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Foreword 
 
This research marks the final work for the bachelor program Human Geography & 
Planning for the University of Utrecht. This bachelor thesis should provide evidence of 
the knowledge on research skills and knowledge gained during the bachelor program. 
In the past nine weeks research has been carried out on the development of the 
transnational identities and activities of Somali refugees living in the Netherlands. 
 
This academic challenge would not have been successful without the assistance I 
received throughout the process. Therefore I would like to thank my supervisor Koen 
Docter, who gave me constructive criticism to take my research to a higher level. Also I 
would like to thank Mirjam Poppe who has been very helpful in advising me and giving 
critique on pieces, even though she was busy writing her thesis as well. Furthermore, I 
would like to thank all the Somali participants who have been willing to share their time 
and story. Without them this research could not have taken place.  
 
 
Lisa Olsthoorn, 
Utrecht, April 6, 2012 
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Summary 
 
This research has been directed by the following explorative research question: 
 
To what extent have Somali refugees living in the Netherlands developed a 
transnational identity? And to what extend is this transnational identity incited by 
transnational activities?  
 
Six interviews have been carried out with Somali refugees living in the Netherlands in 
order to create more insights on their relation with both host and home country and how 
this is reflected through their identities and activities. By looking at their feelings of 
being Somali and being Dutch and the activities that come with these identities the 
development of potential transnational identities of Somali refugees could be explored.  
 
The analysis of the interviews revealed that there cannot be spoken of a transnational 
identity for the interviewed Somali refugees, despite the relative active participation in 
transnational activities. The results suggest that the Somali refugees have been able to 
create a certain feeling of ‘sameness’ within the host society, which runs simultaneous 
with a certain feeling of ‘difference’ from the host society, experienced together with 
other Somalis in the Netherlands. The ‘difference’ felt within the host society also finds 
its resonance within Somalia, with two participants expressing feeling different from the 
Somalis living in Somalia. However, this sense of ‘difference’ does not seem to be 
imbedded within Dutch society through Somali activities that have no direct link with the 
original homeland. The interviewed Somali refugees thus have not created a new space 
of a ‘nation within a nation’. The participants, however, show a strong transnational 
identification with Somalis living in and outside Somalia while living in the Netherlands. 
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1.  Introduction 
 
Growing forces of both the global economy and global conflicts have resulted in 
accelerated patterns of international migration at the beginning of the 21st century. 
These developments have raised questions on how this mobility might alter and shape 
the identities and feelings of belonging among migrants and how this influences their 
integration into the societies that host them (Valentine et al., 2009, p. 234). The recent 
growth in popularity of right-wing political parties in the Netherlands and the rest of 
Europe seem to go hand in hand with the problematization of these migration flows and 
how migrants seek a new place to settle within a different society. The issue of refugee 
and migration policies remains a highly debated topic within Dutch politics. Migrants’ 
possession of a double nationality has been harshly scrutinized within the election 
program of for example popular Dutch political party PVV, stating that “nobody can 
become Dutch as long as you still possess an other nationality’ (Verkiezingsprogramma 
PVV 2010-2015).  
 However, given the migration flows that have become a basic fact to global 
society, straightforward ideas about having only one nationality have become 
jeopardized and no longer fit the context of everyday life. Migrants, such as refugees1 
have posed major challenges to ideas on territory, nation-states and belonging. A 
growing number of migrants around the world have an everyday reality in which they 
speak two or more languages, practice two cultures and religions and feel attached to 
both host and home country (Portes et al., 1999, p. 217). A considerable amount of 
literature has been published on migration looked at through the lens of 
transnationalism. Transnationalism can be a useful concept in exploring changes in 
conventional concepts of belonging within a new context (Hopkins, 2009, p. 524). 
Although differences of opinion still exist, there appears to be some agreement that 
transnationalism refers to the “multiple ties and interactions linking people or institutions 
across the borders of nation-states” (Vertovec, 2009, p. 1). New communication and 
transportation technologies have intensified these multiple ties and interactions (Portes 
et al., 1999, p. 223). For migrants, transnationalism manifests itself generally through 
transnational identities and transnational activities. The study of the identities of 
migrants has become regarded as essential to understanding issues of integration 
(Valentine et al., 2009, p. 234).  
 This study will focus on Somali refugees, one of the biggest refugee groups in 
the Netherlands (Vluchtelingenwerk, 2012). There was chosen for a refugee group, 
instead of for example economic migrants, since refugees might have different ties and 
feelings of belonging to their home country as a result of enforced migration. There has 
been both quantitative and qualitative research on this particular group in the 
Netherlands (e.g. Regioplan 2010, Forum 2011). However, there has been no 
extensive qualitative research on Somali refugees in the Netherlands and their potential 
transnational identities and activities. Therefore this study will be explorative and will 
have a descriptive research question, as discussed by Boeije et al. (2009, pp. 50-51).
   
To create more insights in the transnational identities and activities of Somali refugees 
living in the Netherlands, the following research question will be leading for this 
research: 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Persons recognized as refugees under the 1951 UN Convention/1967 Protocol, the 1969 OAU 
Convention, in accordance with the UNHCR Statute, persons granted a complementary form of 
protection and those granted temporary protection (www.UNHCR.org) 
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To what extent have Somali refugees living in the Netherlands developed a 
transnational identity? And to what extend is this transnational identity incited by 
transnational activities?  
 
According to a definition provided by Ghorashi (2004, p. 230) transnational identity 
refers to the ways in which the construction of an ‘old’ national identity in the ‘new’ 
context enables the refugee to be able to distance itself from the country of origin as 
their original homeland. As a result, the imagined ‘old’ national identity develops into a 
transnational identity when it is detached from the territorial borders of the original 
homeland, thus the ‘trans’ in transnational identity signifies that it goes beyond the 
border of the original nation state (Ghorashi, 2004, p. 230). The term transnational 
activities is used by Vertovec (2001, p. 641) to refer to the social, political and economic 
activities that cross borders and span the world. In order to answer this central 
question, several sub questions have been formulated. 
 
1.  To what extent have Somali refugees living in the Netherlands retained a Somali 

identity? 
• How does this identity convey itself in cultural, political, social and 

economic activities in the Netherlands?  
• How does this identity convey itself in transnational activities?  

2.  To what extent have Somali refugees living in the Netherlands developed a 
Dutch identity?  

• How does this identity convey itself in cultural, political, social and 
economic activities in the Netherlands?  

3.  To what extent have Somali refugees living in the Netherlands developed a new 
identity that have brought their respective national identities together and how 
can this identity be characterized? 

 
For the Somali refugees living in the Netherlands, this research can hopefully give 
modest support in alleviating the unpopularity of refugees and their transnational 
activities, which seem to be often associated with ‘the export of terror, the proliferation 
of transnational crime including drugs and people smuggling and a drain on national 
resources and abuse of borders’ (Feller, 2005, p. 28). 
 
The next chapter will give a short oversight of Somali history and how it became a 
refugee-producing nation. Subsequently, a short overview will be given on the history of 
Somalis in the Netherlands and their integration position within Dutch society.  
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2.  Somali refugees in the Netherlands 
 
2.1  Somalia  
Somalia is a country situated in the horn of Africa in 
the East of the continent adjacent to Ethiopia, Kenya 
and Djibouti and bordering the Indian Ocean and the 
Gulf of Aden. With a surface of approximately 640.000 
km2 it can be considered sixteen times as big as the 
Netherlands. With an estimated population of ten 
million people Somalia is the 86th most populated 
country in the world (CIA World Factbook, 2012). 
Somalia consists of three more or less autonomous 
states being South and Central Somalia, Somaliland 
and Puntland. Somaliland and Puntland can be 
considered relatively stabile and have declared their 
independence from the rest of Somalia, although this 
remains unacknowledged by the international 
community. Besides extreme droughts and famine 
Somalia has been plagued by conflict and war ever 
since the early 1990s. After former president Siad 
Barre lost his power over the country in 1991, Somalia 
has had no effective government. From 1992 onwards, 
Somalia suffered a civil war in which rivaling clans and 
warlords fought with the weak government of Ali Mahdi for power over the country 
(Uppsala Conflict Data Program 2012). Consequently approximately two million 
Somalis have fled their country. Somalis have sought refuge in several countries, 
mostly in neighboring countries Jemen, Ethiopia and Djibouti. In 2011 the European 
countries with the highest amount of refugees were the United Kingdom (32.000), the 
Netherlands (11.000), Sweden (10.000), Italy (8.000) and Norway (7.000)(Forum, 2011, 
p. 5) 

In comparison to other African countries Somalia is relatively homogeneous 
ethnically. People share the same language and religion. Most Somalis can be counted 
as practicing Muslims belonging to the Sunni branch of Islam. Sunni Muslims in 
Somalia adhere to the Shafi’i school of the Sharia in their everyday lives (van den 
Tillaart et al., 2000, pp. 118-119).               
 However, despite its homogeneity in religion and ethnicity the political situation 
in Somalia is known for its turbulence, rivalry and instability. This can be mainly traced 
back to how the Somali population has been organized through different lineage-based 
clans. These clans play a crucial role in the political and social lives of many Somalis 
and determine a significant part in people’s personal identities. These clans, which can 
be further divided into sub clans, together with the large family (consisting of parents, 
grandparents, uncles and aunts) offer safety, protection, status and security and 
function as a problem-solving safety net (van den Tillaart et al., 2000, p. 119). 
 
2.2  History of Somalis in the Netherlands 
Of those two million Somali refugees, as mentioned in the introduction, tens of 
thousands found refuge in the Netherlands. Figure 2.3 shows the population growth of 
the Somali people living in the Netherlands between 1996 and 2010 that have been 
registered at the official municipal administration. This figure shows some remarkable 
fluctuations. Between 1996 and 2001 the amount of registered Somalis in the 
Netherlands grew from 20.000 to nearly 30.000 in 2001.  

Figure 2.1: A map of 
Somalia 
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However, from 2001 onwards the Somali people living in the Netherlands are in 
decline reaching below 20,000 in 2007. After 2007 there is again a steady growth 
towards the 30,000 highpoint reached in 2001. Figure 2.4 shows that the decrease 
between 2001 and 2007 can be explained by lower immigration between 2002 and 
2006 combined with a higher emigration in those same years. The increase in 
emigration can be largely explained by secondary migration to other European 
countries, mainly the United Kingdom (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninklijke relaties [MBK], 2011). In 2007 emigration and immigration is almost equal, 
however in 2008 immigration increases, whereas emigration decreases, which explains 
the growth as can be seen in figure 2.3. 
  
Figure 2.3 Development of Somali population growth in the Netherlands 

  
Source: CBS Statline, 2010 
 
 
Figure 2.4 Migration balance of Somalis in the Netherlands 

 
Source: CBS Statline, 2010 
 
Presumably, the growth as can be seen between 2008 and 2010 will not carry through 
as a result of the changed immigration policy towards Somali refugees (MBK, 2011). In 
2011, there were 31.237 Somalis living in the Netherlands of which 23.177 belonged to 
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the first generation (CBS Statline, 2011). Although it is predicted that the population 
growth of Somalis will not carry through, Somali refugees were nevertheless still the 
second largest group of refugees in the central refugee care centers as shown in table 
2.1 
 
Table 2.1 Top 5 nationalities in central refugee care centers on March 1, 2012. 
Nationality Exact numbers Relative numbers 
Afghan 2469 16% 
Somali 2217 15% 
Iraqi 1574 10% 
Iranian 1132 7% 
Armenian 903 6% 
Others 6869 45% 
Total 15.164 100% 
Source: www.cao.nl, April 4, 2012 
 
The motivations of Somali migrants to leave Somalia and come to the Netherlands 
between 1995 and 2009 have been mainly for asylum (72%) and family migration, 
including family reunion (27%) (CBS Statline, 2009).  
 
2.3  Somali integration in Dutch society 
There have been quite some alarming messages coming from scientific research 
programs that have studied the Somali community and its integration within Dutch 
society. Research executed by van den Tillaart et al. (2000) show that among the 112 
interviewed, only one third acknowledged to feel ‘at home’ in the Netherlands and have 
not yet become familiar with the Netherlands’ important laws and regulations, customs, 
manners and facilities. Table 2.2 shows an oversight of the problems Somalis 
encounter that influence their sense of feeling at home in the Netherlands. 
 
Table 2.2 Problems encountered by Somali refugees living in the Netherlands  

Source: van den Tillaart et al., 2000 
 

Approximately fifty per cent of the Somali refugees choose to leave the 
Netherlands and migrate to the United Kingdom motivated by socio-economic and 
cultural-religious reasons. They have more chances in the labor market and will most 
likely move to neighborhoods that mainly consist of other Muslims, which gives them 
the freedom to practice Somali culture and traditions in public (Forum, 2011, p. 7).  
 In general Somalis in the Netherlands are poorly integrated within the labor 
market and therefore often rely on government assistance and loans. This can mainly 
be explained by bad reception when arriving in the Netherlands, poor command of the 

Problems  Percentage 
Home sickness 51% 
Difficult financial position 51% 
Mastering the Dutch language 40%  
Finding a job 34% 
Unfamiliarity with Dutch customs, habits and regulations 34% 
Insecurity about the future 33% 
Housing 32% 
Loneliness 30% 
Finding a job that is consistent with education/experience 27% 
Uncertainty about family members 24% 
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Dutch language, cultural differences and the non-recognition of diplomas obtained in 
Somalia. Nevertheless, there has been some improvement in the last couple of years, 
especially for women, who show a growing participation in education and employment.  
  Somalis in the Netherlands show an overrepresentation in criminal figures, with 
61 out of 1000 Somalis aged 12 or older suspected of criminal activities. Low labor 
integration together with low educational levels and debt problems have been 
considered as risk factor for these criminal behaviors. These developments are often 
considered together with other forms of radicalization, such as drug use. The usage of 
the drug ‘qat’, has been problematized by de Jonge and van der Veen (2010) of the 
Trimbos Insitute in the Netherlands.  
 In contrary to their parents, according to institute Forum (2011, p. 10), young 
Somalis hardly identify themselves with Somalia and clan-based social identities, but 
often have stronger identifications with orthodox forms of Islam. According to institute 
Regioplan (2010, p. 32), these orthodox interpretations of Islam have not been 
‘imported’ from Somalia to the Netherlands, but have been shaped and constructed in 
the Netherlands. Explanations for their susceptibility for orthodox religious ideas can, 
according to Regioplan, be found in their socio-economic disadvantaged position in 
living standards, jobs and education, the financial situations of many Somali families, 
the relative isolation of Somalis in the Netherlands, their focus on their own community 
and psychological issues resulting from war traumas.  
 
