het land van herkomst tenminste 3 jaar hoger onderwijs (Hoger
Beroepsonderwijs dan wel Wetenschappelijk Onderwijs) hebben afgerond. Volgens gegevens van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft 24% van de asielzoekers in de centrale opvang hoger onderwijs
doorlopen. Dit komt overeen met de gegevens uit onderzoek naar nieuwe etnische groepen, waaruit blijkt dat
27% van de vluchtelingen in land van herkomst hoger onderwijs heeft genoten; het betreft hier in beide gevallen
een opgave van hun opleidingsniveau door asielzoekers zelf (Ministerie van SZW 2002).
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4.5 Hospitalisering
De beschreven mortificaties van het ego die optreden in de opvang, in combinatie met het
langdurig afhankelijk zijn van het opvangcentrum, kan tot ‘disculturatie’ of ‘hospitalisering’
leiden, met als gevolg dat een bewoner bepaalde aspecten van het alledaagse leven in de
buitenwereld niet meer goed aankan als en wanneer hij daarin toegelaten wordt.
Hospitalisering wordt door Holman en Wennink omschreven als “een proces dat zich
voordoet in plaatsen waar een groot aantal individuen, afgesneden van de maatschappij,
wonen en werken, waar zij lange tijd een beperkt leven leiden en waar regels van bovenaf
opgelegd worden. Dit proces leidt tot gedragsveranderingen bij de bewoners, die namelijk hun
interesse, enthousiasme en initiatief verliezen en die berusten in een volslagen afhankelijkheid
van het instituut in het algemeen en het personeel in het bijzonder” (Holman en Wennink
1985: 8).

Volgens een COA medewerkster van OC Prinsenbos begint het proces van hospitalisering in
de opvangcentra na ongeveer zes maanden. Deze zes maanden zijn volgens haar cruciaal. Is er
in die tijd weinig tot niks met asielzoekers gedaan, zoals een cursus om ze voor te bereiden op
de maatschappij of het volgen van een taalcursus of enig andere activiteit, dan verdwijnt de
motivatie van mensen, om daarna nog aan activiteiten mee te doen. Asielzoekers zijn na die
zes maanden volgens haar al te ver afgestompt door het demotiverende verblijf in de opvang.
Dit kan vergaande gevolgen hebben wanneer men niet meer mee wil of kan doen aan
vrijwillige oriëntatiecursussen gericht op de Nederlandse samenleving.

Het was ook mijn ervaring tijdens het veldwerkonderzoek dat respondenten die al langere tijd
in de opvang verbleven, soms al enkele jaren, steeds minder konden. Zij bleven in hun
kamers, hadden moeite om het steeds weer op te moeten brengen om zichzelf goed te blijven
verzorgen, werden apathisch, hadden geen energie meer en zakten langzaam steeds dieper in
een isolement. Dat het isolement in de opvang groot kan worden bleek wel na afloop van het
interview dat ik had met Majzoub. Hij verbleef toen ik hem sprak sinds anderhalf jaar in de
opvang en woonde sinds vier maanden in AZC Crailoo. Ik vroeg hem om mij het immense
terrein te laten zien van het AZC en even een rondje te lopen. Dit wilde hij wel, maar buiten
gekomen liep hij wat aarzelend rond en wist, zo leek het, niet helemaal waar hij liep.
Desgevraagd of hij wel eens vaker buiten op het terrein was geweest, vertelde hij mij dat hij
bijna niet buiten zijn kamer kwam. Ik vroeg hem waarom hij nog niet eerder een rondje had
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gelopen over het terrein. Hij antwoordde: ‘Why? it’s all the same here.’ Voor hem waren zijn
problemen overal hetzelfde. Hij stond eenzaam en alleen in zijn heel klein geworden wereldje
dat zich niet verder uitstrekte dan zijn kamer en de gemeenschappelijke keuken.

Hospitalisering betekent in de opvang dat mensen zich steeds meer afzonderen van de
werkelijke realiteit in het opvangcentrum en zich steeds meer terugtrekken in hun eigen
wereld. Een voorbeeld kwam voorbij tijdens een dag vrijwilligerswerk in de studieruimte van
OC Prinsenbos: Het is een vrijdag en een COA -medewerker wenst volgens goed Nederlands
gebruik een Engels sprekende Afrikaanse man een prettig weekend. Deze man antwoordt dat
het geen prettig weekend zal gaan worden omdat hij niet weet waar zijn vrouw en zes
kinderen zijn. We vragen waar hij vandaan komt. Hij vertelt uit de Democratische Republiek
Kongo te komen en hij legt nogmaals uit dat hij geen idee heeft waar zijn vrouw en kinderen
zijn en dat hij het hele weekend op zijn kamer zal gaan zitten omdat hij niet weet hoe hij zijn
probleem kan oplossen. Hij maakt een depressieve indruk ook al glimlacht hij veel. De
medewerker maakt hem erop attent dat het Rode Kruis voor hem naar zijn vrouw en kinderen
zou kunnen zoeken. Er hangt een Rode Kruis poster aan een kast naast de balie met informatie
over welk landelijk telefoonnummer te bellen, maar voor hem veel praktischer: in welk
gebouw in het OC hij zijn probleem aan een aanwezige medewerker op het terrein zelf zou
kunnen voorleggen. Hij vraagt ons hoe het Rode Kruis hem zou kunnen helpen als hij zelf niet
eens zeker weet of zijn vrouw en kinderen nog wel in Kongo zijn. De medewerker legt uit dat
het Rode Kruis lijsten en informatie over mensen heeft, die zich bijvoorbeeld in
vluchtelingenkampen hebben gemeld. De man zegt te weten dat er helemaal geen
vluchtelingenkampen zijn in Kongo. De COA-medewerker antwoordt dat als zijn vrouw en
kinderen misschien naar een aangrenzend land zijn gevlucht, dit eventueel wel bij het Rode
Kruis bekend is. Dit doet hem iets positiever denken en hij meent toch het logo van het Rode
Kruis eerder gezien te hebben in Kongo. Na het nummer van het gebouw en de naam van de
medewerker op te hebben geschreven voor meer informatie wensen we hem weer een goed
weekend, hij draait zich om, staat stil en schudt weer twijfelend met zijn hoofd, waarop de
medewerker uitlegt dat hij het hem toewenst en niet zegt of weet dat het ook daadwerkelijk
gaat gebeuren. Of een wens uit komt is nooit zeker. De man begrijpt wat hij bedoelt en loopt
iets optimistischer gestemd, terug naar zijn kamer. De grote zorgen die deze man uit Kongo
zich maakt over het lot van zijn achtergebleven vrouw en kinderen kunnen de overhand gaan
nemen en er uiteindelijk toe leiden dat er niets anders meer bestaat dan het beleven van deze
zorgen met als gevolg dat iemand niet meer buiten zijn kamer komt zoals in het voorbeeld van
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Tarik. Wanneer centrummedewerkers dit proces vroegtijdig signaleren kan het geven van
informatie of een luisterend oor een (kleine) bijdrage zijn tot het voorkomen van passiviteit.

Tegenover de hoopvolle verwachtingen van andere respondenten om zo snel mogelijk uit de
opvang naar een gemeentewoning te kunnen vertrekken, staat het verhaal van Tarik. Hij wilde
niet meer weg uit de opvang. Na twee en een half jaar in verschillende opvangcentra te
hebben verbleven, kreeg hij uiteindelijk zijn status en kwam hij meteen in aanmerking voor
een huis, maar het duurde nog twee jaar voordat hij vertrok uit de opvang. Tarik:

“Ik had geen haast. Veel mensen hadden haast om een huis te krijgen wanneer ze hun
status hadden kregen. Die wilden een huis. Maar ik niet. Ik ging nooit naar de
administratie van het AZC om naar een huis vragen. Af en toe kreeg ik een brief waarin
stond dat ik binnenkort een huis ging krijgen of ik kreeg een oproep dat ik ergens moest
komen op een afspraak voor een huis. Maar daar ging ik niet heen. Ik vond het leuk om
met vrienden in het AZC te zijn. Ik wilde niet weg uit het AZC. “
Een verklaring voor Tariks tegenwerking om uit het centrum te vertrekken is volgens mij te
vinden in het feit dat hij zich volledig had aangepast aan het leven in de opvang. Hij was één
van de drie respondenten die weinig problemen hadden met de omstandigheden in de
opvangcentra en waarschijnlijk had hij zich op een zodanige wijze aangepast aan de totale
institutionele eigenschappen van de centra, dat hij bang was geworden om de onbekende
Nederlandse maatschappij in te gaan. Hij was na al die jaren in de opvang de ‘vrije’ wereld
ontwend en volledig geïnstitutionaliseerd geraakt: een proces wat ook bekend is uit het
gevangeniswezen, wanneer veroordeelden na lange gevangenisstraffen weer buiten de muren
van de gevangenis komen en moeite hebben om hun oude leven weer op te pakken. Tarik
werd uiteindelijk met enige begeleiding uit het centrum in een woning in Amsterdam
geplaatst.

4.6 Kleinschalige opvang
Uit de interviews blijkt verder dat vooral het verblijf in de grootschalige opvangcentra
hospitalisering in de hand werkt. Kleinschaliger opvang met minder bewoners is een relatief
betere opvangvorm dan de grotere centra met de vaak honderden bewoners. Een vergelijking
valt te maken met de zogenaamde AVO’s (aanvullende opvang). Dit zijn opvangcentra waar
tussen de 10 en 100 asielzoekers wonen, vaak in pensions en hotels die niet meer genoeg
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opbrachten voor de eigenaar en een contract met het COA hebben afgesloten om voor een
bepaald aantal jaren asielzoekers te huisvesten. Ahmed was een stuk positiever over zijn
opvang in een AVO pension in Amsterdam, in vergelijking met het OC en de zes AZC’s waar
hij tijdens zijn asielleven had verbleven:
“Ik was hier in Amsterdam, in een heeel klein kamertje, vier bij vier met een WC en
douche. We waren daar met meer dan honderdduizend kakkerlakken in de kamer! Met
z’n vieren op een heel klein kamertje, maar toch was het gezellig. Ja, ik heb ook veel
mooie herinneringen aan de AVO. De één ging elke dag werken, ik ging elke dag
kranten lopen, de andere weer iets anders. Maar meestal waren we ’s avonds samen bij
elkaar. We hadden het vaak over onze situatie en over de situatie van andere mensen,
over ja…wat we door de dag gedaan hadden. Er werd ook gelachen, maar het was ook
saai, als je dat de hele dag doet.”
Ook Khalid verbleef in een AVO, een hotel in het dorp Steenwijkerwoud. Dit hotel bood
ruimte aan in totaal 30 asielzoekers, waarbij twee mensen op een kamer sliepen. Het hotel
stond midden in het dorp en niet zoals de meeste OC’s en AZC’s ver buiten de bewoonde
wereld. De eigenaar van het pand was de hoofdverantwoordelijke. Verder kwamen er in deze
AVO een dokter, een verpleegkundige en een sociaal werker drie keer per week langs. Hier
heeft Khalid “een fijne tijd gehad”. Hij vond de mensen uit de buurt aardig en hij maakte veel
contact met hen. De Nederlanders daar waren volgens Khalid geïnteresseerd in asielzoekers.
Zij vroegen bijvoorbeeld uit welk land hij kwam en wat hij dacht dat zijn verblijf in
Nederland hem zou gaan opleveren. Khalid deed hier vrijwilligerswerk op een boerderij. De
hartelijkheid van het boerengezin zijn hem zeer bijgebleven en elk jaar sturen zij elkaar nog
steeds een kerstkaart. Waarschijnlijk was de kleinschalige opzet (er verbleven in totaal zo’n
30 asielzoekers in de AVO) minder bedreigend voor de plaatselijke bevolking. In
vergelijking: in OC Prinsenbos, officieel op het grondgebied van Gilze, verblijven ongeveer
800 asielzoekers en in het nabijgelegen dorp Gilze wonen ongeveer 1000 dorpelingen. Dit
betekent dat het inwonerstal met de komst van het OC bijna verdubbelde.

4.7 Conclusie

Ik heb het omvattende karakter van de opvangcentra aan de hand van Goffman’s studie laten
zien. In de opvangcentra wordt de grens die een individu trekt tussen zijn wezen en de
omgeving overschreden. Daar waar in het normale leven er een duidelijke scheiding bestaat
van bezigheden (slapen, werken, ons vermaken) op verschillende plaatsen, zijn deze grenzen
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in een opvangcentrum opgeheven. De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd in het
onmiddellijke gezelschap van anderen. Dit heeft tot gevolg dat bewoners mortificaties van het
ego ondervinden, waarvan de gevolgen kunnen leiden tot direct verlies van de individuele
identiteit.

Het meegegaan in het systeem van een opvangcentrum blijkt voor sommige respondenten een
positief effect op te leveren. Ondanks de moeilijke omstandigheden, blijven zij zichzelf en
houden zij hun eigen persoonlijkheid herkenbaar. Deze respondenten waren in de minderheid.
De meeste respondenten lukt het niet om de gestelde regels te accepteren of over te nemen.
Zij bieden weerstand aan de nieuwe omgeving van het leven in een asielzoekerscentrum, wat
negatieve effecten tot gevolg heeft. Dit leidt vaak tot ruzie en agressie tegenover
medekamerbewoners en soms ook personeel. Het vermoeden bestaat dat een langer dan zes
maanden durend verblijf kan leiden tot hospitalisering.

Steun vinden mensen slechts bij een enkele vertrouweling, meestal op grond van een gedeelde
nationaliteit of het spreken van eenzelfde taal. Een religieuze overtuiging kan tot
onverdraagzaamheid tegenover niet-gelovigen leiden. Ook de eerder beschreven processen
van ontworteling die gepaard gaan met verlies maken de situatie conflictgevoelig. De steun
van het sociale netwerk wordt gemist. Medeasielzoekers kunnen deze plaats niet innemen.
Men voelt zich alleen in een onveilige situatie.

Bewoners hebben in de centra weinig mogelijkheden om met hun problemen bij de leiding
aan te kloppen. Medewerkers komen slechts zelden op de kamers en kunnen dan meestal niet
meer doen dan het tijdelijk sussen van conflictsituaties. De ervaringen van respondenten
vergelijkend, worden de kleinere opvanglocaties waar minder asielzoekers bij elkaar
verblijven als minder belastend ervaren. Bijkomend voordeel is dat er in deze centra ook meer
en beter contact is met de omwonende Nederlanders.
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Hoofdstuk 5: Het informele circuit

“Niemand wist of begreep hoe de IND of het Ministerie van Justitie werkt. Ook mensen bij het
Ministerie weten niet hoe het werkt, hoe komt men tot een positief of een negatief besluit? Het komt
per surprise. Ze nemen een vaas met daarin alle namen op een papiertje en ze pakken er één uit: die
persoon krijgt een A-status en die andere persoon is een economische vluchteling en moet weer weg.
Het is een soort loterij.” (interviewfragment Tarik)

5.1 Onderlinge informatiestromen
Het leven in de opvang is moeilijk. De asielprocedure is voor veel bewoners te ingewikkeld
en wordt bovenal als oneerlijk ervaren. Asielzoekers wenden zich daarom vaak tot hun
medeasielzoekers om informatie te verkrijgen over het leven in de centra en over de
asielprocedure. De informatie die zij elkaar geven is niet altijd juist en objectief en kan van
grote invloed zijn op het functioneren van een bewoner. In dit hoofdstuk zal ik duidelijk
maken dat er een sterk informeel circuit in de centra bestaat. Een circuit dat vaak onbekend is
bij het centrumpersoneel. Het is daarbij belangrijk om aan te geven dat door middel van het
wel of niet onderling overdragen van informatie er in - en uitsluitingsprocessen plaatsvinden
in de bewonerscultuur. Persoonlijke informatie, over bijvoorbeeld het vluchtmotief en het
vluchtverhaal, wordt soms bewust achtergehouden en niet gedeeld met medebewoners of
alleen verteld aan een select gezelschap. De gevolgen kunnen zijn dat mensen zichzelf bewust
isoleren van de rest en alleen komen te staan. Ik zal ook laten zien dat individuen die worden
gezien als een gevaar, worden buitengesloten door voornamelijk groepen van dezelfde
nationaliteit, op grond van collectief gedeelde informatie.

Om inzichtelijk te maken waar de informatiestromen beginnen moeten we eerst weer even
terug naar het OC. Mohamed:
“Als je net in een asielzoekerscentrum (OC mm) komt krijg je allerlei instructies,
drukwerk, instructieboeken, handleidingen, die krijg je allemaal uitgedeeld. Die
allemaal beschrijven hoe je alles moet doen in een centrum, maar wie kunnen die lezen?
Niemand… dus asielzoekers praten, communiceren vaak met elkaar over hun ervaringen
en hoe de dingen werken in een asielzoekerscentrum, anderen weten uit ervaring dingen
en die delen ze dan met elkaar.”
Mohamed doelt in dit fragment vooral op het niet kunnen begrijpen van de ingewikkelde
inhoud van het typisch, droge voorlichtingsmateriaal en minder op het taalverschil. Het
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instructiemateriaal in de OC’s is meestal aanwezig in een aantal vertalingen: in het Arabisch,
Spaans, Frans, Engels en een aantal andere talen, maar het cultuurverschil tussen de eigen
leefwereld en de typisch Nederlandse overvloed aan regels in het centrum kan erg groot zijn.
Sommige asielzoekers zijn niet gewend om veel te lezen of hebben weinig onderwijs gevolgd
in het thuisland. De overvloed aan informatie dat in het half uurtje introductie wordt
gepresenteerd, wordt meestal als veel te veel in één keer ervaren.
Nog ingewikkelder om precies te begrijpen is de asielprocedure en het Nader Gehoor. Wat
wordt er nu precies van hen verwacht? Wat moet men zeggen en wat niet? De overheersende
angst onder de nieuwkomers in het OC, is dat men in het Nader Gehoor waar zoveel vanaf
hangt niet wordt geloofd door de IND of dat hun verhaal niet zwaar genoeg zal tellen. Men
wil graag horen van diegenen in het OC, die al wel het Nader Gehoor hebben gehad, wat er in
het interview wordt gevraagd om zich beter op dit gesprek voor te kunnen bereiden. Het gaat
hier om informatie die zij niet of nauwelijks kunnen verkrijgen via de officiële kanalen in het
centrum, maar wel gehaald kan worden bij de groep asielzoekers die het Nader Gehoor al
heeft gehad.
Een andere belangrijke bron van secundaire informatie is te halen bij de asielzoekers en exasielzoekers die al veel langer in Nederland zijn en in de OC’s en AZC’s, af en toe op bezoek
komen. Deze kleine groep, actieve asielzoekers bestaat onder andere uit asielzoekers die
begaan zijn met het lot van anderen, meertalig zijn, en andere asielzoekers helpen met
bijvoorbeeld vertaalwerk. Ex-asielzoeker Ahmed was tijdens zijn zesjarig verblijf in
verschillende opvangcentra zo’n iemand die constant aan het rondreizen was om andere
Iraniërs te helpen en doet dit tegenwoordig nog steeds. Ahmed:
“Ja, ik heb nog steeds heel veel contacten met andere asielzoekers van verschillende
nationaliteiten verspreid over heel Nederland. Van helemaal noord: in AZC Bunsum,
Delfszijl, Dokkum, Kollum in Friesland, ook in Groningen, naar zuid: Echt in Limburg
bij Maastricht…en daar heeft u ook contact met andere Iraniërs? Ja, met andere
asielzoekers uit Iran, nu bijna zes jaar lang al. Ik heb zelf heel veel meegemaakt hier in
Nederland in verschillende asielzoekerscentra. Ik kon toen een beetje Engels praten en
ik vertaalde voor andere asielzoekers en voor het COA, de vreemdelingendienst, het
ziekenhuis, de politie. Toen kreeg ik de mogelijkheid om met verschillende asielzoekers
te praten en hun verhalen te horen. Met vooral Iraniërs, maar ook met Afghanen,
Koerden, Arabieren. In Iran was ik actief bij een bepaalde organisatie. Ik had er niet
echt een band mee, maar ik was wel actief. Ik vertaalde daarom ook vooral voor andere
Iraniërs en dat doe ik nu nog steeds. Dit doe ik voor deze mensen persoonlijk. Zij
kunnen mijn hulp goed gebruiken wanneer hun verhalen vertaald moeten worden voor
een rechtbank of bij een hoorzitting, voor een probleem bij de psychiater of bij het
RIAGG”.

Titel: De poort naar een nieuw leven

Auteur: Merlijn Michon

Contact: merlijn@wijkwiskunde.nl / www.wijkwiskunde.nl

69

Ex-asielzoekers en asielzoekers die al veel langer in de opvangcentra verblijven, treden vaak
op als adviseurs voor diegenen die nieuw zijn en nog een lange tijd voor de boeg hebben. Zij
zijn de ervaringsdeskundigen waar met vertrouwen naar wordt geluisterd in de eigen taal en
naar hen wordt met ontzag geluisterd. De voordelen van informatieoverdracht in de eigen taal
en verteld uit ervaring zijn duidelijk, maar de schaduwkant kan zijn dat niet alle informatie
even zuiver wordt gecommuniceerd. Daarbij komt dat sommige informatie (niet door exasielzoekers, maar door ervaringsdeskundigen in de opvang), wordt verschaft uit eigenbelang
en de druk groot kan zijn om deze informatie vooral maar op te volgen. Er leeft onder de
bewoners in de centra een sterke ‘wij’ tegen ‘zij’ mentaliteit. De asielzoekers samen
tegenover de Nederlandse overheid en haar ambtenaren.

5.2 Het echte verhaal blijft geheim
De ‘wij’ tegen ‘zij’ mentaliteit wordt een nieuwkomer vaak al duidelijk (gemaakt) wanneer
iemand voor het eerst zijn medekamerbewoners ontmoet in het OC. De eerste vragen aan de
nieuwkomer hengelen naar de reden van de vlucht: waar iemand vandaan komt en wat hij of
zij in het AC aan de IND heeft verteld. Mohamed beschrijft in zijn dagboek het moment dat
hij in het OC aankwam en op de vragen van zijn medebewoners antwoordde dat hij met het
vliegtuig, rechtstreeks en met een geldig visum vanuit Soedan naar Nederland was gereisd en
dit ook eerlijk aan zijn IND ondervraagster in het AC in Zevenaar had verteld. De oudste man
in de kamer die naar hem had geluisterd keek hem met medelijden aan en zei: “Luister, my
dear, degenen die jou daar in Zevenaar hebben ondervraagd vertegenwoordigen het Ministerie
van Justitie en de politie! Het is zeer onverstandig, of eigenlijk een grote fout, om dergelijke
lieden hier de waarheid te vertellen!!” Wat deze asielzoeker bedoelde is dat het vertellen van
‘de waarheid’ kan leiden tot een afwijzing op de asielaanvraag. Blijkbaar wist deze
asielzoeker, die al twee jaar in Nederland verbleef, en in Mohamed’s kamer was om een
vriend te bezoeken, wat er het beste in het Nader Gehoor kan worden gezegd om een grotere
kans te maken om in Nederland toegelaten te worden. Dit soort advies, in dit geval afkomstig
van een ervaren asielzoeker, kan er toe leiden dat asielzoekers die gevoelig zijn voor dit
advies, in hun Nader Gehoor een verzonnen vluchtmotief en vluchtverhaal construeren, of dit
tenminste op enkele punten aanpassen. Dat er wordt gelogen tijdens het Nader Gehoor is
volgens Tarik een feit:
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“In het interview stellen zij hoofdvragen aan je: Heeft u al eerder ergens asiel
aangevraagd? Wat is uw land? Bent u zeker, u liegt niet dat dit uw land is? Is dit uw
naam? Is dat de goede naam? Heeft u een probleem in uw land? Zij zeggen dan dat je
een persoonlijk probleem moet hebben, bijvoorbeeld een probleem met de regering van
je land. Dit is de belangrijkste reden van een vlucht om een status te krijgen. Hier moet
je dan bewijs van hebben. Je moet kunnen bewijzen dat je bijvoorbeeld lid was van een
politieke partij die oppositie voerde tegen de regering van je eigen land. Soms kun je dit
niet bewijzen. Als iemand lid van een politieke partij was, kan iemand dit soms niet
bewijzen. Het moet ook een oppositiepartij zijn. Er moet bijvoorbeeld in de krant hebben
gestaan dat mensen van die partij in de gevangenis zijn opgesloten en misschien daarna
vermoord door de regering. Anders krijg je misschien een economische status, status C,
als je dit niet kunt bewijzen. Daarom liegen mensen veel, want iedereen weet dat je een
persoonlijk probleem moet hebben met de regering.
Tarik zegt in dit fragment dat zij, de ambtenaren van de IND, asielzoekers informeren geen
status te zullen krijgen wanneer zij niet kunnen bewijzen om politieke redenen naar Nederland
te zijn gekomen. Dit lijkt me onwaarschijnlijk. Het is waarschijnlijker dat deze kennis van
Tarik voortkomt uit de verhalen die hij van andere asielzoekers heeft gehoord of dat de kern
uit de altijd actuele discussie in het politieke en publieke domein, waarin een scheiding wordt
gemaakt tussen de ‘echte’, politieke vluchteling en de ‘niet echte’, economische vluchteling,
via de media doordringt in de OC’s. Dit betekent niet dat de informatie die Tarik heeft
gehoord onwaar is. De asielprocedure is inderdaad voornamelijk ingesteld om die mensen toe
te laten die om politieke redenen zijn gevlucht. Dat iedereen (de asielzoekers in de centra) dit
weet, lijkt nogmaals aan te geven dat men in de centra denkt te weten wat voor een
vluchtmotief en vluchtverhaal de meeste kans geeft om in Nederland te mogen blijven. Tarik:

“Mensen gaan voordat zij hun Nader Gehoor hebben een verhaal maken wat zij dan
willen gaan vertellen. Als het om een gezin gaat, dan oefenen vader en moeder met de
kinderen zodat iedereen hetzelfde verhaal vertelt en de kinderen weten wat ze moeten
zeggen. Als een soort toneelstuk. Wanneer ze dan weer in het OC komen zijn ze
voorzichtig met wie ze hierover praten. Want iedereen vraagt in het OC aan je waar je
vandaan komt en waarom je hier bent gekomen. Mensen zeggen dan wat ze aan de IND
hebben verteld in het Nader Gehoor.”
Het geoefende, aangepaste verhaal wordt in het Nader Gehoor aan de IND verteld, maar in de
context van deze scriptie nog interessanter, ook aan elkaar. Mensen leven vanaf dat moment
met een verzonnen verhaal. Het ‘echte’ verhaal wordt geheim houden voor andere
asielzoekers. Het echte verhaal is een onderdeel van de levensgeschiedenis van mensen en het
verborgen houden van dit soort informatie voor andere asielzoekers, ontdoet mensen van een
gedeelte van hun identiteit. Zij dragen een geheim met zich mee waar ze met anderen niet
meer over kunnen praten. Het verwerken van bijvoorbeeld gebeurtenissen die de aanzet gaven
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om te vluchten wordt moeilijker wanneer iemand hierover niet met andere asielzoekers of met
hulpverleners kan praten.

5.3 Cultuur van wantrouwen
Het geheim houden van het echte verhaal doet men voornamelijk omdat de angst groot kan
zijn om ‘verraden te worden’. Men denkt soms dat er op het centrumterrein asielzoekers
rondlopen die eigenlijk voor de IND werken en hun vluchtmotief en vluchtverhaal proberen te
controleren door hier veel over te vragen. Tarik:
“Wanneer zij hun Nader Gehoor hebben gehad, na dat interview beginnen in het OC de
geruchten. Er ontstaan geruchten tussen de asielzoekers. Zij denken misschien dat er
mensen zijn die op het centrum werken om hen in de gaten te houden en er achter
proberen te komen of het verhaal dat zij hebben verteld in het Nader Gehoor echt wel
klopt. (…) Dit is waar in het OC, veel mensen bang voor zijn. Mensen zijn op hun hoede
dat er verklikkers onder hen zijn die net doen alsof ze een asielzoeker zijn, maar
eigenlijk voor het Ministerie informatie inwinnen. Ik zag hen (de verklikkers mm) nooit.
Dit was een soort gerucht onder de asielzoekers in het centrum. (…) Ik zag dat in het
AZC in Den Haag. Daar was een meisje waarvan het gerucht ging dat zij een
verklikster was. Zij werkte daar als sociaal werkster op het centrum. Maar niemand had
er bewijs van dat zij echt een verklikster was en ik was er ook niet zeker van. Zij ging
veel met Algerijnen om. Algerijnen houden erg van Rai muziek en die Algerijnen hadden
heel veel cassettebandjes en cd’s met deze muziek. Zij hield ook heel veel van deze
muziek en zij was de vriendin van een Algerijn. Een keer was zij klaar met werken om
vijf uur en zij bleef bij mij op de kamer tot elf uur ’s avonds praatten. We zaten aan een
tafel op mijn kamer, van half tien tot elf uur. Zij praatte Nederlands. Toen dacht ik dat
zij misschien de waarheid van mij wilde weten, wie ik ben en zo. Maar ik was hier niet
zeker van. Het kan ook zo zijn geweest dat zij van mijn situatie wist, dat ik gewond was
geraakt in een bomaanslag en dat zij nieuwsgierig was naar dat verhaal. Ik was
argwanend, maar zij was aardig en vriendelijk met iedereen.”
De medewerkers van de OC’s en de AZC’s zijn niet in dienst van de IND, zij zijn in dienst
van het COA. Hun taken zijn niet het observeren van asielzoekers of het informeren van de
IND. Dit soort geruchten, al zouden er verklikkers zijn onder de medewerkers, ontstaan omdat
de asielprocedure onduidelijk is en omdat bij asielzoekers het doel van het OC soms
onduidelijk blijft. Aan de ene kant is het OC (onderzoeks- en opvangcentrum) een
opvangcentrum ingericht om mensen ‘bed, bad en brood’ te bieden en aan de andere kant is
het een onderzoekscentrum. Het onderzoeksgedeelte betekent alleen dat, tijdens het verblijf in
het OC, doormiddel van het Nader Gehoor onderzocht wordt of een asielzoeker kans heeft om
in Nederland te mogen blijven. Voor bewoners is het waarschijnlijk verwarrend dat het Nader
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Gehoor wel in het OC13 wordt afgenomen. Dat deze feiten niet voor iedere asielzoeker
duidelijk zijn of volledig worden geloofd, bleek wel tijdens de eerste keer dat er een voor
asielzoekers op vrijwillige basis georganiseerde training met de optimistische naam ‘Leven in
de moderne wereld’ werd georganiseerd in OC Prinsenbos. Een COA medewerkster tevens
cursusleidster schrijft: “Op de eerste dag dat de cursus werd gegeven ontstond er onder de 14
deelnemers een felle discussie, waarbij veel druk werd gelegd om alle problemen weg te
praten. De achtergrond bleek uiteindelijk te zijn, dat mensen dachten dat Prinsenbos een
observatiecentrum is. De medewerkers lopen dus rond om te kijken of de bewoners zich wel
goed gedragen, om dat later te rapporteren aan de IND. Het was dus ongunstig om te zeggen
dat er problemen zijn in Nederland. Met veel moeite kon dit misverstand rechtgezet worden,
maar er ging een dag overheen voordat mensen het vertrouwen hadden om vrijuit te spreken”
(Lam 2002, interne notitie).Voor de COA medewerkers die de cursus gaven moet dit een
ontnuchterend moment zijn geweest. Zij hadden van tevoren in ieder geval geen idee dat zij
door de cursisten en waarschijnlijk ook door nog vele andere bewoners van het OC als IND
rapporteurs werden gezien.

Het blijkt dus dat asielzoekers soms hun medeasielzoekers, COA medewerkers of anderen die
zij niet kennen wantrouwen. Dit wantrouwen heb ik ook zelf in een enkel interview ervaren.
Zeker tijdens een interview met een Iraanse man Siemin (begin veertig) en zijn vrouw
Masoume (begin veertig), in de woonkamer van hun wooneenheid in AZC Amstelveen. Ik
kwam hier ’ s avonds onaangekondigd binnen samen met mijn Iraanse tolk. Op de vragen die
ik Siemin stelde gaf hij louter begripvolle, niet negatieve antwoorden. Hij begreep wel dat de
asielprocedures lang konden duren want er komen veel asielzoekers naar Nederland dus is de
druk groot. Hij vertelde ervan overtuigd te zijn dat de IND de juiste beslissing wel zal maken
over wie er mag blijven en wie niet. Hij had er vertrouwen in dat de IND uiteindelijk een goed
onderscheid kan maken tussen een waar verhaal en een onwaar verhaal. Wel vond hij dat er
meer ruimte moest zijn voor een asielzoeker om zijn of haar verhaal te vertellen, maar verder
valt er, in tegenstelling, tot andere interviews geen negatief woord over de opvang en de
asielprocedure. Tijdens het interview is ook een van zijn medebewoners in de kamer
aanwezig, ook een Iraniër, die het gesprek belangstellend volgt maar er niet aan mee doet. Op
een gegeven moment, midden in een verhaal dat hij in het Farsi vertelde, schakelde Siemin
over op het Nederlands, een paar zinnen, hij zei: “Dit is een secret, ik heb in Iran twee jaar in
13

Sinds de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet wordt het Nader Gehoor buiten de centra afgenomen in
daarvoor ingerichte kantoren van de IND.
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de gevangenis gezeten, daar hoorde je de mensen ’s nachts schreeuwen en zaten we met veel
verschillende mensen dicht bij elkaar. Vergeleken met die periode is dit makkelijk.”

Na het interview analyseerde ik dit moment waarop opeens bleek dat mijn respondent
Nederlands kon spreken samen met Ahmed die tijdens het gesprek tolkte. Wij kwamen er op
uit dat hij dit specifieke feit, dat hij in Iran in de gevangenis had gezeten, in het Nederlands
vertelde om er zeker van te zijn dat zijn medebewoner, die geen Nederlands sprak, deze
informatie niet van hem te weten zou komen. De angst dat deze gevoelige informatie door zijn
kamergenoot verkeerd kon worden gebruikt, bijvoorbeeld in een gesprek met andere Iraniërs,
was blijkbaar groot. Ook de reden waarom hij oplette geen negatieve antwoorden te geven op
mijn vragen had waarschijnlijk met zijn gevoel van wantrouwen te maken. Misschien was hij
bang dat ik voor de IND werkte en ik zijn antwoorden14 aan hen zou doorspelen? Als dit zo
was dan zou de reden waarom hij in het Nederlands, rechtstreeks aan mij, over zijn
vluchtmotief vertelde, ook een bewuste poging kunnen zijn geweest om zijn vluchtverhaal
kloppend te houden. Of om zelfs zijn vluchtverhaal, verteld in het Nader Gehoor, via mij als
medewerker van de IND, achteraf nog feitelijk aan te passen. Met als doel daarmee zijn kans
op een positieve beslissing over zijn asielaanvraag eventueel te vergroten..