The next chapter will give the theoretical framework wherein this research has 
developed. Subsequently, in line with the theory a research framework is created 
together with a conceptual diagram that will be leading during the empirical phase of 
this research.  
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3.  Theoretical framework 
 
“Human mobility is now one of the defining features of our globalized world” (Tsakiri, 
2005, p. 102). Data published by the United Nations Department of Economic and 
Social Affairs show that in 2010 approximately 213 millions people are labeled as 
migrants worldwide, of which roughly 16,5 million people are considered refugee 
(United Nations Database, 2010). As a result, migration and migrants, specifically within 
the context of the host society, have been a widely researched and discussed topic 
among scholars and the general public. 
  Central to the entire discipline of international migration is the concept of 
transnationalism. With its growing conceptual importance, which started in the late 20th 
century, it has become a concept difficult to ignore. Unfortunately, transnationalist 
scholarships in geography have been mostly focused on the aspects of economic 
globalization and the international labor migrant (Mitchell, 1997, p. 102). Therefore, 
many theories and articles have been mainly focused on the economic migrant. A 
migrant can be defined as an individual who moved from their own country to another, 
regardless of their motives and needs. Refugees therefore can also be labeled as 
migrants. However, refugees generally speaking have different motives for leaving their 
home countries and therefore may have different perspectives, identities and behaviors 
when it comes to transnational activities and transnational identities. Therefore, in the 
past two decades more scholars have become interested in the workings of 
transnationalism for refugees (e.g. Shami 1996; Al-Ali et al. 2001a,b; Malkki 1992; 
Valentine 2009).  
 
This study will be focused on the transnational identities and activities of Somali 
refugees in the Netherlands. Therefore, this chapter will discuss the academic literature 
written on the subjects most relevant for this research. National identity will be shortly 
discussed (3.1), followed by how national identity is used within Dutch society as a 
means of exclusion (3.1.1). The concept transnationalism will be addressed (3.2), 
outlining the discussions on its definition, main characteristics, main conceptual 
premises and a classification of the different activities involved. Subsequently, 
transnationalism will be discussed together with identity (3.3) followed by an elaboration 
on why refugees should be considered as a distinct group of migrants as a result of 
their potential different ways of constructing their identities within the host society (3.4). 
Furthermore, this chapter will give an oversight of the main findings of other research in 
the field of Somali refugees in Europe (3.5). Finally, the research framework will be 
presented, which will serve as the basis of this research, followed by a conceptual 
model which will be leading in the empirical phase of the research (3.6) 
 
3.1  National identity 
In order to understand transnationalism, it is important to understand what this ‘new’ 
concept is ‘transcending’. The name of the concept transnationalism suggests that it is 
a phenomenon that rises beyond nationalism. A transnational identity therefore, might 
imply the transcending of the national identity. But what is a national identity? According 
to Smith a national identity is defined by its relationship to ‘the Other’ (Smith referred to 
by Griffiths, 2002, p. 154). National identity can be considered a relational identity and 
therefore has a certain “inner ambivalence” to it that constantly needs to be reinvented 
and overcome in order to survive. Baumann as referred to by Griffiths states that the 
survival of this identity is threatened by enemies – who are clearly marked as outsiders 
– and strangers – who are “aliens in our midst” (Baumann in Griffiths, 2002, p. 154). 
According to Vertovec (2009) this national identity is linked with a territory, which is 
demarcated by a border. Within these borders certain laws apply that underlie a specific 
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social and political order or system. Since these rules are not applied outside the 
borders, this perceived difference with the outside draws upon and reinforces the 
national identity of the people who are on the inside (Vertovec, 2009, p. 87). The 
emphasis that seems to be put on borders, gives the impression that national identity is 
inherent to a certain territory. 
 Developments such as globalization, Europeanization, individualization and 
multicultural societies are sometimes considered a challenge to these territorialized 
national identities (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid [WRR], 2007, p. 
11).  
  
3.1.1  National identity in the Netherlands 
As a result of these aforementioned developments including globalization, there has 
been much attention in politics on the subject of national identity. Globalization has for 
example changed people’s perception on identity and created both new local identities 
as well as transnational identifications (WRR, 2007, p.11). Nevertheless, what can be 
seen in Dutch society is the use of the national identity (undefined) as a means to 
eliminate undesirable developments in the Dutch multiform society. The Dutch national 
identity is used to create national cohesion and to serve as a role model and final target 
that migrants living in the Netherlands need to achieve. This definition of ‘the’ Dutch 
identity creates a rather simplistic divide between ‘insiders’ and the migrant ‘outsider’, 
the ‘autochthonous’ versus the ‘immigrant‘. In this context, the immigrant seems to be 
defined as the Other and the “enemy” (as described by Baumann). As a result, the 
WRR (2007, p. 11) concludes that discussions on integration have shifted from issues 
of integration to issues of identity. 

 The main advise of the WRR for the Netherlands is to renounce the static and 
strictly-defined concept of ‘the’ national Dutch identity and move towards an approach 
that is better adjusted to the new context of globalization, individualization and multi-
culturalization. Therefore, a shift needs to be made form the focus on identity towards 
identification. According to WRR identification can be defined as a dynamic process 
focused on creating, maintaining and breaking ties (WRR, 2007, p. 14). The concept of 
national identification will be a useful concept for this research. The next section will 
look at the conceptual relevance of transnationalism for this research. 

 
3.2  Transnationalism 
Why is transnationalism such a valuable concept? First of all, the transnational 
discourse offered scholars and policy makers a new way of thinking about migrants and 
migration. Although the concept has been more widely used ever since the beginning of 
the 1990s, what is exactly meant by the concept remains unclear. Many scholars have 
invested in clarifying and defining the concept of transnationalism (e.g. Portes 1999; 
Hopkins 2010; Vertovec 2003), whereas other scholars have questioned whether 
transnationalism needs theorizing at all (Hopkins, 2010, p. 526). What makes 
transnationalism particularly interesting is that it represents not only the literal, but also 
the epistemological crossing of borders. In general it could be said that transnationalism 
as a concept is used by key scholars to change the ever-dominant discourse of state-
centrism, by recognizing that recent social processes go beyond nation-state 
boundaries. As described by Vertovec (2003, p. 641), transnationalism generally 
speaking, can be characterized as the existence of economic, social and political 
linkages that cross borders and span the world. Complementarily, it can be described 
as a condition in which, despite international borders (and the national bureaucracy and 
narratives that come with it) and great geographical distances, certain kinds of 
relationships have nevertheless been intensified and take place in a “planet-spanning 
yet common – however virtual – arena of activity” (Vertovec, 1999, p. 448).  
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Scholars Akhil Gupta and James Ferguson (1992, p. 9) have opened up the debate on 
transnationalism by moving from a national territorial place to a transnational public 
space or sphere. Gupta and Ferguson state that: 
 

“Something like a transnational public sphere has certainly rendered any 
strictly bounded sense of community or locality obsolete. At the same time, it 
has enabled the creation of forms of solidarity and identify that do not rest 
on an appropriation of space where contiguity and face-to-face contact are 
paramount”. 

 
Many migrants, including refugees make use of this transnational public sphere and 
belong to a transnational community by simply living in an other country than their 
country of origin but keeping and nourishing strong material and sentimental ties with 
their original homeland (Eriksen, 2007, p. 70). Sometimes this connection on its own is 
considered sufficient in order to be considered transnational. Hopkins (2010, p. 519) 
stresses how international migration is inherently a transnational experience. Even 
migrants, who do not have strong and active links with their country of origin or a 
diaspora, can be considered transnational because the people who do have these links 
influence those who do not. However, other scholars have set demarcated and 
concrete definitions of transnationalism and how it should be explored. 

Vertovec (1999) asserts there are six conceptual premises that give six different 
perspectives on transnationalism. These premises are described in table 3.1. In this 
research, all premises will be used to explore the transnational identities and 
transnational activities of Somali refugees in the Netherlands.  

 
Table 3.1 Conceptual premises on transnationalism 

Source: Vertovec (1999) 
 

Portes et al (1999, p. 219) have developed more rigid conditions of what 
constitutes ‘transnational’ and have listed three conditions for transnationalism. These 
are firstly, that the process involves a significant proportion of persons in the relevant 
universe (which in this case means refugees and their home countries). Secondly, the 
transnational activities should not be exceptional or volatile, but should have a certain 
stability and resilience to them and thirdly, what these activities contain should have 

Social morphology Transnationalism as a kind of social formation 
across borders 

Type of consciousness Transnationalism as a kind of awareness 
marked by dual or multiple identifications 

Mode of cultural reproduction A fluidity of constructed styles, social 
institutions and everyday practices 

Avenue of capital Transnationalism as the flow of capital through 
globe-spanning structures or networks, and 
smaller networks such as remittances. 

Site of political engagement Transnationalism as a site of political activities 
spanning borders 

(Re)construction of ‘place’ or locality Transnationalism as a new discourse on ‘place’ 
and ‘space’ and the creation of ‘translocalities’ 
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something new to it, that has not yet been captured by an already existing concept. On 
top of that, Portes et al. have coined three different categories of transnational 
activities. The first category being economic activities, a category mainly focused on 
transnational entrepreneurs with business contacts across borders, such as suppliers, 
capital and markets. The second category is political activities, mainly focused on party 
officials, government functionaries or community leaders whose main goal is to achieve 
political power and influence in either the home or host country. And thirdly, and for this 
research paper perhaps the most relevant, socio-cultural activities mainly oriented 
towards the consolidation of a national identity abroad or the collective use of cultural 
products and participation in events. These three categories have been classified 
according to their high or low degree of institutionalization (undefined). Figure 3.1 
illustrates examples from the existing literature set out by Portes et al. 
 
Figure 3.1 Transnationalism and its types 

Source: Portes et al., 1999 
 
This cross-tabulation can be helpful in understanding transnational activities, but do not 
seem to account for all migrant activities, especially not for less institutionalized 
activities such as family networks. The field data retrieved by Al-Ali et al. (2001) 
provides analysis on individual and community activities by type and geographical focus 
of Bosnians and Eritreans in Europe. As can be seen in figure 3.2 Ali et al. more or less 
hold on to the same categories for activities as Portes et al. (1999), but instead of 
identifying the degree of institutionalization, the activities are divided by home and host 
country focus. Within the context of migrant communities, these categories can 
therefore be more useful for this research. 
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Figure 3.2 Categorization of individual and collective activities by type and geographical 
focus  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Source: Ali et al., 2001  
 
Besides the relationship between refugees and transnational activities, particularly 
relevant for this research is the relationship between refugees, transnationalism and 
identity, which will be discussed in the next section. 
 
3.3  Transnationalism & identity 
People who epitomize transnationalism “weave their collective identities out of multiple 
affiliations and positionings and link their cross-cutting belongingness with complex 
attachments and multiple allegiances to issues, peoples, places and traditions beyond 
the boundaries of their resident nation-states” (Çaglar, 2001, p. 610). Therefore, 
transnationalism has often been researched together with identity (e.g. Valentine et al. 
2009; Hopkins 2010; Vertovec 2001; Al-Ali et al. 2001; Shami 1996). Transnational 
identity is a commonly used notion within scholarly literature on transnationalism and 
yet it is a concept difficult to define precisely. This chapter will elaborate on the meaning 
of this concept. 

Migrants, and in this particular research, refugees, have to deal with new social 
contexts in which they have to find new meanings of belonging. Although conventional 
concepts of belonging have been often inherently linked with physical geographical 
locations, recent concepts of belonging stretch further than the nation-state and may 
exist through societal membership rather than a particular place in the context of 
migration (Hopkins, 2010, p. 524).  
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Based upon postmodern notions of identity, Wong and Satzewich (2006, p. 11) 
explain how transnational subjects deal with dual or multiple identities characterized by 
hybridity. Although the intensity of migrant’s identification with their homeland and the 
degree of hybridity of their social identities might vary, migrants’ social identities have 
become deterritorialized. Ghorashi (2004, p. 330) agrees upon the notion of hybrid 
identities and its detachment from territory by stating that: 
 

“The heterogeneous character of modern states undoes the old 
understanding of identity as linked to assumedly homogeneous national 
states or roots. There is a shift in defining identity that focuses on the 
processes involved in constructing, imagining, and changing identities. 
These processes include a variety of cultures and identities articulated and 
negotiated within newly created spaces. These identities are neither static 
nor monolithic, but rather dynamic, complex and hybrid”. 

 
The case study done by Ghorashi, (2004, pp. 330-339) on Iranians living in California, 
has led to a useful definition of transnational identity. Ghorashi used the term 
transnational identity to refer to the ways in which the construction of the ‘old’ national 
identity in the ‘new’ context enables the refuge to be able to distance itself from the 
country of origin as their original homeland. As a result, the imagined ‘old’ national 
identity develops into a transnational identity when it is detached from the territorial 
borders of the original homeland. Thus, as already discussed in the section on national 
identity, ‘trans’ here signifies that it goes beyond the border of the original nation state. 
Ghorashi point outs how the process of transnational identity construction amongst 
Iranians living in America involves ‘sameness’ and ‘difference’ simultaneously. “By 
emphasizing and promoting a culturally distinct identity, difference is emphasized; 
however, the way this identity is embedded in the local society and relates to the 
present context brings sameness to the fore”. She concludes that the Iranian identity is 
not nostalgic, but gets new meaning within the present context of America. She 
stresses how the past can be important in constructing identity, however its main 
importance lies in its reconstruction in the present context. Ghorashi stresses how due 
to the hybrid positioning of Iranians in America potential duality is not created but 
solved. “(...) the constructed national identity is detached from its presumed link to the 
nation state or ‘the country of origin’ and placed within a newly created imaginary space 
of a nation within a nation”. The concepts ‘sameness’ and ‘difference’ can be useful in 
creating insights in the potential hybrid transnational identities of Somali refugees in the 
Netherlands.  
 A different concept that can be useful in this research is the notion of 
transnational identification, pointing at the cross-bordering identification with Somalis 
living outside of, in this case, the Netherlands (Engbersen et al., 2003, p. 19). Although 
this notion does not cover for the entire concept of transnational identity, it might be a 
useful component. As mentioned before, discourses on identity can be rather static and 
exclusionary, whereas identification is more dynamic and less rigid. 
  
3.4  Refugees as a distinct group of migrants 
Many migrants live in social worlds that take place within and between physical places 
and communities in two or more nation-states. Experiences in these social worlds that 
are stretched across different social spaces become part of people’s cultural 
repertoires, which lead to the construction of identity, or in this case perhaps multiple 
identities (Vertovec, 2001, p.  578).  
 However, the transnational repertoire of refugees might be different from other 
groups of migrants. Al-Ali et al. (2001b, p. 224) have done research on refugees’ 
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capacities and abilities to participate in transnational activities compared with their 
willingness and desire to actually do so.  Al-Ali et al. state that “the greater the access 
of an immigrant group to space-and-time-compressing technology, the greater the 
frequency and the scope of this activity”. 
 Using these criteria might dismiss a refugee from being considered a 
transnational person. Scholars such as Portes, Guarzino and Landolt (1999) stress that 
to be transnational, maintaining a frequent and sustained activity with their home 
country is essential. This naturally seems to exclude refugees and asylum seekers. 
Refugees might have limited access to the “space-and-time-compressing” technologies, 
as a result of for example fewer economic resources and human capital, resulting in 
fewer possibilities of holding on to their ties with their home country (Hopkins, 2010, pp. 
527-528). Therefore Hopkins suggests, contending a less rigid definition of what 
constitutes a transnational person can help in better understanding the transnational 
processes of refugees. Even though the contact of a refugee with its respective home 
country might not be as intensive as other migrants, a refugee, unless in complete 
isolation, will always come into contact with wider circles of influence, which will impact 
on their daily life and generate change.  
 
3.5  Transnationalism & Somali refugees 
There has already been research on Somali refugees living in Europe. This section will 
give an oversight of the main findings of the research done by Svenberg et al. (2009), 
Tiilikainen (2003), McMichael (2002) and Hopkins (2010). 
 
Svenberg et al. (2009, pp. 283-287) have done research on Somali refugees in a 
suburban area of a large city in Southern Sweden. They have executed thirteen 
individual interviews that gave more insight into the experiences and thoughts regarding 
health and illness among the research group. Although focused mostly on health 
issues, participants expressed ‘complex feelings of bi-nationality and of being uprooted’ 
and acknowledged feelings of being a person belonging to two countries. On top of 
that, feelings of estrangement and alienation were expressed. Feelings of bi-nationality 
permeated families, but nevertheless the Somali identity always seemed self-evident 
and there was a high degree of identification within the Somali community. Besides 
these outcomes their research revealed the evident role religion and faith conviction 
plays in the lives of Somali refugees in Sweden and how this influences to a high extent 
the participants’ self-identity. Despite of differences in character and experiences, Islam 
was perceived as a natural feature of their lives. Svenberg et al. complement these 
findings by incorporating other findings in research among Somali refugees by 
Tiilikainen (2003, p. 61) that depict Somali women as religiously more active than they 
used to be in Somalia. On top of that, McMichael (2002, pp. 186-187) argues that 
Islam, might have given Somali refugee women a substitute for their original homes and 
a new means to preserve their identity and sense of community. 
 Where Svenberg’s et al. research was mainly focused on adults, Valentine et al 
(2009) have done research on young Somali refugees living in Denmark and the UK 
between the age of 11 and 18, with the main aim of creating insights on the 
relationships between identity, belonging and place. They have been mainly interested 
in how young people ‘negotiate and experience their identities in two different national 
contexts’. What makes the experiences of these young Somali refugees most probably 
different from other groups is that their Somali identities are often based on other 
people’s narratives of what it means to be Somali, since they hardly have any 
memories of Somalia of their own. Therefore their self-identity as a Somali refugee is 
more often based on other people’s knowledge and memories (through for example 
family pictures and videos) than on personal memories. As a result, Valentine et al. 



Bachelorthesis Lisa Olsthoorn (3337405) 19 

conclude that the majority of the young people interviewed have a confused attachment 
to Somalia, mainly caused by their forced history of mobility (Valentine et al., 2009, pp. 
235-238).  
 The problems they show with constructing their identities could also be traced 
back to the language they speak. Some of the young Somali refugees living in Denmark 
spoke better Danish than Somali and for many of the young respondents “you are what 
you speak and what you speak is where you are”. This is an important notion, because 
language is an important element of identity. However, although they speak Danish, 
dress accordingly in a European style and participate fully in society, they have a 
distorted feeling of belonging to the Danish nation, because they are black and Muslim 
(Valentine et al., 2009, pp. 242-244).  
 Hopkins’ (2010, p. 520, p. 529) research amongst Somali women living in 
London and Toronto has tried to grasp how Somali women maintain membership of the 
Somali society while increasing membership in the respectively English and Canadian 
society. One of her most useful findings, when it comes to combining transnationalism 
with societal integration, that “transnational links do not preclude membership of the 
receiving society, but instead impel adaptation of more conventional understandings of 
Somaliness [undefined] to suit the temporal, relational and contextual moment”. This 
adaptation to the new context can mainly be seen through the use of language and 
dress. The Somali language is considered one of the most important aspects of Somali 
culture and commanding the language is important in considered important to them in 
order to create their sense of Somaliness and to maintain ties with Somalia. On top of 
that, dress to these women indicated a compliance with Islam and further strengthened 
their sense of Somaliness and their ties with ‘home’.  

Taken together, these studies suggest several themes that could be considered 
relevant for this research. The role of religion, language, appearance, bi-nationality, 
memories and identification with Somalis in Somali community play an important role in 
the identity development of Somali refugees in Europe. 
  
3.6  Framework and conceptual model 
The framework presents the most important dimensions that this research will focus on. 
However, due to the explorative nature of this research and the rather abstract notion of 
transnationalism and transnational identity there are no rigid criteria that will be tested 
amongst the research group. Instead, the theoretical framework as presented in this 
chapter has helped in creating starting points and offering helpful concepts that will be 
useful in creating insights in the transnational identities and activities of Somali 
refugees in the Netherlands. 
 
The research framework, as shown in table 3.2, shows the four dimensions that 
have been used throughout this research. These dimensions have been linked with 
definitions and concepts found in the literature as presented in this chapter.
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Table 3.2 Research framework 

 
With the research framework at its basics a conceptual model has been drawn that 
shows again the main dimensions and their potential relations and conversions. 
However, different from conceptual models in quantitative research, which often show 
potential causal relationships, the arrows in this research model claim no potential 
causality but merely potential relationships and conversions.  
 
Figure 3.3 Conceptual model 

 
The main relations that will be addressed in this study is firstly how activities in the 
Netherlands with other Somalis and transnational activities influence or change the 
identities and/or identifications of Somali refugees. Additionally, the relation between 
activities in the Netherlands with Dutch people and the development of a Dutch identity 
and/or identifications will be examined. The relationship between both national identities 

Dimensions Defined as… 
1) Preservation of Somali identity 1) Ways of identifying with Somalia by 

creating, maintaining and breaking ties. 
 

2) Development of Dutch identity 1) Ways of identifying with the Netherlands 
by creating, maintaining and breaking ties. 
 

3) Development of a transnational 
identity 

1) Identification with Somalia that goes 
beyond the original nation-state and has 
taken shape in the context of the 
Netherlands  
 
2) Somali identity imbedded within Dutch 
society and Dutch identity (Somali-Dutch 
or Dutch-Somali?) 

4) National and transnational 
activities in the Netherlands 

1) Economic, political, social, cultural 
activities in the Netherlands with a home 
country focus (national activities) 
 
2) Economic, political, social and cultural 
activities in the Netherlands with a host 
country focus (transnational activities) 
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will be looked at and how these respective national identities may lead to a 
transnational identity. Whether or not this transnational identity is influenced by 
transnational activities will be explored as well. The relations between the concepts 
used in this research model will be mainly explored by looking at the motivations 
expressed by the participants for their potential behaviors.  
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4.  Methodological chapter 
 
The first chapter of this research paper has discussed the current political situation 
worldwide and particularly in the Netherlands towards migrants and dual nationality and 
how politics have been occupied with discussions on integration. As a result, this 
research paper focuses on Somali refugees, one of the biggest refugee groups in the 
Netherlands. The study of migrant’s identities is considered crucial in understanding 
issues of integration, therefore the following research question will hopefully give more 
insight into the identities and activities of Somali refugees living in the Netherlands: 
 
To what extent have Somali refugees living in the Netherlands developed a 
transnational identity? And to what extent has this identity been incited by transnational 
activities?  
 
The second chapter shortly outlined the history and contemporary situation of Somalia 
and the situation of Somalis living in the Netherlands, describing the growth of Somali 
refugees in the Netherlands and their current position within Dutch society.  
 The third chapter has set out the theoretical context wherein the several different 
perspectives and definitions on transnationalism are discussed and how issues of 
transnational identities relate to transnational activities and concepts of national identity. 
The chapter concludes with an oversight of the research findings of other scholars on 
Somali refugees in different national contexts in Europe.  
 This forth chapter will deal with the methodology used to bring together the 
theory as discussed in chapter 2 and 3 and the empirical findings in chapter 5. The first 
section will focus on the chosen methods of data collection, discussing and justifying in 
detail how the participants have been approached and how data has been retrieved. 
The second section will discuss the quality of the research method, discussing several 
relevant aspects of research including validity and reliability. The third section will 
elaborate on the representativeness of the interviewed group for the Somali refugee 
population in the Netherlands. Representativeness is important in order to be able to 
make statements on the outcomes of the research.  
 
4.1  Justification of chosen data collection method 
Methods of data collection 
For this research a qualitative method of data collection has been used. Qualitative 
methods are considered suitable if the aim is to describe, interpret and to explain 
behaviors, experiences and ‘products’ of a chosen research group (Boeije et al., 2007, 
p. 253). As formulated in the research question, this research tries to develop more 
insights into the experiences and behaviors of Somali refugees in the Netherlands. 
Within this research the social experiences and behaviors that will be explored are 
focused specifically on the (potential) construction of a transnational identity and the 
performance of transnational activities. Concepts such as transnationalism and 
transnational identity have not yet found a clear definition and are rather complex.  
Therefore this research is exploratory, rather than explanatory. Since qualitative 
research seeks to explore phenomena, whereas quantitative research mainly aims at 
confirming hypotheses about phenomena, qualitative research methods can be 
considered most suitable (Mack et al., 2005, p. 3). 

There are different qualitative research instruments that can be used to develop 
insights on the transnational identities and activities of Somali refugees in the 
Netherlands. Participant observation could be suitable in exploring the transnational 
activities of Somali refugees living in the Netherlands by taking part in their meetings 
and activities. However, with this research instrument it is more difficult to grasp 
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concepts of transnational identity construction and due to the lack of time and 
command of the Somali language, this instrument cannot be used. Therefore, 
qualitative interviews can serve as a suitable alternative. 

As discussed by Boeije et al. (2007, p. 266) a qualitative interview is “a kind of 
conversation in which one person – the interviewer – asks question about behaviors, 
opinions and experiences with respect to certain social phenomena, to one (or more) 
person(s) – the participants or interviewees –, who are mainly limited to answering 
these questions”2 (Maso as cited by Boeije et al, 2007, p. 266). This research 
instrument gives the interviewer more flexibility in the interaction with the participant 
and offers the possibility of asking “open ended” questions, questions that are not 
formulated in exactly the same way with each participant. This gives the participant the 
opportunity to respond in their own words, which often leads to answers that are more 
complex than just “yes” or “no”. Furthermore, “open ended” questions can lead to 
answers that are unanticipated by the interviewer (Mack et al., 2005, p. 4) and therefore 
might lead to new insights not found in the literature. These interviews offer the 
possibility to explore and describe the perspectives and experiences of the participants. 
However, in order to be able to describe these perspectives and experiences it is 
important to discuss whether the found data was retrieved appropriately. Therefore, the 
next section will elaborate further on the semi-structured way the interviews were 
conducted. 