5.4 Schijnnationaliteit
Er zijn asielzoekers die al voor het moment dat zij in Nederland aankomen een geheim met
zich meedragen. Zij doen zich voor afkomstig te zijn uit een land waar ze niet vandaan
komen. Bijvoorbeeld Pakistanen die zich voor doen als Afghanen of Albaniërs die zich
voordoen als Kosovaren. Dit kan als volgt gaan: een gezin uit Pakistan wil graag naar het
Westen, omdat hun economische situatie zo slecht is dat zij bijna niet kunnen overleven. Dit
gezin woont in het grensgebied met Afghanistan, zij spreken een van de Afghaanse talen:
Farsi, en kennen de Afghaanse cultuur. Pakistan wordt in Nederland als een veilig land van
herkomst15 beschouwd. Wanneer dit gezin aan de Nederlandse grens of in het Eerste Gehoor
14

Er komen in de centra weinig Nederlanders zomaar ‘op bezoek’. De Nederlanders die in de centra rondlopen
zijn allen werkzaam in de centra en medewerkers komen eigenlijk nooit op de kamers van asielzoekers. Alleen
medewerkers van de COA dienst Wonen, komen langs als er problemen zijn. Dit in combinatie met mijn
onverwachte bezoek en de voor hem onduidelijke uitleg wat een ‘student’ of ‘onderzoeker’ nu eigenlijk van hem
wilde maakte hem wantrouwend. Als ik bij hem via een wederzijds contact was geïntroduceerd, zoals de meeste
andere interviews tot stand zijn gekomen, had hij waarschijnlijk anders gereageerd. In dat geval had hij zelf de
keuze kunnen maken of hij met mij had willen praten of niet. Deze vrije keuze had hij nu niet.
15
Landen zijn veilig als daar de mensenrechten volgens Nederlandse begrippen voldoende worden
gerespecteerd.
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in het AC eerlijk zou vertellen uit Pakistan te komen is de kans nihil dat men doorkan. Slechte
economische omstandigheden in het thuisland zijn in Nederland geen legitiem vluchtmotief
om voor asiel in aanmerking te komen. Men neemt een schijnnationaliteit aan om een
(grotere) kans te maken in de asielprocedure. De meeste asielzoekers komen zonder
reispapieren naar Nederland, dus zal van het Nader Gehoor af hangen of de IND hen
ontmaskert of niet. Blijkbaar lukt het een bepaald percentage om door te komen. Hoeveel
mensen dit zijn en of mensensmokkelaars hen helpen met het construeren van een
schijnidentiteit is bij mij niet bekend. Het is wel zo dat een bepaalde kennis van de werkwijze
van het Nederlandse asielbeleid nodig is om bijvoorbeeld te weten dat vluchtelingen uit
bepaalde landen meer kans maken om toegelaten te worden dan anderen. Het is aannemelijk
dat mensensmokkelaars beter op de hoogte zijn van het Nederlandse toelatingsbeleid dan de
vluchtelingen die zij vervoeren, want de meeste asielzoekers die in Nederland aankomen zijn
niet bekend zijn met de Nederlandse cultuur.

Een belangrijk verschil tussen deze mensen en de andere asielzoekers in de centra is dat zij
zichzelf met een vooropgezet plan van hun identiteit beginnen te ontdoen vanaf het eerste
moment dat zij in Nederland aankomen. Ex-asielzoeker Khalid:

“Ik zat in een caravan met drie anderen. Twee mannen uit Soedan en een man uit Sierra
Leone, maar hij zei dat hij uit Soedan kwam. Dit was een nep Soedanees . Wij zaten met
z’n vieren in deze caravan, maar wij (de echte Soedanezen mm) hadden maar heel
weinig contact met deze nep Soedanees. Ik vond het helemaal niet leuk dat ik met
iemand moest samen zien te leven die zo’n leugen bij zich droeg. Iemand die liegt tot op
zo’n niveau! Zoveel liegen is veel te veel liegen! Hij heeft ook gebruik willen maken van
onze issues, van onze sufferings (begint hier uit pure woede opeens Engels te praten
mm) Dit vond ik niet goed, dit gaf een slecht gevoel. Hij was eigenlijk een outsider in
onze caravan, We negeerden hem.”
Khalid lachte na dit fragment op een ongemakkelijke manier. Aangevend dat zij het toen
eigenlijk niet konden maken om deze man te negeren. Want hoe kun je iemand negeren
wanneer je samen in zo’n kleine ruimte, in een krappe caravan, woont? Door met elkaar een
taal te spreken die deze nep-Soedanees niet verstond: Arabisch. De man uit Sierra Leone
sprak alleen Frans en een beetje Engels. Engels spraken de Soedanezen ook, maar opzettelijk
niet met hem. Dit taalverschil komt ook terug in Deng’s verhaal tijdens zijn verblijf in een
OC:
“In de tijd dat wij daar waren vonden we nog twee andere personen die ook uit Soedan
kwamen en later kwamen er veel meer. Onder hen waren echte Soedanezen, maar ook
Titel: De poort naar een nieuw leven

Auteur: Merlijn Michon

Contact: merlijn@wijkwiskunde.nl / www.wijkwiskunde.nl

75

mensen die zeiden dat ze echte Soedanezen waren, maar zij waren geen echte
Soedanezen. Met hen hadden wij geen relatie want zij spraken Frans en wij spraken
Engels. Dus hadden wij geen contact met hen. Deze mensen waren soms bang voor ons
en bleven dan bij ons weg. Zij waren bang dat wij aan de autoriteiten zouden vertellen
dat zij geen echte Soedanezen waren.”
De schijnnationaliteit die mensen aannemen haakt vaak in op die landen waar op dat moment
in tijd de grotere vluchtelingenstromen vandaan komen en op die landen waarvan de kans
groter is dat het asielverzoek positief zal worden beoordeeld. In 1999 kwamen bijvoorbeeld na
grote politiek onrust in Soedan, relatief veel Soedanese asielzoekers naar Nederland die
relatief snel, vaak binnen een jaar, een verblijfsstatus kregen. Waarschijnlijk raakte dit nieuws
buiten Nederland bekend en werd hier door vluchtelingen en/of mensensmokkelaars gebruik
van gemaakt, want uit de interviews die ik had met respondenten uit Soedan kwam het
opvallende feit naar voren dat zij allen rond die tijd Afrikanen in de opvang hadden gekend
die uit veilige landen afkomstig waren, maar zich als Soedanees voordeden.

Om toch geloofwaardig over te komen in het Nader Gehoor proberen asielzoekers met een
aangenomen nationaliteit informatie in te winnen bij diegenen die het land wel kennen. Khalid
vertelt hoe de nep-Soedanees waar hij een caravan mee deelde dit aanpakte:

“Hij probeerde ook informatie van ons los te krijgen, want hij zou in zijn Nader Gehoor
van de IND bepaalde vragen krijgen en hij wilde zoveel mogelijk over Soedan te weten
komen om deze vragen te kunnen beantwoorden. Hij wilde een kloppend vluchtverhaal.
Ik heb wel eens van iemand gehoord die had verteld dat hij vanaf Khartoem de boot had
genomen naar het westen, maar dat kan helemaal niet, er is geen haven in Khartoem!”
Tarik, zelf een Algerijn, werd door een Marokkaan ondervraagd die zich in de opvang
voordeed als een Algerijn:

“Ik kende een Marokkaanse man die kwam uit Marseille en hij vroeg aan mij hoe Oran
eruit ziet. Oran is de stad waar ik vandaan kom. Hij vroeg hoe de taxi’s eruit zagen in
Oran, welke kleuren de taxi’s hadden, hij vroeg naar de namen van de hoofdstraten, de
plaatsnamen van de grote plaatsen in Algerije. “
Asielzoekers met een aangenomen nationaliteit proberen dit te verbergen tegenover andere
asielzoekers in de opvang. Zij kiezen hun informanten of vrienden voorzichtig en gedragen
zich ontwijkend tegenover anderen. Tarik:
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“Stel ik ben Afghaan en die andere persoon is Pakistaans, die Pakistaan gaat dan niet
tegen mij zeggen dat hij in zijn interview tegen de IND heeft gezegd dat hij een Afghaan
is. Hij zegt niets tegen mij. Als ik aan hem vraag: waar kom je vandaan? Dan geeft hij
geen antwoord, dan zegt hij helemaal niks of hij maakt een kleine ruzie met mij, of zo
iets, hij lokt dan een ruzie uit. Alleen als ik iemand sympathiek vind en diegene mij, en
er ontstaat een soort vriendschap, dan hoor je wel het echte verhaal, maar dit is op zijn
eigen risico. Ik ken zijn verhaal en hij weet niet of ik voor het Ministerie werk.”

5.5 Onder druk van medeasielzoekers
Tijdens een discussie met enkele landgenoten liet Mohamed zich verleiden tot de uitspraak
dat het instituut van politiek asiel door het vele misbruik niet meer functioneert, met als
gevolg dat de echte politieke vluchtelingen nergens meer heen kunnen. De reactie van zijn
medeasielzoekers was ronduit agressief. Zij begonnen hem met afkeer te behandelen als een
persoon die zijn lotgenoten geen gelijke kans gunde. “ Ons lot is afhankelijk van God en niet
van onze documenten of beslissingen van de autoriteiten” beet een van hen hem toe. “ Laat
ons hopen dat God ons allemaal helpt in plaats van te denken dat sommigen van ons meer
rechten hebben dan anderen”. Brede instemming van de anderen was zijn deel en het kostte
Mohamed veel moeite om de ontstane breuk tussen hem en de anderen te helen. Hij zag af van
verdere kritiek omdat hij zijn situatie al moeilijk genoeg vond en zijn medeasielzoekers
voorlopig de enige vrienden waren die hij had. De druk die wordt uitgeoefend door
landgenoten en andere asielzoekers om vooral niet te kritisch te staan tegenover die
asielzoekers die door middel van een aangepast verhaal of een schijnidentiteit proberen hun
kansen te vergroten in de asielprocedure, ondervond ook Khalid toen hij andere Soedanezen
vertelde dat hij zich boos maakte over het feit dat zijn medebewoner, een Sierra Leoner,
onterecht beweerde een Soedanees te zijn. Hij kreeg een hard antwoord terug: “Het is de taak
van de Nederlandse autoriteiten om na te gaan of zijn verhaal klopt.” Een mening die ook
door andere asielzoekers werd gedeeld. Nog een voorbeeld dat het kritisch staan tegenover
medeasielzoekers niet door anderen wordt gewaardeerd en het heel eenzaam kan worden om
alleen tegen de stroom in te blijven redeneren. Kritisch blijven kan erin resulteren dat iemand
zonder ‘vrienden’ zijn tijd door moet brengen in de al moeilijke omstandigheden.

5.6 Zij wel en wij niet
Het kwam in de opvang regelmatig voor dat respondenten meemaakten dat de ‘leugenaars’
een verblijfsstatus kregen. De nep-Soedanees die samen met Khalid een caravan deelde kreeg
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terwijl zij nog in het OC waren een verblijfsstatus. Blijkbaar had hij zijn verhaal zo goed bij
elkaar geïnformeerd bij anderen dat hij volledig werd gelooft door de IND. Ex-asielzoeker
Khalid is hierover nog steeds verontwaardigd. De ‘echte’ Soedanezen, allen met een politiek
activistische achtergrond, voor hun land gevochten, risico genomen, krijgen geen status met
een echt verhaal en zij met een gelogen verhaal worden prompt toegelaten! Het vertrouwen in
de eerlijkheid van de asielprocedure is in de opvangcentra al niet zo groot, maar wanneer
asielzoekers die het ‘niet verdienen’ toch een status krijgen, wordt het vertrouwen in de
overheid nog minder.