 
Interview process 
All interviews started with a short introduction of the interviewer and the main aim of the 
research. After this introduction the participant was asked to tell something about their 
‘flight’ to the Netherlands. Afterwards all participants were asked to answer what 
Somalia currently means to them. After these two questions the interview was rather 
unstructured, ending with several general questions about the participant concerning 
their age, place of residence, place of birth, family composition and year of flight.  
 Each interview the same topic list was used (Annex 1). As a result the interviews 
were classified according to content, rather than standardized questions. Using a topic 
list instead of standardized questions, led to a flexible interview process in which there 
was space to probe initial participant responses to the questions asked and to let the 
participant speak their minds, feelings and ideas by using effective direct and indirect 
probes as much as possible. Probes are, as discussed by Mack et al. (2005, p. 42), 
‘neutral questions, phrases, sounds, and even gestures interviewers use to encourage 
participants to elaborate on their answers and explain why or how”. On the basis of 
several themes, answers to the research questions could be obtained but at the same 
time enough room was left for the elaboration on new insights.  
 All interviews have been recorded with an audio recorder, which have been 
expanded to transcripts (Annex 2). During the interviews notes were made on the most 
relevant and remarkable comments, in case the audio recorder would fail. Fortunately, 
all interviews were successfully recorded. In total, six interviews were conducted 
varying between 30 and 72 minutes. All interview were held in an environment chosen 
by the participant. 
 
The research group consists of first generation Somali refugees. The only criterion thus, 
was that the participant was born in Somalia but fled to the Netherlands, regardless 
their age at the time of leaving Somalia. In order to reach those Somalis, different 
channels were used. The next section will elaborate further on how the participants 
were approached. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Translated from Dutch by author 
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Approaching the participants 
Access to participants was initially through personal contacts and Somali organizations 
active in the Netherlands through e-mail, followed by snowball sampling (Boeije et al., 
2005, 263) and the use of gatekeepers whom were helpful in introducing potential 
participants (Mack et al., 2005, p. 115). In approaching the participants, their age and 
place of residence was taken into account in order to have a research sample that 
could represent the whole Somali population in the Netherlands. Furthermore, it was 
important that the participants spoke the Dutch language, since there was no interpreter 
available.  
 It was necessary to use different channels, in order to obtain at least four 
participants. It turned out that informal channels, through personal and indirect contacts 
were more effective than formal channels such as contacting Somali organizations. In 
both formal and informal channels all participants were approached through e-mail. In 
this e-mail the main content and aim of the research was explained. Several reminder 
e-mails were sent to those organizations that did not reply after seven days.  
 Eventually six interviews have been conducted between March 2, 2012 and 
March 19, 2012. All participants show no agreement in their place of residence, which 
will be further discussed in chapter 5.  
 
4.2  Quality of the data collection 
In qualitative research, just as in quantitative research it is important to guarantee the 
quality of the research. The procedures used to achieve validity and reliability of the 
found empirical data retrieved through interviews will be discussed in this chapter. 
 
Reliability and validity 
The reliability of research is mainly dependent on the presence of non-systematic 
errors, whereas validity depends on the presence of systematic errors, which as a 
result lead to the systematic bias of the results (Boeije et al., 2009, pp. 148-149). Non-
systematic errors are less common when the methods of data collection have been 
standardized. A topic list can be considered as a standardized method of data 
collection and can therefore be considered as a reliable research method. On top of 
that, methodological justification is important, since it provides transparency on the 
research process, which makes it possible for readers to follow the steps taken (Boeije 
et al., 2009, pp. 275-276).  
 Due to the relative sensitivity of the research topic for participants, there was 
chosen for a rather flexible method of data collection. As a result only the themes that 
needed to be discussed were standardized and made explicit in the topic list. 
Participants could give their own interpretations on their identities and activities and this 
process in itself gave fruitful insights. This flexibility would have been jeopardized if the 
questions had been standardized beforehand, put into a rigid order, with possible 
answers already set out and the manner in which the questions should be asked. 
Nevertheless, much effort has been put into asking questions and using direct and 
indirect probes in a neutral manner. 
 
Non-response 
There has been non-response in the process when approaching the participants. A 
board member of the Somali Foundation in Central Limburg initially said to be willing to 
co-operate, but did not respond to the subsequent e-mails to make an appointment for 
an interview. Besides that, many e-mails send to Somali organizations have never been 
answered. However, with those who did respond positively on participation, 
appointments were made. There has been no item non-response, since all participants 
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were willing to answer all the questions that were asked. However, one of the 
interviews had to be stopped prematurely due to a language barrier that could not be 
surmounted by rephrasing or explaining the questions. Although the collected general 
information on the participant has been used in the analysis, the more in-depth 
questions could not be used. 
 
Representativeness 
All participants have been approached through snowball sampling as mentioned before.  
The participants have not been approached based on statistical reasons but on 
substantive reasons. Therefore statistical generalization is not possible (Boeije et al., p. 
280). Furthermore, a limitation of this study is that the numbers of participants was 
relatively small and therefore no theoretical saturation could be reached, which can 
influence the representativeness of the results. Nevertheless, with the results of this 
research, statements can be made on Somali refugees in the Netherlands. These 
statements then only relate to the interviewed part of the Somali refugees. 
  
Analysis research data 
After executing all interviews the data retrieved was analyzed. As discussed by Boeije 
et al. (2009, p. 268) analysis is the systematic processing of the data into results and 
findings that can answer the research question. The interviews have been thoroughly 
analyzed and the information retrieved was categorized. These categories 
corresponded with the themes on the topic list.  During the process of analysis the 
research data has been compared with already analyzed data. This way patterns can 
be found within categories and their potential relations (Boeije et al., 2009, p. 269). By 
the end of the analysis all findings can be integrated and formulated on a more abstract 
level.  The resulting conclusions will be used to answer the research questions.  
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5.  Insights into the Somali refugees in the Netherlands 
 
This chapter will analyze the main findings from the interviews according to the themes 
discussed in the research framework (table 3.2) in chapter 3. This analysis will answer 
the research questions as discussed in the introduction. Preliminary to the analysis, a 
short profile will be presented on the main characteristics of the participants. 
Subsequently, this chapter will focus on the analysis of the interviews, which has been 
divided into three parts. Firstly, the Somali identities and activities will be discussed 
(5.2). Secondly, the development of a Dutch identity and activities will be discussed 
(5.3). Ending with an elaboration on the potential development of a new identity (5.4).  
 
5.1  Characteristics of the interviewed Somali refugees 
Between March 2 and March 19, six interviews have been carried out. This chapter will 
give a short profile of all participants and will discuss their main characteristics, 
including age and gender, place of birth and their “flight” to the Netherlands. Within this 
research the anonymity of the participants is ensured by using fictitious names. In the 
profile below, the year of arrival in the Netherlands is specified, because most refugees 
did not arrive in the Netherlands in the same year as they have fled from Somalia.  
 
Profile of the participants 
The first interview was with 27-year-old Aamino, who arrived in the Netherlands in 1992 
with her parents, two brothers and a sister. After their arrival she lived in a refugee 
centre in Eindhoven and Rosmalen, but now she lives with her parents in Eindhoven. 
The second interview was with 24-year-old Basra, who arrived in the Netherlands in 
2000 with her mother, two sisters and a brother. They have lived in several refugee 
centers, including Arnhem, The Hague and Baexem. Now she lives by herself in 
Roermond. The third interview was with 30-year-old Cawaaie who arrived in the 
Netherlands in 2009 on his own. He has been in a refugee centre in Alkmaar and now 
lives by himself in Alkmaar as well. 38-year-old Deego came to the Netherlands in 1991 
with his mother, two brothers and two sisters. After their arrival they stayed in a refugee 
camp and now he lives with his wife and children in Amsterdam. Erasto is 43 years old 
and arrived in the Netherlands in 1990 by himself, stayed in a refugee centre for several 
months and now lives with his wife and children in Rotterdam. The sixth interview was 
with 22-year-old Faaiso who arrived in the Netherlands in 1995 with her mother, two 
brothers and two sisters. She stayed in a refugee center in Rosmalen and Gilze-Rijen 
and now lives in Tilburg with a part of her family.  
 
Characteristics of the participants 
Within the group of Somali refugees there is an even distribution of male and female 
interviewed Somalis. All participants come from urban areas in Somalia (five from the 
capital Mogadishu and one from the smaller town Afgooye in the South of Somalia) and 
now live in urban areas as well. Table 5.1 gives an overview of the main characteristics 
of the participants. 
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Table 5.1 Overview characteristics of the participants 
Participant Age Gender Place of birth Place of 

residence 
Arrival in the 
Netherlands 

Aamino 27 Female Mogadishu Eindhoven 1992 
Basra 24 Female Mogadishu Roermond 2000 
Cawaale 30 Male Afgooye Alkmaar 2009 
Deeqo 38 Male Mogadishu Amsterdam 1991 
Erasto 43 Male Mogadishu Rotterdam 1990 
Faaiso 22 Female Mogadishu Tilburg 1995 
 
From Somalia to the Netherlands 
As can be seen in table 5.1, all participants arrived in the Netherlands in a different 
year. All participants have not fled to the Netherlands directly but stayed in different 
countries, such as Kenya, Jemen, Kuwait and Italy, for months and sometimes years 
before arriving in the Netherlands. Furthermore, what needs to be mentioned is the fact 
that all participants arrived at a different age, ranging from 5 years old to 27 years old.  
 
This short overview and description of the participants has shown the diversity of the 
research group. The next section will elaborate on the main findings that came to the 
fore during the interview analysis 
 
5.2  Somali identities & activities 
This section will elaborate on the sub questions: “To what extent have Somali refugees 
living in the Netherlands retained a Somali identity?” In answering this questions there 
will also be looked at both national and transnational activities with other Somalis, which 
will be distinguished by their home or host country focus.  
 
This study shows that five out of six participants expressed their sense of feeling 
Somali.  
 

“You are a Somali person if you carry it in your heart, thus not necessarily on 
your passport. For me it is not only a national identity, but it is everything I do, 
how I behave and how I deal with people3” (Basra). 
 
“Even though I now live a little bit more than half of my life in the Netherlands, 
even then I say, we have a Somali proverb, your roots, then we say the navel 
cord, still lies in Somalia. That is what you were born with, raised and things 
of that sort so, that is how I developed” (Deego).  

 
Although all of the participants more or less seem to have a strong feeling of being 
Somali, questions on their sense of feeling Somali is often inherently linked with and 
influenced by living in the Netherlands. Five out of six participants speak of how they 
are aware of how living in the Netherlands has influenced their behaviors and attitudes.  
 
Activities with a host country focus  
Three out of six participants are currently active with other Somalis in the Netherlands 
during their daily jobs. Ranging from supporting mothers in the upbringing of their 
children to advising and assisting refugees who have just arrived from Somalia in 
finding their way in the Netherlands. Besides occupational activities with other Somalis 
in the Netherlands, all participants do not actively take part in activities with other 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 All citations presented in this chapter have been translated from Dutch by the author.  
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Somalis that have a host country focus. However, three participants often go to Somali 
weddings. These weddings are celebrated according to Somali tradition, but show 
some new elements that have developed within the Western context, such as weddings 
rings, the typical white wedding dress, cutting a wedding cake.  
 Two of the participants are involved in activities that combine both a host and 
home country focus by advising them on their current lives in the Netherlands, but also 
stressing their importance in the reconstruction of Somalia.   
 
Activities with a home country focus 
Activities that find their basis in the Netherlands but have their focus on Somali seem 
more prominently present among the interviewed Somalis. Although focused on 
different aspects of the problems in Somalia, such as food deprivation, agricultural 
development, peace mediation or master classes on Somalia’s political parties, all 
activities that the participants take part in seem to have the reconstruction of Somalia 
as its main objective. Although some activities, such as fund-raisings happen rather 
sporadically, others show a more consistent pattern of activity. Also, three participants 
spoke about Somalia’s Independence Day and how they join the festivities, which have 
a strong link with their home country. Somali national flags are hung, Somali music is 
played, Somali speakers give lectures and money is raised for Somalia. Participation in 
activities such as these is generally motivated by the wish to do something back for 
‘their country’, now that they are in the position to do so. Four participants who want to 
go back to Somalia and help Somalia in its reconstruction take this wish further.  

 
“I think that we, as Somalis abroad, can contribute when it comes to finding 
solutions for Somalia. Because more than two million Somalis are living 
outside Somalia and, as far as I am concerned, [they] are a very important 
(…) part, if you want to build Somalia. This group is mostly in Europe, 
America, Canada and Australia, and is trained, speaks several foreign 
languages, so they are human capital that should not be missed” (Erasto). 
 
“What I add to society as a person here in the Netherlands, [has] relatively 
less value than what I could mean there in the society in Somalia. If I ever 
get the chance, based on this (…) observation, then (…) I will choose for 
Somalia. If there is a chance to go back to Somalia to contribute to the 
reconstruction I will do that” (Deego).  

 
However, as a result of the still ongoing conflict and the associated safety concerns, the 
participants considered it unlikely they would move back to Somalia in the near future. 
Two participants already visited Somali for a short stay and became aware of how 
Somalis in their home country perceived them: 
 

“I am the same as any other Somali, but nevertheless you stand out. That 
you are not really 100% Somali, that you have foreign influences, they 
notice, without having to say one word” (Deego). 

 
Three participants, also those who have not yet been back to Somalia, experience how 
their home country population considers them European or Dutch, whereas they are 
perceived as Somali in the Dutch context, often leading to confusion about their 
identities. One of the participants expressed the likelihood that she would feel like an 
outsider in Somalia, mainly as a result of her bad command of the Somali language 
compared to her command of the Dutch language. Three participants expressed how 
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they felt they were different from the Somalis in Somalia, as a result of behavioral 
and/or attitudinal changes.  

Nevertheless, five out of six participants still used the Somali language in their 
everyday lives. On top of that, four out of six participants express their explicit feelings 
of connectedness with Somalis in Somalia and Somalis abroad.  All participants have 
remained in contact with their families at least once a month. Contact has been 
however often jeopardized by bad telephone connections and the unavailability of 
internet in Somalia. Two participants however, have contact with their families through 
Facebook or have contact with them through popular internet applications such as 
WhatsApp and MSN. One participant expressed how their own fragile situation in the 
Netherlands combined with the war in Somalia have resulted in less intensive contact 
with family and friends in Somalia, which nevertheless restored itself after several 
years. Four out of six participants support their family ranging from once a month to six 
to ten times a year. Two participants financially support a foundation for Somali 
orphans.   
 
Summarizing, it is difficult to give a clear answer on to what extent the Somali refugees 
have retained their Somali identity. However, all participants express they feel Somali, 
but some have doubted to what extent this feeling of being Somali corresponds with the 
Somalis in Somalia. Their participation in activities that are mainly home country 
oriented and the wish by four participants to go back to Somalia show a strong 
connection to Somalia, which does not only seem to be focused on the people but also 
on the land, politics and its general reconstruction. Since the majority of the participants 
considers themselves changed, their Somali identifications might have been changed 
or adjusted and show a high degree of flexibility by combining aspects of both Somali 
and Dutch culture.  
 
 
5.3  Dutch identities & activities 
In answering the second research question: “To what extent have Somali refugees 
living in the Netherlands developed a Dutch identity?” there will be looked at to what 
extent the participants feel Dutch and can identify with the Netherlands and Dutch 
people. Furthermore, participation in activities will be discussed. 
 
Four participants speak of a strong connectedness with the Netherlands and Dutch 
people. In the case of a world championship in which the Netherlands is represented, 
two participants express their devotion to the Dutch team. Basra explains what joining 
the football festivities means to her: 
 

“Yes, then I really am part of them, then I really am one of them. For me in 
that moment, that the Netherlands plays and they have to win, and I am 
happy and I think, that in that moment you could say that I feel that I am 
Dutch, that could be, while I am standing there in my orange t-shirt” (Basra). 
 

However, what comes to the fore is that all participants feel at home in the Netherlands 
but do not necessarily feel Dutch. Others words are used to express their 
connectedness to the Netherlands. Three participants express their link with the 
Netherlands through thankfulness for what the Netherlands has offered them and their 
families. Two participants directly link their connection to the Netherlands with their 
‘national status’, of having a Dutch passport that states that they are Dutch. Although all 
participants in their own way feel connected to the Netherlands and can identify 
themselves with Dutch people, they do not consider themselves Dutch. 
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However, as was the case for their Somali identity, their Dutch identity and/or 
identification seems to be influenced as well by others and by the context. Aamino tells 
that she often gets into discussions with her mother who thinks she has been 
‘Dutchified’ (In Dutch: vernederlandst). She expresses the frustration that her Somali 
community considers her Dutch. Five out of six participants more or less expressed, 
although not directly verbalized, a sense of in-betweenness, Thoughts were expressed 
of feeling Somali in the Netherlands, but feeling Dutch or European in Somalia: 
 

“If I go to Somalia right now then I am not a Somali to them, then they will 
say, you are European. When I am here, [they will say] oh you are not 
European, you are Somali” (Faaiso). 
 
“If you meet people in the street, you cannot say I am Dutch. They will 
definitely ask where I come from originally” (Aamino). 

 
Two participants have expressed how their appearance, including skin color, hair and 
for the female participant a headscarf, made them stand out among Dutch people. 
However, on changeable aspects participants acknowledge how they have altered their 
behaviors and attitudes since they live in the Netherlands. Faaiso praises the Dutch 
common sense (in Dutch: nuchterheid) she now sees in herself, Basra took over the 
straightforwardness that is according to her typically Dutch, while Aamino behaves 
more assertively towards her parents, something that would be considered disrespectful 
in Somalia. These expressions show how the interviewed Somali refugees have 
internalized behaviors and attitudes they consider to be Dutch.  
 When looked at activities in the Netherlands that do not specifically have Somali 
refugees as its target group, the interviewed Somali refugees seem less active. One 
participant is a volunteer at a foundation for disabled children. But other activities 
participants take part in were not mentioned during the interviews.  
  
5.4  New identities? 
The analysis of both the conservation of the Somali identity and the development of a 
Dutch identity shows that the identity construction of Somali refugees in the 
Netherlands is rather complex. Many of the examples and experiences expressed by 
the participants could not be categorized as either Somali or Dutch activities, identities 
or identifications. Although some have already been discussed, this section will focus 
on these ‘new’ activities and identities and will give an answer to the third research 
question: “To what extent have Somali refugees living in the Netherlands developed a 
new identity that have brought their respective national identities together and how can 
this identity be characterized?” 
 
As mentioned before, two of the participants often go to Somali weddings. Faaiso, who 
has, like many of the other participants, family living all across Europe, found herself on 
a Somali wedding in London where she and her sister felt the other Somali guests were 
different from them:  
 

“And then, when we are back in the Netherlands and we talk like, those girls 
in England are different, even though they are Somali as well, but still 
different. The way they dress, the way they talk, you see the difference 
anyway. Considering that, I can say that I am a Dutch Somali” (Faaiso). 

 
Being a Dutch Somali could be considered as a new identity. However, Faaiso has 
been the only participant who has put this new identity into words. For the other 
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participants, it seemed they have combined some aspects of Somali culture with Dutch 
culture but have not created new traditions, behaviors or identities that could find no 
resemblance in either two cultures. Examples of these combined behaviors or traditions 
are the aforementioned Somali weddings in which Somali traditions are combined with 
European customs. Faaiso told a different example, which shows the combination of 
Dutch with Somali eating habits: 
 

“When I am not at home I just eat with my knife and fork, but at home I eat 
with my hands and sometimes we eat while sitting on the floor, like we did in 
Somalia, all from one big plate” (Faaiso). 

 
These findings in general suggest that the interviewed Somali refugees have not 
developed a new identity. Although for them it might be a new experience to combine 
both cultures in their everyday lives, it has not resulted in the development of a new 
identity. Considerably more work will need to be done to see whether these findings are 
representative for all Somali refugees in the Netherlands.  
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6.  Transnational identities and activities of Somali refugees in the 
Netherlands 

 
In this last concluding chapter an answer will be formulated on the following main 
question of this research: 
 
To what extent have Somali refugees living in the Netherlands developed a 
transnational identity? And to what extent has this identity been incited by transnational 
activities?  
 
6.1 Empirical findings and theory 
As a result of the explorative character of this research the findings outlined in chapter 
5 do not need to be tested on the basis of criteria established in the theoretical 
framework. However, the definition of transnational identity, formulated by Ghorashi 
(2007) in chapter 4 can be supportive in answering the central research question. 
According to the definition provided by Ghorashi (2007, p. 339) transnational identity is 
a national identity that is detached from its presumed link to the homeland and placed 
within a newly established imagined space of ‘a nation within a nation’. The answers of 
the sub questions formulated in chapter 5 can be helpful in providing a concluding 
answer to the central research question.  

As discussed in chapter 5.2 all participants show a strong connection to the 
country of origin, Somalia. Four participants have said to be willing to return to Somalia 
and support the reconstruction of their country, which was mainly motivated by the wish 
to do something back for their country with the knowledge obtained in the Netherlands. 
The participants have created and maintained ties and relations with Somali people 
living in Somalia and have shown particular interest in the developments of their original 
homeland, findings that confirm the research done by Svenberg et al. (2009). The 
majority of the participants are active with other Somalis in the Netherlands in 
organizing and/or participating in (transnational) activities that are focused on Somalia. 
These activities with a home country focus do not seem to be as actively mirrored by 
activities with Somalis that are focused on the host country, the Netherlands. In 
general, therefore, it seems that the Somali refugees and their identities are to a certain 
extent still attached to the homeland, whereas a transnational identity assumes that 
their national identities have become detached from the nation-state.  

Although not implied by this statement, the attachment the Somalis refugees 
have to their homelands should not be misinterpreted as compromising feelings of 
belonging to the host country. The majority of the participants express feelings of 
connectedness with the Netherlands, including its culture and its people. Although often 
questioned by others, some of the participants have expressed to feel Dutch depending 
on the situation.  

Taken together, these results suggest that the Somali refugees have been able 
to create a certain feeling of ‘sameness’ within the host society, which runs 
simultaneous with a certain feeling of ‘difference’ from the host society, experienced 
together with other Somalis in the Netherlands. The ‘difference’ felt within the host 
society also finds its resonance within Somalia, with two participants expressing feeling 
different from the Somalis living in Somalia. However, this sense of ‘difference’ does not 
seem to be imbedded within Dutch society through activities that have no direct link 
with the original homeland hosted with other Somalis. The interviewed Somali refugees 
thus have not created a new space of a ‘nation within a nation’. These findings would 
indicate that there cannot be spoken of a transnational identity among the interviewed 
Somali refugees, despite their active participation in transnational activities. However, 
as discussed in chapter 5, there can most definitely be spoken of transnational 
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identification for this research group. Those participants whom have expressed their 
feelings of connectedness with other Somalis both within and outside Somalia, thus 
take part in transnational identification processes.  
 
6.1  Recommendations for future research 
From this study several recommendations can be extracted for future research. Firstly, 
although this study has gone some way towards enhancing our understanding of 
transnational identities and activities, in order to make any recommendations on for 
example integration policies applicable to the entire group of Somali refugees in the 
Netherlands, further research with a larger research group needs to be done.  
 Secondly, given the definition of transnational identity used in this research, it 
seems problematic to have a transnational identity and participate in transnational 
activities, since these activities seem to be inherently linked with the original homeland 
Somalia. If the debate is to be moved forward, a better understanding of the 
relationship between transnational identities and transnational activities needs to be 
done, a relationship that unfortunately could not be determined by this research.  
 Thirdly, comparative research should be done on Somali refugees differing in 
their age of leaving Somalia and how this correlates with the development of a 
transnational identity. This could possibly create more insights on the role memories of 
the homeland play in creating a transnational identity that is not attached to the original 
homeland. 
 In general, research should be done to create a comprehensive research 
framework through which transnational identities can be explored or even explained. 
The research field would greatly benefit from a more workable definition of transnational 
identity. 
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Reflections on the research process 
 
The past nine weeks I have done research on Somali refugees in the Netherlands. 
Those weeks have been very instructive and challenging for me both as a student and 
as a person. With no previous education on conducting interviews the interview process 
has been a challenge. Reading literature on how to professionally take interviews have 
helped me to feel more confident about how to approach the participants and ask 
questions. Finding Somali refugees who wanted to participant in this research was 
especially in the beginning a struggle. I hardly got any replies on e-mails and the 
research group seemed inaccessible. As soon as I got in contact with people who were 
familiar with this particular target group, it was fairly easy.  As a result of good time 
management the struggles in the beginning were not a problem and all interviews could 
take place within two weeks.  
 When it comes to the theoretical background of the subject of this thesis, I have 
struggled with the conceptual quagmire that has been created in the scholarly literature 
on transnationalism. A straightforward comprehensive framework seems to be lacking 
to do research on transnational identities and there seems to be no workable definition. 
Therefore, from time to time it felt as if this resulted in a lack of structure in my own 
research as well. Although I found a definition of transnational identity by Ghorashi in 
the second last week of the research process, I have nevertheless been able to 
develop a workable research framework that served as a good basis to explore the 
identities of Somali refugees in the Netherlands.  
 All in all, this research has been an extremely educational and valuable 
experience. The Somali refugees I have met were all extremely ambitious and their 
stories have inspired me. Although I sometimes felt insecure about my position as a 
white ‘autochthonous’ female student within a political climate of anti-migration and anti-
Islam discussions, I have been welcomed by all participants with open arms and all 
expressed their appreciation for my interest in their specific community and 
background. On top of that, what has been most valuable is to finally bring theory into 
practice. Especially with a topic like transnationalism and transnational identities, there 
is an abundance of scholarly literature to read, which makes it easy to get lost within 
the theoretical world of theories and concepts. To go into the field and explore how 
people experience this ‘transnationalism’ in their everyday lives has been extremely 
valuable and useful and served as a worthy addition to the research process. This 
experience has made me even more motivated to do more thorough qualitative 
research. Although the past nine weeks have been intense, I would have preferred to 
continue this research and get myself even more familiar with all facets of 
transnationalism and identities and take as many interviews as needed to reach 
theoretical saturation.   

Additionally, I would like to give a short comment on chapter 3.5. This chapter 
showed several thematic findings from previous studies that could be considered 
relevant for this study. However, although some of the participants individually spoke 
sporadically about their language, religion, appearance and feelings of bi-nationality 
these seemed to be too unique and occasional to address and generalize in the 
conclusion. If I could do the research again, I probably would have gone deeper into 
these issues with each participant, in order to make a more comprehensive comparison 
with previous research.  
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Annex 1 Topic list 
 
1 VOORSTELLEN 

-  persoonlijke achtergrond studie 
-‐ doel onderzoek 
-‐ anonimiteit  

2 PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS 
-‐ vlucht naar Nederland 
-‐ familie in Nederland? 
-‐ familie in Somalië? 

3 SOMALIËR? 
-‐ in hoeverre voel je je een Somaliër? 
-‐ betekenis Somalië 
-‐ terugverhuizen? 

4 ACTIVITEITEN MET SOMALIËRS IN NEDERLAND 
-‐ host country gericht? 
-‐ home country gericht? 
-‐ activiteiten? met  wie? 

o economisch? 
o politiek? 
o sociaal?        
o cultureel? 

-‐ Hoe vaak? consequent? 
-‐ waarom? 