Ook de Marokkaan die Tarik om informatie vroeg over de stad Oran in Algerije, kreeg een
status, Tarik: “Hij had twee keer een interview en hij kreeg daarna meteen een A-status. Hij
kwam niet uit Algerije, hij was niet Algerijns”. De eerlijkheid van de asielprocedure wordt
ondermijnt wat tot weer meer onrust en geruchten leidt. Een ander voorbeeld is het niet
bestraffen van asielzoekers wanneer de Nederlandse wetten worden overschreden. Tijdens het
verblijf in de opvang moeten asielzoekers zich aan veel regels houden. Hen word verteld hoe
ze zich moeten gedragen, wat ze wel en niet mogen, en dat overtredingen zullen worden
bestraft. Aan de ene kant is dit om de vele bewoners in de centra beheersbaar te kunnen
opvangen, aan de andere kant wordt de asielzoeker ook duidelijk gemaakt dat Nederland een
land is van regels en bureaucratie en dat aan het opvolgen van de regels veel waarde wordt
gehecht. In de huisregels van de opvangcentra staat dat een veroordeling volgend op een
criminele overtreding een negatief effect zal hebben op de asielaanvraag. Het is daarom voor
sommige asielzoekers onbegrijpelijk waarom bepaalde activiteiten niet worden bestraft en
soms, zo lijkt het, worden beloond, Khalid:
“Ja, er waren ervaren dieven in het centrum. Zij gingen uit stelen in het dorp en
verkochten gestolen goederen zoals een jas, sigaretten, een tas, in het centrum aan
andere bewoners. Zelfs hadden ze een keer een lap-top gestolen! Maar diezelfde nacht
kwam de politie en werden ze aangehouden. De politie was specifiek op zoek naar de
lap-top. De mensen die werden aangehouden waren Albanezen, een man en een vrouw,
die samen in het centrum woonden. Dit echtpaar stond bekend in het centrum als dieven
en helers. Ze wilden een rijk en chique leven voor zichzelf. Zij droegen mooie kleren,
maar het gaat er ook niet om dat zij mooie kleren hadden en wij niet, het gaat er niet om
dat deze mensen er niet chique uit kunnen of mogen zien, het gaat erom hoe zij aan deze
kleren zijn gekomen. Op een goede of een slechte manier. Je creëert een ander beeld van
jezelf dan je eigenlijk bent. Je komt naar Nederland om asiel aan te vragen, en je zegt
om politieke redenen te zijn gevlucht. Het beeld dat je creëert is dan helemaal anders
als je hier een dief bent. Dit klopt niet met het beeld van een asielzoeker. Zij kwamen
hier om snel rijk te worden. Om geld en materiele zaken te verzamelen. Het te proberen
in de asielprocedure en daarna eventueel weer terug te gaan naar Albanië. Dit heeft
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niets te maken met status of respect naar anderen toe. Het ging hen gewoon om geld,
klaar. (…) Ondanks dat zij waren opgepakt door de politie kregen zij toch twee weken
later een status! Het leek net of de Nederlandse autoriteiten niet van elkaar wisten wat
de ander deed. Of ze langs elkaar heen werkten. Het was in ieder geval zo dat de
medewerkers van Justitie die hun asielaanvraag behandelden niet, of te laat het bericht
van de politie hadden gekregen dat deze mensen een strafbaar feit hadden gepleegd en
hiervoor waren aangehouden.”
Ondanks dat deze twee Albanese asielzoekers waren opgepakt door de politie kregen zij toch
twee weken later een status. De lap top was in hun kamer in het AZC gevonden. Voor Khalid
was deze zaak overduidelijk. Hij wist in ieder geval dat het plegen van een strafbaar feit er toe
kon leidden dat je asielprocedure zou worden afgebroken. Dat deze mensen toch een status
kregen gaf hem het idee dat de autoriteiten niet zorgvuldig omgingen met asielzaken. Het
overtreden van de regels werd niet bestraft, wat een onveilig gevoel gaf. Ook een gevoel van
redeloosheid, willekeur en overgeleverd zijn aan een autoriteit die niet eerlijk is of dan wel
erg slordig is. Claude:
“Als ik zie hoe mensen in een AZC worden behandeld, dan is er ook een gevaar voor de
samenleving. Ik heb het nu over criminaliteit. Jongens die net in Nederland zijn kunnen
misbruik maken van Nederland en zich misdragen. Dat zou kunnen want je wilt net als
iedereen overleven. Ik weet dat veel asielzoekers richting criminaliteit gaan. Drie jaar
gewacht of vier, ik ken mensen die al 12 jaar wachten, dan denk je misschien: ik heb
geen verblijfsvergunning en ik heb geen vast adres, dan kan ik best een crimineel zijn.
Dat is in mijn voordeel, als ik iets doe dan valt dat toch niet te controleren. Als je de
hele tijd hoop, hoop, hoop, hebt en je verliest op een geven moment die hoop dan kun je
in de criminaliteit gaan, dan maakt het niet meer uit. Ik denk dat dit een gevaar vormt.”

5.7 Het geruchtencircuit
In het geruchtencircuit dat leeft onder asielzoekers als een soort van marktplein, doen
verschillende verhalen de ronde waarvan er twee naar voren kwamen die illustratief zijn voor
de manier waarop het uitwisselen van halve waarheden of verdraaide feiten tot vreemde
situaties kan leiden. Deze twee verhalen zijn gebaseerd op manieren om een positieve
beslissing op de asielaanvraag af te kunnen dwingen. Een soort tips voor het verkrijgen van
een status. Dit kan tot excessen leiden, die bijna niet zijn voor te stellen, maar die mensen uit
radeloosheid op blijken te volgen. Tarik:

“Veel asielzoekers dachten dat wanneer je tegen een arts van de medische opvang zei
dat je psychisch ziek was, dat je dan een status kon krijgen. Veel jongens zeiden, logen,
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dat ze psychisch ziek waren en probeerden een status te krijgen door net te doen alsof ze
psychische problemen hadden. Mensen gingen dan klagen dat ze psychische ziek waren
bij de medische opvang, tegen de arts. De arts stuurde hen dan door naar een medische
specialist buiten het centrum. Ze logen dan tegen deze specialist dat ze psychische
problemen hadden. Die specialist gaf hen dan tabletten, niet voor één dag, maar voor
langere tijd. Een behandeling van drie maanden of zo, echt veel tabletten. Deze jongens
hadden geen psychische problemen. Zij hadden hier over gelogen. Zij raakten verslaafd
aan de tabletten die ze voorgeschreven hadden gekregen. Ze kregen dan andere
tabletten, maar deze waren niet makkelijk. Dat waren zware medicijnen. Later kregen ze
dan echte psychische problemen, door de medicijnen. Ze kregen last van rare
(neven)reacties. Zij gingen raar doen tegen hun eigen vrienden. Ik weet het verhaal niet
precies, ik heb dit ook maar van anderen gehoord”.

Een andere ‘handige tip tot succes’ die een tijdlang erg ‘in’ is geweest, is het gerucht dat
wanneer een vrouw, tijdens het afwachten van haar asielprocedure, in de opvang bevalt van
een kind, dit kind en daarmee ook de moeder automatisch de Nederlandse nationaliteit
verkrijgen. Ahmed:

“In het AZC ging het gerucht dat wanneer je in het AZC kinderen kreeg, dat je dan een
status kreeg door je kinderen, die dan als Nederlandse werden geboren. Dat dit een
regel was. De vrouwen gingen dan kinderen krijgen daarom. Dit was misschien vroeger
zo, maar nu niet meer. Somalische vrouwen, Afghaanse vrouwen kregen veel kinderen.
Kinderen achter elkaar. Een vrouw kreeg drie kinderen terwijl zij in de opvang zat.
Deze kreeg ze niet allemaal in het hetzelfde AZC, ik hoorde dit in AZC Den Haag, maar
in verschillende centra. In verschillende centra kreeg ze kinderen. Ik hoorde dit van
haar man en van andere vrouwen die het over haar hadden. De vrouwen vroegen haar
waar het kind geboren was en zo.. vrouwen praten daarover”.
Wanneer een vrouw tijdens haar verblijf in de opvang een kind krijgt en nog geen status
heeft, is haar kind ook statusloos. Het verhaal, als zou een kind geboren in de opvang,
automatisch de Nederlandse nationaliteit verkrijgen, is fundamenteel onwaar. De
opvangcentra staan dan wel op Nederlands grondgebied, maar asielzoekers zijn geen
Nederlands staatsburger en hebben dus ook minder rechten dan een Nederlander. Het
vreemdelingenbeleid gaat in het algemeen boven het recht van het kind. Dat betekent dat het
niet verkrijgen van een verblijfsvergunning inhoudt dat degene die de asielaanvraag doet, het
land moet verlaten, mét zijn of haar kinderen. Ook als dat niet in het belang van het kind lijkt.

Titel: De poort naar een nieuw leven

Auteur: Merlijn Michon

Contact: merlijn@wijkwiskunde.nl / www.wijkwiskunde.nl

80

5.8 Conclusie
Veel misverstanden kunnen worden weggenomen door asielzoekers goed voor te lichten. De
interviews met elkaar vergelijkend komt vooral het beeld naar voren dat asielzoekers niet bij
de rijksoverheid aan kunnen kloppen met hun problemen en dat COA-medewerkers hen ook
niet ‘echt’ ergens mee kunnen helpen. De echte hulp moet komen uit de asielprocedure. Daar
draait het leven in de centra omheen. Asielzoekers kunnen wantrouwend staan tegenover de
overheid en ook tegenover de medewerkers van de centra. Zeker wanneer medewerkers
worden gezien als IND spionnen die in opdracht van de overheid hen in de gaten moeten
houden. Een scheiding wordt door asielzoekers niet altijd even goed gemaakt.tussen de
uitvoerders van de asielprocedure en de medewerkers op de centra die niet over de
asielprocedure gaan. Over het doel van het OC wordt door bewoners behoorlijk gespeculeerd.

Ook over de inhoudelijke kant van de asielprocedure blijft veel vaag en onbegrepen. Het lijkt
erop dat er in de centra, onderling onder bewoners, een sterk idee bestaat over wat het beste
aan de IND verteld kan worden om met succes toegelaten te worden in Nederland. Dit idee
wordt deels gevoed door de media en wordt deels aangevuld door ‘ervaringsdeskundigen’: exasielzoekers en langzittende asielzoekers. Het aanpassen van het vluchtverhaal of
vluchtmotief en dus niet de waarheid vertellen in het Nader Gehoor is een riskante
onderneming. De contactambtenaren van de IND hoeven in het Nader Gehoor niet op zoek te
gaan naar de waarheid. Zij zijn er, strikt genomen, om het verhaal op te tekenen en de
beoordeling aan de beslisambtenaar over te laten. Het ‘echte’ verhaal van een asielzoeker kan
een veel grotere kans maken op een positieve beslissing dan het ‘niet echte’ verhaal. Het
vreemde feit doet voor dat sommige asielzoekers tijdens hun verblijf in de opvang, onder druk
van medeasielzoekers of omdat zij makkelijk beïnvloedbaar zijn, zo bang worden om te falen
in het interview met de IND, dat zij een verzonnen verhaal construeren dat niet feitelijk uit het
geheugen kan worden verteld. Asielzoekers zouden beter voorgelicht moeten worden over de
asielprocedure om speculaties en geruchten tegen te gaan. Dat de asielprocedure buiten de
poorten van de opvangcentra wordt afgehandeld betekent nog niet dat men in het centrum hier
geen aandacht meer aan hoeft te besteden. De medewerkers in de centra zijn degenen die de
asielzoeker het vaakst zien. Wanneer zij niet aanspreekbaar zijn, of zelfs worden geassocieerd
met de overheid, is het niet verwonderlijk dat mensen zelf proberen om elkaar zo goed
mogelijk proberen te informeren, met soms negatieve gevolgen.
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Misverstanden ontstaan ook omdat asielzoekers vaak niet precies weten waar zij aan toe zijn
in Nederland en te optimistisch zijn over hun kansen. Tijdens de LIMOW training in OC
Prinsenbos word een dag uitgetrokken om de deelnemers te informeren dat 80% van hen
waarschijnlijk een negatieve beslissing zal krijgen op hun asielaanvraag. Voor de COA
medewerkers een moeilijke boodschap om te moeten brengen en voor de asielzoekers
ontnuchterend om aan te moeten horen. Wanneer asielzoekers tijdens deze training worden
geconfronteerd met harde realiteit valt ze dit niet mee, maar is men meestal wel ‘blij’ met de
duidelijkheid die men krijgt. Te vaak wordt de harde boodschap vermeden en kan toelating tot
de asielprocedure tot te hoge verwachtingen leiden.
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Hoofdstuk 6: Overleven in en na de opvang

“Ik vergelijk de omstandigheden in het AZC met de wetten van de jungle: de sterkste moet overleven
en de anderen vallen af, worden gek ” (Interviewfragment Claude).