5 NEDERLANDER? 
-‐ in hoeverre voel je je een Nederlander? 
-‐ betekenis Nederland 

6 ACTIVITEITEN MET NEDERLANDERS IN NEDERLAND 
-‐ activiteiten? Met wie? 

o economisch? 
o politiek? 
o sociaal? 
o cultureel? 

-‐ hoe vaak? consequent? 
-‐ waarom? 

7 NIEUWE IDENTITEIT? 
-‐ combineren Somalische en Nederlandse identiteit? 

 
8 TOEGANG TIME-AND-SPACE COMPRESSING TECHNOLOGIES 

-‐ beschikking tot PC, Internet, telefoon? 
 
9 ALGEMENE INFORMATIE 

-‐ leeftijd: … 
-‐ gevlucht in… 
-‐ geboren in … 
-‐ woonplaats: … 
-‐ gezinssamenstelling: … 
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Annex 2  Interviews 
 
Content 
 
1.  Interview met Aamino in Eindhoven        40 
2. Interview met Basra in Eindhoven        60 
3. Interview met Cawaale in Amsterdam        82 
4.  Interview met Deego in Amsterdam        91 
5. Interview met Erasto in Rotterdam      107 
6. Interview met Faaiso in Tilburg       127 
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Interview  met Aamino in Eindhoven 
2 maart 2012, duur: 1 uur en 7 min 
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L:   Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Lisa, Lisa Olsthoorn en ik 
studeer aan de Universiteit van Utrecht en ik ben op dit moment 
bezig met mijn bachelorthesis en daarvoor doe ik onderzoek 
naar de Somalische gemeenschap in Nederland. Waarom voor 
de Somalische gemeenschap? Omdat het een van de grootste 
vluchtelingengroepen in Nederland zijn. De doel van het 
onderzoek is om wat meer inzicht te krijgen in hoe Somalische 
vluchtelingen hun identiteit zien. In verhouding tot Somalië, 
maar ook in verhouding tot Nederland en of ze nog activiteiten 
hebben en dergelijke in Somalië. Daarvoor ga ik je een aantal 
vragen stellen, maar je krijgt ook vooral om zelf te uiten hoe je 
over bepaalde dingen denkt. 

 
Aamino:  Hij heeft me gevraagd of ik je wil helpen, om zeg maar jou te 

woord te staan. Maar ik ben ooit vluchteling geweest, ik ben 
hier opgegroeid. Ik ben hier gekomen toen ik een jaar of acht 
was. Ik ben echt geen nieuwkomer, eigenlijk val ik onder de 
categorie oud-komer, nog eerste generatie. Dus ja, ja, wat je 
zegt, ik kan het wel deels beantwoorden qua activiteiten enzo, 
ja ik ben sinds wel betrokken met de SSGE, dus de Stichting 
Somalische Gemeenschap Eindhoven, dus ja… 

 
L:  Dat je op je achtste hier naartoe bent gekomen is geen 

probleem voor het onderzoek 
Aamino:   oh.. dat is geen selectiecriteria.. 
 
L:  Nee. Het is echt wel een persoonlijk interview, dus als je vindt 

dat ik vragen stel waar je geen antwoord op wilt geven dan 
moet je dat gewoon meteen zeggen.  

 
Aamino:   Ja, dat is goed 
 
L:  Is het daarmee ook afgelopen. Ik behandel dit allemaal 

anoniem. Jouw naam wordt nergens vernoemd of wat dan ook. 
Daar zal gewoon een andere naam komen,  

 
Aamino:   Ja, ja, ik weet het. Ik heb ook ooit onderzoek gedaan 
 
L:    Ok, ok, dus dan zal je weten hoe het gaat. 
 
Aamino:  Dus als gewoon de anonimiteit gewaarborgd wordt dan 

ehhh..[Aamino lacht] 
 
L:    Nee, nee, absoluut, daar hoef je niet bang voor te zijn. 
 
L:  Nou, ik wil je allereerst vragen of je wat zou willen vertellen over 

hoe je naar Nederland bent gekomen op je achtste en hoe dat 
allemaal ging.  
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Aamino:  Ehhhm, ik ben ehh.. toen ik een jaar of 5,6, weet ik niet precies, 
ben ik weggegaan vanuit Somalië gevlucht. En ik ben met mijn 
moeder weggegaan, want mijn vader was voor ons weggegaan 
omdat hij gewond was geraakt samen met mijn zus, dus wij 
bleven. Een andere zus van mij was ook voor die tijd 
weggegaan. Die was toendertijd woonachtig in Abu Dhabi met 
mijn tante. Dus wij bleven daar, we zijn totaal met zes kinderen, 
eigenlijk waren we met zeven, eentje is overleden in de oorlog. 
Na die aanval zegmaar, waar mijn vader zegmaar gewond was 
geraakt en mijn zusje was overleden, dus zodoende is mijn 
vader ook weggegaan omdat daar geen medische 
voorzieningen was dus zodoende bleef ik samen met mijn twee 
broers en één zus. Want wij zijn met vier meiden en twee 
jongens. Dus eentje was met mijn vader weggegaan en de 
andere naar Abu Dhabi. En toen bleven we dus met vier 
kinderen over en eentje was overleden. Toen omdat mijn vader 
weg was gegaan, zijn wij toch naar de stam gegaan van mijn 
moeders kant. En bleven wij daar, en we hebben ook een tijdje 
in een Moskee gewoond voor onze veiligheid. Wij dachten hier 
zijn wij dan veiliger, met een hele groep mensen van mijn 
moeders stamkant dan in dit geval. En naderhand zijn we 
weggegaan, zijn wij naar zo’n dorp gegaan. Ik weet niet meer 
precies hoe dat dorp heet. Via dat dorp zijn wij gevlucht uit 
Somalië met een schip, eigenlijk niet bedoelt voor mensen 
maar eerder voor dieren, maar wij hadden geen andere optie. 
Het schip was wel bereid om ons naar Jemen te brengen, dus 
ik ben van Somalië naar Jemen gegaan, twee jaar daar 
gewoond. En toen was er een conflict tussen de mensen uit 
Sana’a en mensen uit Hadramaut, ik weet niet of je dat bekend 
bent. Mijn moeder wilde niet dezelfde issue meemaken als ze in 
Somalië had meegemaakt, zodoende zijn wij daar weggegaan. 
Eindelijk is ons gezin dan weer herenigd in Italië. 

 
L:    Je vader is vanuit Somalië direct naar Italië gegaan? 
 
Aamino:  Hij is eerst naar Frankrijk gegaan. Nee sorry, eerst naar 

Djibouti, vanuit Djibouti naar Frankrijk, omdat daar mijn oom 
woonde, omdat hij daar medische zorg zou kunnen krijgen. En 
vanuit Frankrijk is hij weer naar Saoedi-Arabië gegaan en van 
Saoedi-Arabië is hij naar Italië gekomen. En toen wij daar in 
Italië waren, hebben wij gekozen om richting Nederland te 
komen. En zodoende zijn wij in Nederland terecht gekomen. 

 
L:    En je familie is nu helemaal herenigd in Nederland? 
Aamino:  Als we het echt hebben over broers en zussen, vader … we zijn 

hier allemaal naar Nederland gekomen toentertijd, maar mijn 
twee zussen zijn weer geëmigreerd naar Engeland, dus die zijn 
met die stroom meegegaan die ook naar Engeland zijn gegaan.  
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L:  En wat waren zo je eerste ervaringen toen je naar Nederland 
kwam? 

 
Aamino:  Nou, ik was toen jong, ik heb zo’n idee van dat als je jong bent 

je makkelijk kunt meegaan en meedoen en wij gingen meteen 
naar school. Ik ben eigenlijk meteen in Eindhoven gestart, toen 
had je niet ter Ape en dat gedoe wat je tegenwoordig hebt. Had 
je gewoon in een opvangcentrum gelegen op Oirschotdijk, daar 
hebben wij dan asiel aangevraagd en vervolgens zijn wij daar 
een maandje gebleven en daarna zijn wij verplaatst naar een 
asielzoekerscentrum gelegen in Rosmalen en daar heb ik ook 
gewoon de ISK gedaan, de internationale schakelklas heb ik 
gevolgd, twee en een half jaar, of zelfs drie jaar denk ik, want 
wegens mijn leeftijd toentertijd konden ze mij niet naar een 
basisschool sturen, dus heb ik maar een ISK gedaan ook op 
basisniveau maar wel bedoelt voor kinderen die de taal niet 
beheersen. En na een jaartje daar gestudeerd te hebben, ben 
ik gewoon naar een middelbare school gegaan, maar zeg maar 
wel taalcursussen werden gegeven. En daar heb ik dan twee 
jaar op die school gezeten en vervolgens ben ik weer 
teruggekomen naar Eindhoven, toen zaten wij in een 
asielzoekerscentrum en daar hebben wij een woning toegekend 
gekregen in Eindhoven. Dus sindsdien woon ik in Eindhoven 

 
L:  Maar je bent dus eigenlijk al vanaf jonge leeftijd bezig met de 

Nederlandse taal aanleren? 
 
Aamino:   Ja 
 
L:    Hoe is dat voor je geweest? 
 
Aamino:  Als mensen mij nu horen praten, denken ze meestal wel dat ik 

in Nederland geboren ben. Maar dat heeft ook grotendeels te 
maken met het feit dat ik hier heb gestudeerd, ik doe ook nog 
steeds iets aan mijn taalontwikkeling. Ik lees boeken, nieuwe 
woorden ga ik ook gewoon opzoeken. Nederlandse taal is wel 
een moeilijke taal, maar ik ben er wel heilig van overtuigd dat 
als je dan eenmaal de ambitie hebt om daar tijd en energie in te 
investeren dat het wel gaat lukken. Toen ik op het HBO zat, had 
ik ook wel problemen met de taal en met medestudenten die 
soms stomme opmerkingen maken en wat dat ze je niet eens 
waarderen voor wat jij in zo’n korte tijd toch hebt kunnen 
bereiken. Ik heb toch mezelf wel kunnen pushen en kunnen 
bewijzen. Ik heb ook een begeleider gehad die mij ook steunde 
en me ook motiveerde. Ik heb via stichting Gilde een 
gepensioneerde vrouw leren kennen en die is een oude lerares 
geweest op de ROC zodoende heeft ze mij heel vaak geholpen.  

 
L:    En heb je op dit moment nog familie in Somalië? 
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Aamino:  Van mijn vader’s kant wel ja. Niet in Migodishu, maar in het 
dorp. En van mijn moeders kant niet.  

 
L:  Had je het idee dat er verschillen of overeenkomsten waren 

tussen Somalië en Nederland? 
 
Aamino:  Nee, wat ik me kan herinneren is dat me er niet echt stil bij heb 

gestaan. Het gaat erom dat je in een veilig land bent gekomen, 
waar sommige mensen anders eruit zien. Blanke mensen zag 
je ook wel eens in Somalië maar wat je wel merkt is gewoon het 
weer en dat het hier best wel koud is. En ik kwam toen ook uit 
Jemen en daar is het echt super super warm, dus dat dat merk 
je wel. 

 
L:    Dat is wel even omschakelen 
Aamino:  Ja, dat is wel even omschakelen. Maar ik had niet echt 

aanpassingsproblemen zo van, oh kan hier niet echt vatten of ik 
kan hier echt niet leven of ik wil meteen terug. Toen had je juist 
zoiets van ik ben blij dat ik weg ben uit Somalië, want dan ga 
heb je al zoveel drama meegemaakt en dan ga je gewoon doen 
alsof dit je ‘new home’ is.  

 
L:   Hoe zou je jezelf beschrijven? En denk daarbij dan niet aan of 

je aardig bent etcetera, maar meer aan de verschillende 
identiteiten die je hebt, zoals ik ben een vrouw, ik ben een zus.. 
Als je jezelf met zulke identiteiten zou moeten bestempelen, 
hoe zie je jezelf dan? 

 
Aamino:  Ik identificeer mijzelf sowieso als Moslima. Meestal zeg ik 

gewoon, ik ben een black African muslim woman ofzo, zo 
beschrijf ik mezelf. Mijn identiteit ligt eerder in het geloof dan in 
mijn etnische achtergrond. Oorspronkelijk kom ik uit Somalië 
maar het boeit mij niet. Ik ben ook niet stam gefocust, het boeit 
mij ook niet uit welke stam ik vandaan kom. Het gaat me meer 
om van wie ik ben als persoon en hoe ziet de omgeving mij en 
de medemens waar ik dagelijks mee te maken heb. En ik denk 
dat dat een deel is van mijn identiteit als ik mezelf moet 
omschrijven is het wel echt een black African muslim woman.  

 
L:    In hoeverre voel je je een Somaliër? 
 

Ik voel me soms wel Somalisch, maar niet altijd. Nee, ik heb 
ook vaak discussies met mijn moeder dat ik een beetje 
Vernederlands ben, en dat ik te vaak aardappelen eet, en van 
die onzinnige zaken, maarja ze ziet dat wel en ze is ook vaak 
tegen me aan het praten en ik ben met iets anders bezig en dan 
zegt ze dat dat echt typisch Nederlands is want ik kan geen 
twee dingen tegelijk doen. Ik denk dan van ik ben nu bezig, 
eerst even dit afhandelen en dan kom ik weer jou helpen of jou 
te woord staan. Op dat gebied vinden ze dus dat ik een beetje 
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vernederlandst ben. Want mijn moeder is wel iemand die echt 
multifunctioneel is, ze kan twee of drie dingen tegelijk doen, ja 
ik kan ook wel twee dingen tegelijk doen maar soms als ik even 
bezig ben dan wil ik niet gestoord worden (participant lacht) 

 
L:  Is het typisch Somalisch, meerdere dingen tegelijk kunnen 

doen? 
 