6.1 Impasse
In de opvangcentra heerst een voortdurende spanning tussen de beweegredenen (het doel) van
het systeem: en de beweegredenen (het doel) van de asielzoeker. De Nederlandse overheid
probeert om asielzoekers zoveel mogelijk te weren en asielzoekers proberen juist toegang te
verkrijgen tot de Nederlandse samenleving De strategische hefboom waardoor deze spanning
in stand blijft is voor asielzoekers de asielprocedure: het wel of niet mogen migreren in de
Nederlandse samenleving. Het systeem en de asielzoekers lijken elkaar in een wurggreep te
houden. De Nederlandse overheid weet eigenlijk niet goed wat te doen met al die asielzoekers
en de asielzoekers voelen zich verstrikt in alle op restrictie georiënteerde omstandigheden in
Nederland. De onzekerheid over de toekomst en de lange tijd die de overheid nodig heeft om
over het lot van asielzoekers te beslissen heeft een verlammende uitwerking op de bewoners
van de centra. Ahmed:
“Je hoofd zit vol met problemen. ‘s Nachts ook. Je bent overdag de hele dag bezig met
iets: televisie kijken, samen iets doen met je vrienden of je gaat uit wandelen,
boodschappen doen, gewoon bezig houden. Maar ’s nachts als je naar bed gaat dan zie
je nog een keer wat je de hele dag deed en wat je in je verleden deed en natuurlijk wat
krijg je in de toekomst. Heb je eigenlijk een toekomst of niet ? Mag je hier blijven of
niet? Dat is de belangrijkste vraag, die zit al die jaren in je hoofd, mag ik eindelijk hier
blijven en als ik weg moet, waar moet ik dan heen?”
De opvang voor asielzoekers is ingericht voor diegenen die als hulpbehoevend en als
inschikkelijk worden beschouwd. De vraag is of dit een goede benadering is. Ook al zijn de
oorzaken van een vlucht vaak dramatisch: vervolging of hongersnood, mensen zijn maar
gedeeltelijk hulpbehoevend. Wat zij nodig hebben is de mogelijkheid om opnieuw te kunnen
beginnen: werk, huisvesting, Nederlandse kennissen en vrienden. De lange wachttijden en het
niks kunnen doen in de opvangcentra is funest voor de motivatie van mensen. Mamoud:

“Je moet niet te veel nadenken, dus je hebt afleiding nodig om je tijd nuttig te gebruiken.
Je moet iets doen tegen de pijn. Je moet iets doen in plaats van de tijd te doden. Voordat
ik hier kwam vond ik het fijn om te lezen, leuk om iets te leren, maar nu ik hier ben lees
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ik vooral om de tijd te doden. Dat vind ik echt een tegenslag. Als ik op mijn kamer op
mijn bed lig te lezen dan kijk ik constant tijdens het lezen op mijn horloge en ik lees,
lees, zonder dat ik me erop kan concentreren. Ik doe mijn best, maar het lukt niet.
Zoveel dingen liggen er nog voor mij. Zoveel dingen liggen er achter mij. Ik moet iets
echts hebben. Iets wat mijn intellect uitdaagt of mij fysiek bezig houdt. Iets wat je
ambitie geeft. Dat houd je in balans en houd je psychisch gezond, anders word je gek. Ik
lees soms verschillende pagina’s en dan weet ik even later niet meer wat ik heb gelezen,
ik heb er dan niets van onthouden.”
Het verblijf in de opvang houdt niemand langer dan een paar maanden vol, zonder een groot
gedeelte van de eigen individuele identiteit te verliezen. Ahmed:

“Een paar maanden kan, maar een paar jaar kan niet. Daar verander je door. Stel, je
komt hier op je 21 ste en wanneer je een status krijgt ben je 26 of 27 jaar. Als je in je
eigen land was, dan was je in die tijd afgestudeerd of had je een baan. Hier heb je
helemaal niets, je ontwikkelt je niet.”

6.2 Het zoeken van afleiding
Totale instituties vormen volgens Goffman “de plaats in onze maatschappij waar mensen
gedwongen worden te veranderen: zij zijn elk afzonderlijk een natuurlijk experiment in wat
men met het ego kan doen” (Goffman 1961:20). Een vraag die mij tijdens het
veldwerkonderzoek intrigeerde was waarom de ene asielzoeker wel ‘zichzelf’ blijft tijdens het
door Goffman genoemde geëxperimenteer met de menselijke geest en verliest een ander
volledig zijn of haar eigen identiteit? Een antwoord op deze vraag ligt gedeeltelijk in de
manier waarop mensen zichzelf toch bezig weten te houden tijdens hun verblijf in de
opvangcentra. Claude:
“Overal waar ik ben probeer ik altijd, dit hoeft niet groot te zijn, een klein element te
leren, te studeren. Nu ben ik computerprogrammeur, maar ik heb het op een AZC
geleerd. De omstandigheden waren daar niet goed, want we kregen veel te kort les van
een vrijwilliger, maar toch heb ik de goede elementen eruit kunnen halen en heb ik mij
verder kunnen ontwikkelen. Doordat ik enthousiast was en geïnteresseerd in het
onderwerp. Ik heb nog een andere asielzoeker verteld dat er een vrijwilliger les gaf in
DOS, hij keek mij aan en lachte een beetje, en zei zo van: ‘en dan ga je typen, en dan?’
Deze jongen wist gewoon niet wat hij met een computer kon doen. Hij wist niet wat een
computer was. Ik wist dit wel, ik kom ook niet uit een hoog gezin, maar ik ben
opgegroeid met de kinderen van de Amerikaanse ambassadeurs. Ik kon bij hen achter de
computer. Zo was het een beetje van jongs af aan, dus ik wist al wel wat.”
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Een manier om redelijk overeind te blijven tijdens de lange, lege dagen in de opvang is om de
Nederlandse taal te leren. Ook wanneer er een negatieve beslissing is gevallen en de officiële
lessen niet meer gevolgd mogen worden, gaan sommige asielzoekers door met het leren van
Nederlands met behulp van een woordenboek of kinderboek. Ahmed:
“Als je nu een negatief16 krijgt mag je ook geen Nederlands meer leren. Alleen als je zelf
heel enthousiast bent dan ga je het zelf doen. Dan vind je een Nederlands taalboek en ga
je het zelf leren. Dan ga je ook naar de bibliotheek waar mensen werken die je kunnen
helpen. Maar niet iedereen lukt dit, zeker niet als je geestelijke problemen hebt.”
Een andere mogelijkheid om een beetje Nederlands te kunnen leren is te vinden in de
studiecentra. In OC Prinsenbos waren er zo’n vijftien computers beschikbaar waar
asielzoekers aan konden werken, maar deze studieruimte was dagelijks maar een uur open. De
vraag is dan wel wat zo’n studiecentrum uitmaakt op de 800 bewoners wanneer er maar plek
is voor een paar mensen per dag. Toch was zo’n uurtje studeren voor sommigen een manier
om bezig te blijven. De actieve asielzoekers maakten lange lijsten met woorden en zinnen die
later met andere kamergenoten werden geoefend. Het leren van het Nederlands als zelfstudie
kan dan een dagtaak worden. Mamoud vindt in het OC in vertaalwerk afleiding, maar hij is
ook steeds op zoek naar andere bezigheden. Mamoud:
“Ik ga eens per week twee uur voetballen hier op het terrein, maar dat is niet genoeg. Ik
moet meer te doen hebben, veel meer. Het werken als vertaler hier op het terrein drie
keer per week helpt. Belangrijk is ook het praten in je eigen taal. Eerst waren er hier
een aantal Iraniërs. Nu niet meer. Nu zijn er nog maar twee andere Iraniërs . Ik zei
steeds tegen hen als je een probleem hebt en je hebt hulp nodig neem mij dan, ik voel me
dan nuttig. Dat is wat ik de hele tijd probeer te doen met het lezen, het sporten, het
vertaalwerk, ik probeer mezelf bezig te houden en nuttig te blijven.”

6.3 Doorvluchten
Een definitief negatieve beslissing op de asielaanvraag betekent dat een asielzoeker de opvang
moet verlaten. Sommigen besluiten, zeker wanneer dit definitieve negatief eraan zit te komen,
om niet hun uitzetting af te wachten, maar opnieuw te proberen naar een ander land door te
vluchten. Verder vluchten kost veel geld. Zonder de hulp van een mensensmokkelaar komt
men niet ver. Een vals paspoort is bijvoorbeeld nodig om per vliegtuig naar Canada te reizen.
Ahmed:
16

Een negatieve beslissing over de asielaanvraag.
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“Heel veel Iraniërs gaan vanuit Nederland naar Canada of naar Engeland. Maar er zijn
ook veel Iraniërs die niet genoeg geld hebben om nog eens te vluchten. Je hebt geld
nodig om opnieuw te kunnen vluchten. Door de asielzoekers ontstaan er nieuwe banen,
ontstaan er nieuwe vacatures: de mensensmokkelaars. Asielzoekers en
mensensmokkelaars hebben heel vreemde banden met elkaar van Iran tot Canada,
Australië en Amerika. Je moet bijvoorbeeld vijfduizend Amerikaanse dollars betalen om,
met een vals paspoort natuurlijk, vanuit Nederland naar Canada te reizen. Waarom
moet ik als asielzoeker zoveel geld voor deze reis betalen? Omdat het illegaal is, maar
het belangrijkste is dat je zelf illegaal bent. Als ik moet kiezen tussen gearresteerd
worden door de politie of die vijfduizend dollar betalen,dan kies ik er voor om die
vijfduizend dollar te betalen. Dan ga ik zwart werken of lenen om dat bedrag te kunnen
betalen. Ik betaal dan voor een veilig leven, voor een beter leven in bijvoorbeeld
Canada, voor een status eigenlijk, om niet illegaal te zijn.”
In 1995 werd Iran door Nederland als een veilig land verklaard. De angst onder veel Iraniërs
die op dat moment in de centra verbleven, was dat zij zouden worden teruggestuurd. Een
gedeelte van hen wilde een uitzetting niet afwachten en vluchtten verder. Vooral naar Canada,
omdat daar al veel Iraniërs wonen. Zwart werken is de enige mogelijkheid om het geld bij
elkaar te sparen, want de wekelijkse COA uitkering is niet genoeg om van te sparen.
Asielzoekers die zwart werken lopen grote kans om uitgebuit te worden. Ahmed:

“Zwart werken was moeilijk! Het was vooral moeilijk om je salaris te krijgen. Heel veel
asielzoekers gingen zwart werken. Ik werkte voor een verpakkingsbedrijf. Zij (de
koppelbazen mm) zeiden tegen ons dat we tien gulden per uur uitbetaald zouden krijgen.
Daar deden we het dan maar voor. Ik heb daar vier maanden gewerkt en we kregen
maar voor twee maanden geld. Die baas wist dat wij zwart werkten. Hij zei gewoon
tegen ons dat we niet meer geld kregen, en wij hadden eigenlijk nog geluk, want wij
waren niet illegaal in Nederland. Wij waren wel asielzoekers. Er waren daar ook
illegale mensen en zij hebben geen cent gekregen. Helemaal niets en zij durfden niets te
zeggen. Wij gingen wel praten met de directeur van het bedrijf, maar hij zei dat het niet
zijn probleem was, dat we dat maar met die baas moesten regelen waar we voor hadden
gewerkt. Hij zei dat hij daar niet over ging. Dus als je op zo’n manier vijfduizend dollar
moet sparen…?

6.4 Na de opvang

Asielzoekers die uiteindelijk in Nederland mogen blijven migreren twee keer. Na het
migreren naar een opvangcentrum, volgt migratie naar de Nederlandse maatschappij. Zij
vormen een gemêleerde groep nieuwkomers, een eerste generatie allochtonen die in
Nederland weer helemaal opnieuw moeten beginnen om een leven op te bouwen. Deze
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belangrijke volgende stap in het migratieproces houdt in dat een asielzoeker zich weer los
moet maken van het asielzoekerscentrum en zich weer in zal moeten stellen op een nieuwe
uitdaging: het asielzoeker af zijn en het vinden en ontwikkelen van een eigen identiteit in de
Nederlandse maatschappij. De overlevingsmechanismen die nuttig en nodig waren om te
overleven in een totale institutie kunnen dit proces eventueel bemoeilijken. Het beperkte leven
in de opvang is niet te vergelijken met het ‘vrije’ leven in Nederland. Na de euforie van het
verkrijgen van een status en het eindelijk uit de opvang mogen vertrekken, komt al snel de
volgende harde werkelijkheid. Khalid:
“Vooral wanneer je net uit de opvang komt is het moeilijk en wordt je geconfronteerd
met allerlei verschillende problemen. In het centrum was het leven veel simpeler. Vooral
het vinden van werk is moeilijk. Het niet hebben van werk, dat ik geen werk kan krijgen,
voelt voor mij als verlies van erkenning en waardering. Dit verlies is heel moeilijk”
De belangrijkste reden dat ex-asielzoekers moeilijk werk kunnen krijgen, is te vinden in het feit
dat zij niet goed genoeg Nederlands kunnen spreken. Een tweede reden is dat zij hun motivatie
om zich actief op te stellen zijn kwijtgeraakt tijdens het verblijf in de centra. De jaren
doorgebracht in de centra zijn voor vluchtelingen verloren jaren, maar ook voor Nederland.
Asielzoekers in de opvang leveren Nederland weinig op en kosten vooral geld. Een situatie die
kan worden veranderd door in ieder geval asielzoekers toe te laten tot de arbeidsmarkt. Mamoud:
“De reden dat asielzoekers niet mogen werken is volgens mij dat de Nederlandse regering
bang is dat wanneer asielzoekers zouden mogen werken in Nederland, dat ze dan nooit meer
weggaan. Zelfs als ze een negatief krijgen. In Engeland krijgt men, hoorde ik, meteen een
arbeidsvergunning en zij dienen het land. Hier gaan mensen zwart werken als oplossing.
Hier verliezen asielzoekers hun werk en ervaring en daar worden mensen gefrustreerd van
en boos. Zij worden kwaad op de Nederlandse samenleving. Het is moeilijk voor
asielzoekers om in de schoenen te staan van de Nederlandse regering. Ik heb al vaak
gevraagd of ik als dokter kan werken in het OC, maar dit kon niet. Ik hoef geen salaris, als
ik maar kan werken. De wet is zo dat het niet mag. Een asielzoeker die op de markt wil
werken kan dat zwart doen, maar een dokter zoals ik, mag niet werken en kan ook nergens
aan de slag. Asielzoekers consumeren alleen maar. Dat wil ik niet. Ik wil voor mijzelf
zorgen. Ik voel mij ongelukkig dat ik mijn hand moet ophouden voor geld. Het is beter
ongekwalificeerd werk te doen dan helemaal geen werk te hebben.”