Aamino:  Ja, ze associeert dat wel daarmee. Van dat je als Somalische 

vrouwzijnde … je zag ook net hoe hectisch het was. De ene 
roept je van hier, de ander roept je van daar. Het spring van de 
hak op de tak. Daar zijn we heel erg aan gewend, om in zulke 
situaties terecht te komen.  

 
L:    In hoeverre heb je de wens terug te gaan naar Somalië? 

Ik zit er de laatste tijd wel heel veel over na te denken om terug 
te gaan naar Somalië. Maarja, dan moet je wel van tevoren een 
aantal zaken hebben geregeld en mijn moeder zou mij ook niet 
zo 1,2,3 laten gaan. Maar gewoon sowieso nu de generatie die 
in Europa of Amerika of gewoon die een studie hebben gedaan, 
ik weet niet of je de Next Generation kent, die houden zich ook 
bezig met de ontwikkeling in Somalië en dat ze ook daar iets 
willen doen, maar soms heb ik zoiets van praatjes vullen geen 
gaatjes, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik vind dat 
juist nu deze generatie terug moet naar Somalië, die 
gestudeerd heeft die ook gewoon iets kan betekenen voor de 
heropbouw van Somalië.  

 
L:  Ik hoor dat je twijfelt of je je wel echt Somalisch voelt, maar je 

wilt wel terug naar Somalië? 
 
Aamino:  Ja, ja, dat wel, ik wil wel terug als ik een groepje zou vinden en 

mensen die in de positie zitten die kunnen zeggen van wij 
kunnen je begeleiden en wij kunnen jullie echt ondersteunen 
om daar een steentje bij te dragen dan zou ik wel zonder twijfel 
mijn koffer inpakken en gewoon weggaan. Ik ben sowieso op 
zoek naar een uitdaging 

 
L:   Kan je me uitleggen waarom je teruggaan naar Somalië ziet als 

een uitdaging? 
 
Aamino:  Ja teruggaan en dan kijken wat je voor die mensen kan 

betekenen. Ja, ene kant je roots zitten ook gewoon in Somalië. 
Als je mensen op straat tegenkomt dan kan je niet zeggen van 
ik ben Nederlander. Dan gaan ze sowieso vragen van ok, waar 
kom je oorspronkelijk vandaan? Want je kan gewoon je kleur 
niet veranderen. Jouw kleur is ook een stukje van je identiteit. Ik 
weet niet, dat zou ik wel doen [teruggaan]. 
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L:   Je zegt ik hou van een uitdaging. Wat zou dan je voornaamste 
motivatie zijn om terug te gaan naar Somalië? 

 
Aamino:  Mijn grootste motivatie zou dan in dit geval kunnen zijn dat ik 

denk dat ik gewoon iets wil betekenen voor die mensen die 
daar zitten. Heel veel kinderen die geen school hebben, heel 
veel kinderen die dan, ja ik maak me wel zorgen om de 
generatie die daar opgroeit en niet hebben wat wij hier hebben 
gehad. Ik ben best wel hoogopgeleid, als ik mijn kennis kan 
overdragen aan de generatie die nog moet komen, waarom 
niet? Dat vooral, maar ook gewoon in het onderwijs 
terechtkomen en hun het alfabet leren of weet ik veel. Gewoon 
simpele zaken, waar ze wellicht in de toekomst wel iets aan 
kunnen hebben. Ja, want er komen ook heel veel mensen 
hiernaar toe, wat ik als de nieuwkomers zie, dat ze gewoon het 
alfabet niet eens kennen. Waardoor ze dus in de problemen 
komen met inburgeringsprogramma, want inburgering kent een 
driejarig programma. Ja en als je dan het alfabet niet kent, kun 
je ook niet in een jaar de taal beheersen en vaak wordt dan ook 
een vergelijking gemaakt tussen mensen die wellicht ooit op 
een privé school hebben gezeten, waardoor ze dan ook 
gewoon het alfabet kennen en kunnen lezen en kunnen 
schrijven, ja en ik ken een aantal dames, vind ik gewoon heel 
lullig, die zijn best wel jong en gemotiveerd maar als hun 
mentor of begeleider tegen hun zegt ‘oh nee, dat haal je niet, 
dat is een beetje te hoog gegrepen voor jou’ dan vind ik nee, je 
moet die mensen gewoon stimuleren. Ja ik hoop dat voor zulke 
mensen, ik hoop dat ze niet hier naar Nederland komen, ik 
hoop gewoon sowieso dat immigratie stopt vanuit Somalie, dat 
wij dan onze kennis… want in Somalië heb je ook heel veel 
bronnen, waar je heel veel geld uit kan halen. 

 
L:    natuurlijke bronnen? 
 
Particpant A:  natuurlijke bronnen, ja precies. En daar moeten we juist in gaan 

investeren en gewoon weer tijd vrij te maken om ons land te 
helpen en dat weer Somalië, Somalië wordt. Want 21 jaar, bijna 
22 jaar, is best wel lang. De chaos daar moet gewoon nou een 
eind aan komen. Vind ik dan, maarja alleen kan je niet veel 
doen. Je hebt wel echt een team nodig, die ook achter jouw 
ideeën staat. 

 
L:    en je het samen kunt doen? 
 
Aamino:   Ja, samen staan we sterker.  
 
L:  In hoeverre is je verbondenheid met Somalië sinds je in 

Nederland woont veranderd of gelijk gebleven? 
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Aamino:  Ik denk dat als je aan het groeien bent, als je zestien jaar oud 
bent dan weet je nog steeds niet wat jouw identiteit is. Als je 
acht jaar oud bent dan weet je al helemaal nog niet wat je 
identiteit is. Je hebt gewoon andere bezigheden, daar hou je je 
niet mee bezig. Pas toen ik op de HBO zat begon ik echt met 
het concept identiteit geconfronteerd, zo van wie ben ik? Wat 
doe ik? Waar sta ik voor? Dan ben je ook gewoon een stuk 
ouder en dan komen er ook vragen op je af. Waardoor ook je 
eigen identiteit vastgesteld moet worden volgens je eigen 
definitie. Want de definitie van de buitenwereld, maar hoe je het 
over jezelf gaan verwoorden. En ik denk dat mijn identiteit zo tot 
stand is gekomen door de jaren heen, door mijn studie, door 
mijn omgeving, door mijn vrienden, door mijn geloof en 
voornamelijk door mijn geloof want ik was 5 jaar terug was ik 
niet echt praktiserend, droeg ik mijn hoofddoek ook niet enzo. Ik 
droeg wel een piratenstijlhoofddoek, maar ik deed gewoon waar 
ik zin in had. En nu voordat ik een stap onderneem, ga ik erover 
nadenken van wat vindt mijn geloof daarvan. Weetje, is dat in 
strijd met mijn geloofsovertuiging.  

 
L:  Ok, en heb je nog veel contact en veel activiteiten met andere 

Somaliërs in Nederland? 
 
Aamino:   Veel contact met Somaliërs heb ik sinds 2011.  
 
L:    Heeft dat nu met je baan te maken? 
 
Aamino:  Heeft niet zo zeer met mijn baan te maken hier, nou ja mijn 

functie zeg maar. Ik ben nu voor de Somalische gemeenschap 
als opvoedondersteundster opgeleid en als mijn opleiding via 
de Jeugd en Gezin en Gemeente dus ik ben meer voor de 
Somalische doelgroep, voornamelijk moeders. Een tijdje was ik 
ook op zoek naar vrijwilligerswerk, want ik denk als ik iets wil 
doen kan ik dat ook voor mijn eigen doelgroep doen, die lopen 
ook tegen een hoop zaken aan dus ik dacht wellicht kan ik met 
mijn kennis en taal gewoon heel veel voor ze betekenen.  

 
L:    Maar het is dus sinds 2011 dat je daarmee bezig bent? 
 
Aamino:  Ja wel echt met de Somalische doelgroep, voor die tijd was ik 

echt bezig met mijn studie en met mijn bijbaantje en ik had ook, 
ik ben ook erg van de diversiteit, dus ik had ook bijna geen 
Somalische vriendinnen. De enigste Somalische vriendin was 
mijn zus en ik had Turkse, Marokkaanse en Bosnische, maakt 
niet uit wat je afkomst is, als het maar klinkt. 

 
L:   In hoeverre heb je daar zelf voor gekozen? 
 
Aamino:  Ja ze zijn gewoon op mijn pad afgekomen, meestal klikt het 

eerder, niet persoonlijk bedoeld, maar eerder met allochtone 
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dan met autochtonen. Het gaat altijd zo, we hebben dezelfde 
humor, maken over de zelfde onzinnige zaken grapjes. Het 
klikte gewoon.  

 
L:   Ok, en ben je nog actief betrokken bij activiteiten met andere 

Somaliërs in Nederland? 
 
Aamino:  Ja ik doe, ik heb vorig jaar twee activiteiten gedaan samen met 

twee Somalische meisjes, ik kende haar persoonlijk niet, ik zag 
haar in de Moskee, dat was tijdens de hongersnood in Somalië, 
en toen heb ik gezegd tijdens de Ramadan, weetje, ik heb heel 
veel vrije tijd, want ik had geen vaste.. ik heb nog steeds geen 
vaste baan, freelance doe ik dan zo hier en daar, heb ik gezegd 
van ik heb een idee om geld in te zamelen voor Somalië, dan 
heb ik ook iets gedaan voor Somalië snap je? Toen is het ook 
eigenlijk begonnen van ik wil toch iets doen voor Somalië, zo is 
dat tot stand gekomen. Ik heb gezegd, ik kwam haar in de 
Moskee tegen, van heb je zin om iets met mij te gaan 
organiseren. Ik wil een IFTAR avond gaan organiseren. Wij 
waren begonnen met IFTAR avonden organiseren, niet Next 
Generation, zij hebben ons na-geaapt (participant lacht). Want 
wij hebben onze flyer op facebook gezet enzo, maar op zich zijn 
niet heel veel Somaliërs hierop afgekomen, maar wel heel veel 
anderen, want ik ben van de diversiteit zoals ik al had 
aangegeven, bij mij maakt het niet uit weet je als je, of je nou 
gelovig bent of niet, als je iets wilt betekenen voor een bepaald 
persoon of een bepaald doel ben je welkom. Dus we hebben 
gewoon een zaal geregeld en gelukkig hebben we iets van 
1100 euro kunnen inzamelen met zo’n kleine groep in een week 
dan he. Ja dat is best wel heel veel geld ja. En die mensen die 
een bijdrage hebben geleverd, daar ben ik ze echt voor altijd 
dankbaar voor. En dit was ook ’n stukje bewijs voor mij van kan 
ik dit wel aan weetjewel. Dit is ook een uitdaging voor mij,  ik 
heb nog nooit georganiseerd, nog nooit mensen uitgenodigd. Ik 
heb wel steun gehad van mijn vriendinnen en familie enzo, die 
hebben ook meegeholpen met eten maken enzo en dat was 
echt succesvol. Toen kwam ik ook op het volgende idee, zullen 
we ook iets doen voor suikerfeest, toen hebben we ook een 
zaaltje gezocht en hebben we iets georganiseerd, dat heb ik 
ook wel met Somalische meisjes gedaan. Eentje was dan 
verantwoordelijk voor flyers enzo, voor stukje promotie en ik 
ben dan verantwoordelijk voor de zaal regelen en zorgen van 
wie wat maakt qua hapjes en frisdrank et cetera. En eentje is 
meer verantwoordelijk voor bij de kassa. Voor de financiën 
enzo, dan houd ik het ook gewoon bij. Wat er overblijft dan 
houden we dat gewoon apart, mochten we in de toekomst iets 
willen organiseren, dat we dat geld ook als startkapitaal kunnen 
gebruiken of ja. 
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L:   Dus de eerste bijeenkomst die je had georganiseerd was echt 
voor geld inzamelen en de tweede, tijdens het Suikerfeest, was 
voor de gezelligheid? 

 
Aamino:  Ja voor de gezelligheid, van zegmaar dat je met zijn allen iets 

gezelligs kan doen.  
L:    En dat was echt op Somaliërs gericht? 
Aamino:   Nee, dat was voor iedereen.  
L:    Iedereen 
 
Aamino:  Voor Somaliërs doe ik zo af en toe hier, sinds vorig jaar 

organiseer ik bijeenkomsten want ik heb dan ook moeders die 
ik op mijn lijst heb staan voor die trainingen die ik ze dan geef, 
triple P, en die moeders doe ik dan af en toe, we hebben daar 
dan een locatie kunnen regelen via welzijn, dan doe ik wel af en 
toe wat voor ze regelen en gewoon bijeenkomsten gezellig en 
als afsluiting voor triple P doe ik ook een beetje een feestelijk 
en dan nodig ik ook andere moeders uit om gewoon een beetje  
gezellig mee te kunnen doen. 

 
L:  En waarom organiseer je zulke bijeenkomsten met Somalische 

vrouwen? 
 
Aamino:  Ja ik denk dat ik wel een bepaalde band met ze heb, omdat ze 

uit Somalië komen, sommige pesten mij af en toe dat ik de 
Somalische taal niet goed beheers, dan zeg ik van ik beheers 
tenminste de Nederlandse taal, dat weet ik beter dan jullie en 
dan maken we een beetje van die grapjes, maar er is wel een 
band. En ik ben voor hen een beetje laagdrempelig, als ze 
problemen hebben kunnen ze makkelijk na mij toekomen, want 
het gaat dan om het vertrouwen dat ze bij mij hebben zegmaar, 
van ik vertrouw haar wel want zij gaat niet mijn gegevens 
doorgeven aan derden of aan instanties en zo, want de angst 
van elke Somalische moeder, dat zij als een verwaarlozende 
moeder wordt gezien die haar kinderen verwaarloosd, terwijl dat 
per definitie niet zo hoeft te zijn. Maar ja, ze hebben best wel 
een slecht imago van jeugdinstanties.  