Asielzoekers raken in mindere of meerdere mate geïnstitutionaliseerd tijdens hun verblijf in
de opvang. De moeilijke levensomstandigheden in de centra en het constant bezig moeten zijn
om te overleven heeft mensen uitgeput, terwijl voor het migreren in een nieuwe cultuur juist
veel energie nodig is. Ahmed:
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“Toen, in Iran, was ik nog heel actief, nu niet meer. Mijn motivatie is minder geworden.
Nadat ik mijn status kreeg en een woning in Amsterdam, ging ik meteen naar het
arbeidsbureau. Ik sprak daar met mijn contactpersoon. Ik vertelde dat ik in Iran leraar
was geweest en dat ik hier eigenlijk ook weer als leraar wilde werken. Deze
contactpersoon vertelde mij dat dat niet kon. Ik gaf me op voor een opleiding tot leraar,
want ik wilde niet werkeloos blijven. Ik weet dat er een tekort is aan leraren en dat er
verkorte opleidingen zijn, maar ik kreeg een brief waarin stond dat ik de opleiding niet
mocht volgen.
De reden dat Ahmed niet aan de opleiding mocht beginnen was, volgens het arbeidsbureau, dat
hij de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerste om de opleiding goed te kunnen volgen.
Na deze brief heeft Ahmed niet veel meer ondernomen om ergens werk te vinden. Hij helpt
tegenwoordig vooral andere asielzoekers met vertaalwerk en gesprekken. Hij blijft op deze
manier nog in zijn ‘oude’, bekende wereldje van de opvangcentra waarin hij zelf vijf jaar
heeft verbleven.

6.5 Trauma

Dat asielzoekers moeite hebben om te aarden in Nederland en soms zelfs ‘terugvallen’ op de
bewonerswereld in de opvangcentra, kan ook worden verklaard door het feit dat asielzoekers
tijdens hun verblijf (negatief) veranderen of zelfs getraumatiseerd raken. Volgens psychiater
Laban, werkzaam bij het landelijke kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid, kan het
(langdurige) verblijf in de opvang traumatiserend werken. Laban:

‘Er is veel verwarring over het begrip trauma. Belevingsaspecten zijn belangrijk. Niet alleen marteling,
gevangenschap, oorlogservaringen kunnen een psychische wond geven, ook bijvoorbeeld langdurige angst
over het lot van een echtgenoot, of langdurige angst om uitgezet te worden kunnen dat doen. De lange
asielprocedures die meer en meer mensen moeten doorstaan is zeer belastend.’

Ook (nog) niet verwerkte schokkende gebeurtenissen, of traumatische ervaringen die mensen
hebben meegemaakt in het thuisland of tijdens de vlucht kunnen het aarden in de
Nederlandse cultuur belemmeren. Sinds de introductie van de term posttraumatische
stressstoornis (PTSS), is trauma en traumaverwerking onder vluchtelingen een veelbesproken
onderwerp, waarover de meningen uiteen lopen. Door Steel wordt een PTSS als volgt
omschreven:
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“…a common pathological outcome from all types of traumatic exposure. This includes traumatic
incidents associated with civilian life such as assault, violence, domestic violence, sexual abuse and rape,
accidents and disasters as well as those associated with war and political upheaval including the effects of
torture, detention, persecution and human rights abuses”(Steel 2001: 66).

Een posttraumatische stressstoornis is een vaak chronisch verlopende stoornis die wisselend in
ernst kan optreden. Klachten van herbelevingen, onder andere in de vorm van nachtmerries,
verhoogde prikkelbaarheid en vermijding om over het trauma na te denken of te praten zijn de
kernsymptomen. Bridget een vrouw uit Kameroen (begin 20), verblijvend in OC Prinsenbos: “Ik
heb veel nachtmerries. Ik denk dan dat er weer op de deur wordt geklopt door de vijanden. Ik
word dan bang en ga schreeuwen in mijn slaap. Anderen moeten me dan wakker maken en dan
zeggen dat het niet zo is.” Het meegemaakt hebben van een traumatische ervaring kan naast een
PTSS echter nog tot een scala van andere problemen en psychiatrische stoornissen leiden.
Asielzoekers kunnen last hebben van depressieve klachten zoals somberheid, energieloosheid,
concentratie- en geheugenproblemen. Gedachtes om er maar een eind aan te maken komen voor.
Ook kunnen dwanghandelingen voorkomen of bepaalde fobieën. Om de nachtmerries of het
slechte gevoel te verdrijven vervallen sommige getraumatiseerden tot verslavingsgedrag dat zich
uit in (overmatig) gebruik van alcohol of drugs. Tarik over een medekamergenoot in een AZC:
“Dit was een lieve man, maar hij rookte veel marihuana en snoof cocaïne, maar ik
begreep hem wel. Hij was heel ziek, psychisch was hij heel ziek. Hij was geen politieke
vluchteling maar hij heeft echt heel veel problemen. Die mensen daar in Sri Lanka zijn
echt arm, ze hebben geen kleren, zijn echt arm, familie met dertien of veertien kinderen
in een kleine kamer, ze hebben helemaal niks. Hij had psychische problemen, hij liep ’s
nachts, op blote voeten, honderden keren op en neer beneden in de gang en daarna ging
hij slapen. We waren samen op de kamer tot het personeel van sociaal werk een
bureaukamertje, dat anders altijd dicht was, in de medische boeg voor hem vrij maakte
omdat hij te ziek was en er een andere Sri Lankees in zijn kamer bij kwam om hem te
helpen.”
Tijdens de interviews die ik had met respondenten kwam het onderwerp trauma slechts twee
keer aan bod. Bridget vertelde over de nachtmerries die zij had en Willy een asielzoeker uit
Kameroen vertelde dat hij in het OC waar hij verbleef veel getraumatiseerde mensen om zich
heen meemaakte, maar ook zag dat er voor hen geen gespecialiseerde medische begeleiding
aanwezig was in het opvangcentrum. Hij vond dat er een vast aanbod van psychiatrische
begeleiding in de centra zou moeten komen voor getraumatiseerde asielzoekers.
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6.6 Conclusie
Uit de interviews komt naar voren dat een (langdurig) verblijf in de opvang op zich al een
traumatisch ervaring kan zijn. Dit blijkt vooral op het moment dat ze uit de opvang komen en
moeten gaan participeren in de Nederlandse samenleving. Uit de interviews blijkt dat de
respondenten vaak te optimistisch waren over de kansen die zij in Nederland dachten te krijgen.
Men had soms het idee dat eenmaal in Nederland het werk voor het oprapen lag en dat een
democratische regering hun situatie eerlijk zou beoordelen. De hoge verwachtingen die de
respondenten hadden van Nederland bleken in de praktijk niet uit te komen of vielen zwaar tegen.
Asielzoekers weten dat ze een risico hebben genomen door hun eigen land te ontvluchten. Zij
verwachten dan ook geen rijkdom in Nederland, Claude: “Kijk, wat wij willen is niet een mooi
leven, een groot huis, maar gewoon zekerheid. Ik kan wel in een AZC blijven wonen als ik maar
zekerheid heb dat ik in Nederland mag blijven” Dit is en blijft het grootste probleem in de
opvang: de onzekerheid of men mag blijven of niet. De constante angst om teruggestuurd te
worden en de zorgen die mensen daar over hebben.
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Concluderende opmerkingen

Sinds de oprichting van het eerste asielzoekerscentrum in 1987 verblijven vele duizenden
asielzoekers in centra verspreid over Nederland. In mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan
naar de ervaringen van de bewoners van deze opvangcentra. De belangrijkste vraag die ik had
was hoe mensen tijdens het vaak langdurige verblijf in verschillende opvangcentra omgaan
met hun asielzoekerschap.Wat ik heb laten zien is dat het verblijf in de opvangcentra voor
asielzoekers geen neutraal gegeven is. Het totale karakter van de opvangcentra en de
kunstmatig in stand gehouden afstand tussen asielzoekers en de Nederlandse samenleving,
bemoeilijkt de situatie van asielzoekers in Nederland. Mensen veranderen negatief tijdens hun
verblijf in de opvang. De overheid omschrijft haar asielbeleid als humaan, terwijl in de
beleving van asielzoekers daarentegen alleen de fysieke omstandigheden in de opvang als
humaan worden beschouwd. De bijkomende psychologische aspecten, de mortificaties van het
ego, worden door hen als inhumaan beschouwd.

De organisatiestructuur in de grotere opvangcentra is primair gericht op het kunnen beheersen
van grote groepen asielzoekers. De gestelde regels bieden het vaak beperkte aantal
medewerkers op een centrum de mogelijkheid om het dagelijkse leven van grote aantallen
asielzoekers in goede banen te leiden. Na de ‘beheersbaarheid’ komt pas de ‘leefbaarheid’
aan de orde, met als gevolg dat asielzoekers worden gekort in hun vrijheid en ze verworden
tot nummers: een gedeelte van de eigen identiteit verdwijnt. Hoeveel van de eigen identiteit
wordt ingeleverd is in grote mate afhankelijk van het zich wel of niet willen aanpassen aan de
nieuwe leefomstandigheden. Ik heb aan de hand van Ering Goffman’s studie ‘Totale
Instituties’ het totale karakter van de grotere opvangcentra laten zien en aangetoond dat de
algemene leefomstandigheden in de opvangcentra dusdanig zijn dat een verblijf van langer
dan zes maanden kan leiden tot problemen zoals demotivatie en apathie. Meegaan in het
opvangsysteem lijkt het meest succesvol te zijn, om de tijd zonder al te grote problemen door
te komen. De ene bewoner gaat dit beter af dan de ander. Vooral de hoger opgeleide meer
ontwikkelde asielzoekers lijken het moeilijker te hebben in de opvang. Een kritische houding
werkt tegen hen, want zij zullen het in hun eentje niet redden binnen het systeem. Zeker
wanneer zij in hun kritiek niet worden gesteund door medebewoners. In het volledig
aanpassen aan de institutie schuilt het risico van hospitalisering, met als gevolg dat veel van
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de eigen inbreng verdwijnt. De eigen inbreng van de bewoner kan dan op z’n best nog bestaan
uit ‘het herkenbaar houden van de eigen persoonlijkheid’ (Geuijen 1998: 2).

Het kleine aantal asielzoekers dat uiteindelijk in Nederland mag blijven, vormt een groep
nieuwkomers: een eerste generatie allochtonen die in Nederland opnieuw moeten beginnen
met het opbouwen van een nieuw leven. Asielzoekers die voor langere tijd in
asielzoekerscentra hebben geleefd en zich daar hadden aangepast, moeten zich weer los
maken van het centrumleven en zich instellen op een nieuwe uitdaging: het asielzoeker af zijn
en het vinden en ontwikkelen van een eigen identiteit in de Nederlandse maatschappij. De
mechanismen en strategieën die nuttig en nodig waren om te overleven in een totale institutie,
kunnen dit proces eventueel bemoeilijken. De mogelijke vooronderstelling van de
Nederlandse overheid dat asielzoekers, wanneer zij met een positieve beslissing toegelaten
worden tot de Nederlandse samenleving, nog dezelfde zijn als wie zij voor de opvangperiode
waren, zou een foute zijn. Asielzoekers die langere tijd in de opvang hebben verbleven zijn
over het algemeen het ‘normale leven’ ontwend. Goed opgeleide en gemotiveerde mensen
raken tijdens hun verblijf in de opvang gedemotiveerd. Het gedeeltelijk, langdurig niet mee
mogen doen aan een samenleving heeft veel negatieve effecten. Effecten waarvan de
Nederlandse maatschappij eventueel schade kan ondervinden wanneer mensen alle hoop
verliezen.

Ik heb aan de hand van het informele circuit in de centra laten zien dat radeloosheid onder
bewoners vooral ontstaat wanneer men geen vertrouwen meer heeft in de goede afloop van
het verblijf in Nederland. De vaak als onduidelijk en ondoorzichtig getypeerde asielprocedure,
wordt dan gezien als een loterij en als oneerlijk. Wanneer alle hoop is vervlogen zullen
sommigen uit radeloosheid elke strohalm grijpen en alles doen om maar aan een status te
komen, wat soms resulteert in excessen. Misverstanden ontstaan wanneer bewoners niet het
idee hebben dat zij worden geholpen door de medewerkers op het terrein en deze zelfs als
gevangenbewaarders of als IND spionnen worden gezien.

Een probleem dat uit de interviews naar voren kwam, is dat COA medewerkers geen ‘echte’
hulp kunnen bieden. Het COA is alleen verantwoordelijk voor het op een bedrijfsmatige wijze
organiseren van het eerste verblijf voor asielzoekers. De juridische asielprocedure wordt
uitgevoerd buiten de centra door contactambtenaren, beslisambtenaren en rechters in dienst
van het Ministerie van Justitie, die de asielzoeker niet kennen. De COA medewerkers zijn
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gebonden aan de door de COA gestelde regels die gericht zijn op veiligheid. Deze regels
laten bijvoorbeeld niet toe dat medewerkers op de kamers kunnen praten met bewoners. Ik
heb regelmatig van hen gehoord dat zij graag meer contact met ‘hun bewoners’ zouden willen
hebben en dit (informele) contact ook nodig achten voor het signaleren van problemen. Het
isolement waarin bewoners zich al bevinden wordt door deze afstand alleen nog maar groter.

Uit de interviews blijkt dat de sobere, mortificerende omstandigheden in de grotere
opvangcentra soms zo zwaar kunnen zijn, dat het bestaan in de opvang alleen nog uit
overleven bestaat, uit volhouden totdat de uiteindelijke beslissing er is. Voor diegenen die
getraumatiseerd zijn geraakt door omstandigheden in het thuisland, of tijdens de vlucht, kan
gesteld worden dat het leven nog iets moeilijker is. De omstandigheden in de opvangcentra:
de grote aantallen bewoners, het niet kunnen vinden van een rustige privé plek, altijd ruimte
en materiele zaken moeten delen met vreemden, zijn niet bevorderlijk voor het
genezingsproces. Ik heb gesteld dat het verblijf zelfs trauma kan veroorzaken. De gevolgen
zijn merkbaar na vertrek uit de opvang. De meeste respondenten die ik heb gesproken
ondervinden na de opvang problemen op het gebied van werk, het leren van de taal en het
aarden in de nieuwe samenleving die hen, in hun beleving, al vanaf het begin teleurgesteld
heeft.

Het grootste probleem in de opvang is dat de uiteindelijke beslissing op de asielaanvraag vaak
jaren op zich laat wachten door achterstanden en de hoge werkdruk in het bureaucratische
asielsysteem. Een asielzoeker weet vanaf het eerste moment in Nederland niet hoe lang hij of
zij in een opvangcentrum moet blijven. Het kan zes maanden duren, maar ook tien jaar. De
onzekerheid over de toekomst is dan ook groot onder bewoners. Er zou eigenlijk een
duidelijke keuze gemaakt moeten worden om, of (minder) asielzoekers beter te behandelen
door ze in kleine wooneenheden kort op te vangen en hen ook na de opvang te blijven
begeleiden, of ervoor te kiezen vluchtelingen zelf hun weg te laten vinden in Nederland. Zij
kunnen dan met weinig extra hulp ‘nuttig’ kunnen zijn voor de samenleving, bijvoorbeeld
wanneer zij toegang zouden krijgen tot de arbeidsmarkt. De grotere opvangcentra zouden dan
grotendeels gesloten kunnen worden. De sobere opvangomstandigheden en de lange
wachttijden in de opvangcentra lijken nu vooral afschrikmiddelen te zijn om de komst van
meer asielzoekers naar Nederland tegen te gaan.
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Ik besluit met een door Mohamed en een vriend geschreven theaterstuk. Op komische wijze
worden de rollen omgedraaid: Nederlanders vluchten naar Soedan en vragen daar asiel aan.
Dit verhaal, dat zij bedachten tijdens een aantal lange, saaie nachten in een AZC, geeft goed
weer dat een passieve rol asielzoekers niet past en laat ook zien hoe onlogisch en vreemd het
Nederlandse asiel- en opvangbeleid op hen over kan komen. De titel van het stuk is ‘Garang
Invades the Netherlands’:
During the long boring nights in the AZC, all sorts of crazy ideas are given a try. One
interesting idea I tried with a Sudanese friend who was a famous comedian actor was to swap
positions with our hosts. As both of us has experienced theatre and plays in one way or
another, we decided to write a play together.
The main concept of the play was that Colonel John Garang and his Sudan People’s
Liberation Army (SPLA) invaded the southern part of the Netherlands. In the collective
memory of Northern Sudanese, John Garang and the SPLA are the main threat to their
stability. The comedy is composed on the premises that the SPLA has already taken
Maastricht and is seizing Sittard and Roermond on their march Northward.
The comedy starts with a picture of Garang, with his thick long beard and ever smiling face,
on the front page of the Limburg Dagblad, assuring civilians that they will not be harmed. But
who believes a triumphant Colonel? So, many Dutch refugees are now pouring into Sudan by
plane through Khartoum airport and by boat through Sawakin port at the Red Sea.
The play shows the Dutch being sent to all kinds of different OC's hundreds of kilometres
away from Khartoum. They are being transported in the famous Sudanese trains of 25
kilometre per hour speed and on the back of trucks under 40 degrees heat. Some will take
days to reach their OC's placed near Al-Fashir, in the South of Sinnar and in the outskirts of
Juba.
Many other funny circumstances happen in the play.
At one point the Sudanese Refugees Authorities, in there efforts to tackle the language
problems, consider to bring in Moroccan translators to help them communicate with the
Dutch. A Sudanese VVN pamphlet that warns the Dutch refugees of the dangers of alcohol
consumption and the possibility of being lashed for that, was among the first papers handed
over to the Dutch asylum seekers. The Madeenat al-Hujaj (The City of Pilgrims) buildings
near the airport, which is annually used for facilitating the travel of hundreds of thousands of
Sudanese pilgrims to Mecca, was used as a waiting centre for the asylum seekers. A few
Belgians were caught among them and some Surinamese who have never been to the
Netherlands, taking the advantage of speaking the Dutch language, heading directly from
Surinam to Sudan. The Dutch sending back home for toilet paper, which is not known in most
parts of Sudan and too expensive for the Sudan Refugees Department to provide. The
Sudanese buses, which bear no numbers, leave for destinations only after being filled with
passengers and there’s no time table: the second great hassle to the Dutch after the tropical
heat of forty degrees. Providing the asylum centres with the luxury of air-conditioning was of
course unthinkable for the most sympathetic Sudanese.
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The Sudanese investigators were asking the Dutch asylum seekers patiently "Why did you
chose the Sudan in particular? Why not Kenya, Chad or Uganda ? A few produced convincing
answers. As usual the investigators were biased towards women, who got there A status for
the most sluggish stories. Even those who claimed that they took the boat right from
Maastricht to Khartoum were accepted. All the Dutch refugees pledged to return home as
soon as the situation would improve, but nobody believed them. One scene in the play was
devoted to the faithful Sudanese Imams, roaming asylum seekers centres on Thursday evenings, to invite the Dutch for the Friday prayers and possibly convert some to Islam.
Days later, after rethinking and retelling the play over and over again, it became boring and
exhausting to go in this black comedy, so we deserted and never came back to it.
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Samenvatting
Asielzoekers worden in Nederland vanaf 1987 centraal opgevangen in opvangcentra. Het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft in opdracht van het Ministerie van Justitie
de taak om op bedrijfsmatige wijze een humaan maar sober eerste verblijf te organiseren voor
wisselende aantallen asielzoekers die naar Nederland komen. Het uitgangspunt van het COA
is om dit op een zodanige wijze uit te voeren, dat de komst en het eerste verblijf van
asielzoekers hanteerbaar is voor de overheid en de Nederlandse samenleving.
Terwijl de omstandigheden in de centra voornamelijk ingericht zijn voor een sober, kort
verblijf laat de uiteindelijke beslissing over de asielaanvraag vaak lang op zich wachten.
Wachttijden van drie jaar of langer komen regelmatig voor, met uitschieters naar tien jaar.
Ik ben op zoek gegaan naar de antwoorden op de vraag hoe asielzoekers zelf hun verblijf in de
opvangcentra percipiëren vanaf het moment dat zij als vluchteling aankomen in Nederland tot
het moment dat zij de opvangcentra verlaten. Hoe vormen zij hun eigen individuele identiteit
tijdens het vaak langdurig afwachten van de asielprocedure in een opvangcentrum? Het
theoretisch kader bij het vinden van de antwoorden wordt onder andere gevormd door
theorieën over psychosociale- en migratieprocessen als ontworteling, acculturatie en
cultuurschok. Het totale karakter van de grotere opvangcentra wordt aangetoond aan de hand
van Ervin Goffman’s studie ‘Totale Instituties’.

Uit de gesprekken die ik met asielzoekers had bleek dat het verblijf in de opvang voor
asielzoekers geen neutraal gegeven is en als zeer belastend wordt ervaren. Tijdens het verblijf
wordt de toegang tot de Nederlandse samenleving (gedeeltelijk) tegengehouden tot er een
beslissing is genomen over de asielaanvraag. De beperkte toegang tot de Nederlandse
samenleving in combinatie met de omstandigheden in de opvangcentra werpt een barrière op
tussen asielzoekers en de omliggende maatschappij. Gesteld kan worden dat asielzoekers
vanuit het thuisland migreren naar een opvangcentrum waar, ten opzichte van de maatschappij
buiten de instelling, afwijkende regels gelden en dat zij niet migreren in de ‘vrije’
Nederlandse maatschappij.
In de opvangcentra wordt de grens die een individu trekt tussen zijn wezen en de omgeving
overschreden. Daar waar in het normale leven een duidelijke scheiding bestaat van
bezigheden (slapen, werken, ons vermaken) op verschillende plaatsen, zijn deze grenzen in
een opvangcentrum opgeheven. De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd in het
onmiddellijke gezelschap van anderen. Dit heeft tot gevolg dat bewoners mortificaties van het
ego ondervinden, waarvan de gevolgen kunnen leiden tot direct verlies van de individuele
identiteit. Het meegegaan in het systeem van een opvangcentrum blijkt voor sommige
respondenten een positief effect op te leveren. Ondanks de moeilijke omstandigheden, blijven
zij zichzelf en houden zij hun eigen persoonlijkheid herkenbaar. Deze respondenten waren in
de minderheid. De meeste respondenten lukt het niet om de gestelde regels te accepteren of
over te nemen. Zij bieden weerstand aan de nieuwe omgeving van het leven in een
asielzoekerscentrum, wat negatieve effecten tot gevolg heeft. Dit leidt vaak tot ruzie en
agressie tegenover medekamerbewoners en soms ook tegenover het personeel.
Asielzoekers die in Nederland mogen blijven hebben vaak moeite om te aarden in Nederland
en vallen soms terug op de bewonerswereld in de opvangcentra. Dit kan worden verklaard
door het feit dat asielzoekers tijdens hun verblijf (negatief) veranderen of zelfs
getraumatiseerd raken.
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