 
L:   Ok, dan ga ik nu even een sprong maken. In hoeverre voel je je 

een Nederlander? 
 
Aamino:  Dat is een goede vraag. Want soms voel ik me wel als een 

Nederlander en soms niet. Afhankelijk van waar ik ben. 
 
L:    Kan je dat verder uitleggen? 
 
Aamino:  Ik zal een voorbeeld geven. Gisteren was ik bij een landelijke 

bijeenkomst van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den 
Haag en ik was daar de enige dame met een hoofddoek. 
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L:    Kwam je daar vanuit deze organisatie of individueel? 
 
Aamino:  Individueel, ja gewoon individueel belang want ik heb ooit een 

training via hun gedaan, polarisatie en radicalisatie, en toen 
hebben ze mij gewoon uitgenodigd. En ik dacht ik ga gewoon 
even kijken, ik ben nog nooit in dat gebouw geweest dus kijken 
wat ze daar doen. Was wel leuk, leerzaam, en daar heb ik ook 
een stukje van, wij hebben ook een workshops van hoe ga je 
met vertrouwensgegevens om weet je er was ook een vrouw 
die had gestudeerd over bescherming persoonsgegevens et 
cetera dus die workshops vond ik ook leuk en daarom ben ik 
ook daar naartoe gegaan en ik voelde me daar wel, ik voelde 
me daar niet Somalisch, maar een allochtoon. Weet je dan val 
je gewoon op, maar als ik tussen die Somaliërs zit en ik moet 
iets uitleggen in het Somalisch dan voel ik me een beetje 
Vernederlands omdat ik niet alles kan uitleggen in het 
Somalisch en dat ik ook soms, van kom om tien uur langs, 
afspraak is afspraak, dus dan komen ze niet en dan zien ze me 
als Nederlands, maar nee dat heeft niks met Nederlands te 
maken, ik vind sowieso dat het meer te maken heeft met hoe jij 
jezelf als mens jezelf opstelt tegenover de ander, wat jij  
mentaliteit is. Ik vind dat je gewoon, afspraak is afspraak. Dat is 
vanuit mijn geloofsovertuiging, je moet als je een afspraak 
maakt met een persoon je afspraak ook nakomen. Dus dat 
heeft niks met Nederlands te maken of met niet-Nederlands 
zijn, als jij Moslim bent moet je dat gewoon weten. Zo simpel is 
dat. Maar hun zien mij weer als Nederlands. Ze zeggen van oh 
kijk haar nou, van gewoon strikt alles op tijd hebben. Dan heb ik 
wel het probleem dat mijn eigen gemeenschap mij als 
Nederlander ziet. 

 
L:  Waarom is dat een probleem voor jou? 
 
Aamino:  Nee ik zeg van, ik ben heel trots dat ik Nederlands ben. Kijk 

maar naar wat Nederland mij geleerd heeft. Ik kom mijn 
afspraken na, ik zet gewoon door, ik heb echt in het 
Nederlandse onderwijssysteem dat je gewoon, dat het in de 
maatschappij gewoon vallen en opstaan is, dat je gewoon niet 
snel moet opgeven, dat je niet snel gedemotiveerd moet raken. 
Dat je gewoon voor je rechten moet gaan vechten, dat heb ik 
allemaal in Nederlandse maatschappij geleerd, tijdens mijn 
studie. Dus ik ben deels wel trots dat ik een stukje van de 
Nederlandse mentaliteit heb.  

 
L:  In hoeverre voel je je verbonden met Nederlanders? 
 
Aamino:  Hmmm, ja, dat is een moeilijke. Niet altijd. 
L:  Waarvan is dat afhankelijk?  
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Aamino:  Ik denk dat als het gewoon gaat om met Nederlanders 
communiceren dan hebben we wel meteen een klik, ze zien mij 
meestal wel van, meestal bestaat wel het vooroordeel meisjes 
met de hoofddoek en weet je dat wij de taal niet beheersen 
want ik heb wel eens meegemaakt dat ik gewoon een man, een 
oudere man, hem gewoon in het Nederland gevraagd ‘waar ligt 
die en die park’. Hij begon gewoon uit te leggen en na 2 sec 
vraagt hij aan ons ‘spreken jullie wel Nederlands?’ en ik zeg ‘ik 
heb net mijn vraagstelling in het Nederlands geformuleerd, ik 
weet niet of u erbij was’, dus dat vind ik ook wel weer iets dat 
mij een stukje Nederlands maakt, dat ik gewoon mondig ben en 
dat ik gewoon tegen mijn ouders durf te zeggen van ‘ik vind dat 
niet zo’ en weet je een stukje assertiviteit, want weet je bij ons 
in de cultuur, je ouders zijn hoog, je mag ze niet aankijken en je 
moet ze respecteren, nee dat hoeft niet per definitie, je moet 
gewoon tegen je ouders de waarheid vertellen en eerlijk zijn. 
Opdat gebied zie ik mijzelf wel een beetje vernederlandst. Dus 
gewoon de assertiviteit en weten waar je staat en dat je gewoon 
als vrouw heel veel rechten in Nederland hebt, maar ook als 
vrouw-zijn gewoon heel veel plichten. En ik zie dat ook heel 
veel Somalische mannen mij als een bedreiging zien dan als 
een kans. Omdat ze dan denken van ja, die weet alles, we 
kunnen haar niet makkelijk onderdrukken als we dat willen. 

 
L:  Stel nou dat je bijvoorbeeld het Nederlands elftal ziet spelen, 

betekend dat iets voor je? 
 
Aamino:   Nahhh, nee.  
L:    Hoe zou je dat verklaren? 
Aamino:  Ja dat komt door voetbal. Ik vind voetbal sowieso niet een 

interessante sport.  
Aamino:  Nee, oké, en iets anders waarin Nederland zich als land 

vertegenwoordigd? 
 
L:   Op dat gebied, identificeer ik mijzelf niet als Nederlander. Zulke 

acties of activiteiten, dan heb ik zoiets van, als Nederland wint, 
ja, mooi en aardig, maar wat schiet ik daar mee op. Zo denk ik 
dan. 

 
Aamino:  En stel nou dat ineens Somalië het wereldkampioenschap 

voetbal zou winnen? 
L:   Als het geld was, dan gaat het hier echt om geld en als ik dan 

meer vanuit de financiën kijk, als zij het geld wat zij hebben 
gewonnen, als ze dat in het land gaan investeren ga ik hun wel 
steunen, maar als ze dat in hun eigen zak gaan stoppen dan 
heb ik weer zoiets van wat boeit mij dat nou dat Somalië wint of 
niet. 

L:    Daar heb je niet een bepaald gevoel bij? 
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Aamino:  Nee, er worden ook soms zeg maar of voorheen ook 
voetbalwedstrijden georganiseerd voor Somaliërs in Europa, 
komen ze allemaal in de sfeer en kijken wie wint, dan heb ik 
zoiets van boeit mij nou weer wie wint. 

L:   Oké, en in hoeverre onderneem je activiteiten met andere 
Nederlanders? 

 
Aamino:  Ik heb contact met Nederlanders, maar dan echt professionals. 

Niet echt vriendschap of zo. Ik heb dan wel een Nederlandse 
vrouw waar ik een beetje close mee ben maar zij is bekeerd. 
Dus ik denk dat het feit dat wij allebei Moslim zijn, dan kun je 
makkelijk gewoon, dan klikt het gewoon eerder dan als je geen 
Moslim bent, want ja ik ken ook mensen uit Indonesië enzo, en 
ik heb ze ooit leren en kennen en het heeft ook met ons geloof 
te maken. Jullie hebben één ding, jullie, als andere mensen ook 
het geloof praktiseren, jullie kijken dan vanuit een perspectief 
gewoon de zaak ernaar toe, zo van mag dat van mijn geloof en 
wat zegt mijn geloof. Ook als ik met vriendinnen afspreek, dan 
als ik hun vijf uurtjes zie, dan moet gewoon een moment komen 
waar wij het onderwerp geloof behandelen, van wat de Koran 
dan zegt, wat is daar gebeurd, wat is daar gebeurd of dan zeg 
ik van oh er is een bijeenkomst, bijvoorbeeld van …., is gewoon 
een black African man, en mijn vriendin gaat mij whats-appen 
van hij komt, zullen we gaan, en dan zeg ik van ja is goed of zo 
van dit en dit is daar zullen wij gaan? Ja is goed, ja maar ik ga 
ook heel vaak naar Somalische bruiloften, dus je blijft toch wel 
gebonden aan je etnische achtergrond. Of je het nou wilt 
loslaten of niet. 

 
L:   Jouw gevoel van Somalisch zijn is voor jou een etnische 

achtergrond? 
 
Aamino:  Ja echt etnische achtergrond, ik ben niet echt nationalistisch. 

Dus misschien… ik heb diversiteit gestudeerd, misschien mijn 
studieachtergrond mij een stukje bewustwording heeft gegeven, 
van het maakt niet uit waar je vandaan komt, je moet gewoon 
kijken naar wat je overeenkomsten zijn en niet naar verschillen. 
Ik kan ook mijn Somalische vrienden, bij wijze van selecteren 
op stam-aspect zeg maar, maar dat doe ik niet. Ik kijk van, ok 
het klikt, het boeit mij niet welke stam het is, bijvoorbeeld die 
vriendin waarmee ik een activiteit had georganiseerd. Ik dacht 
dat zij gewoon normaal van een andere stam afkwam, maar 
later zij zij ik ben helemaal niet van die stam, ik zo van oh dat 
dacht ik, je hebt een dialect, sorry. Maar dat vat ze niet als 
persoonlijk op maar ja. Dat komt toevallig ter sprake na drie of 
vier maanden. Mij boeit het niet waar je vandaan komt, maar ik 
ben wel echt tegen de mensen die echt stam-gefocust zijn. Die 
mensen moeten echt uit mijn buurt blijven.  

 
L:    Spreek je Somalisch met je vriendinnen? 
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Aamino:   Met sommige niet, omdat ze een ander dialect hebben dan ik. 
 
L:    Je kunt andere dialecten niet verstaan? 
 
Aamino:  Ééntje die zegt als ik tegen haar praat van, alsjeblieft ga 

Nederlands praten want jouw Somalisch is belabberd. Zij ziet 
Somalisch echt als de goede, het ABN of het ABS of zo, hoe je 
het ook wilt noemen, Algemene Beschaafde Somalische Taal 
denk ik, dus ja . Maar soms praten we ook gewoon Somalisch, 
dat lukt ze wel.   

L:    Welke taal heeft dan je voorkeur? 
 
Aamino:  Het is een mengelmoes. Het is gewoon af en toe, dat je niet op 

dat woord komt zeg maar dan weet je ook gewoon niet wat je 
wilt zeggen in het Nederlands en dan floept het eruit in het 
Somalisch, dat gaat meestal wel vanzelf, maar ja dat gaat niet 
bij jou, omdat je wel bewust bent van de partij die tegenover je 
staat is toch iemand van je eigen achtergrond.  

 
L:   Ja, oké. Zijn er andere voorbeelden te noemen waarvan je een 

‘mengelmoes’ maakt tussen het Nederlandse en het 
Somalische? 

 
Aamino:  Ja of je spreekt in het begin juist Nederlands en dan ga je 

gewoon omschakelen in het Somalisch en weer omschakelen in 
het Nederlands. 

L:  En dat omschakelen is voor jou gemakelijk? 
Aamino:   Ja.. 
L:    Of maak je heel duidelijk die scheiding tussen die twee… 
Aamino:  Dat is gewoon mij, net wat ik net probleem had, ik legde 

gewoon iets uit, maar ja sommige woorden kun je niet in 
Somalisch uitleggen omdat ze gewoon, ja wellicht komt het 
gewoon niet in onze taal aan bod. Ik heb daar geen probleem 
mee, bij mij gaat dat wel makkelijker. 

 
L:   En zijn er meer situaties waarin dit voorkomt?. 
 
Aamino:  Ja, dat weet ik echt niet. Daar moet ik echt over nadenken. Ik 

ben daar nooit echt van bewust, van wie ben ik en waar sta ik 
voor, weet je wel, ik maak nooit die vergelijk, zo van dit is 
Nederlands, dit is Somalisch, ik heb zoiets van ik ben wie ik 
ben, mensen moeten mij gewoon accepteren, that’s it. Of ik nou 
Somalisch of Nederlands ben, ja ik doe mijn ding en als je daar 
problemen mij hebt zeg dat gewoon dan kijk ik of ik dat kan 
aanpassen. Zo niet, als ik denk dat is geen probleem, jij maakt 
gewoon van een mug een olifant, ja dan houdt het voor mij 
gewoon op. Dus misschien als je er dan heel vaak van bewust 
bent, ik denk dat als je misschien dat ik het een paar jaar 
geleden anders zou beantwoorden dan nu, omdat ik nu heel 
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zelfverzekerd ben en weet wat ik wil en ik ken mezelf heel goed 
verwoorden en mensen kunnen niet heel makkelijk over mij 
heenlopen. Dus ik denk dat door de jaren heen heb ik mezelf 
toch wel gemaakt en dan worstel je ook op een gegeven 
moment niet meer met je identiteit. Ik denk misschien dat als je 
een zestienjarige, of een zeventien jarige zou interviewen, dat 
zou ook misschien met die issues rondlopen van ik ben nu 
Somalisch, nu Nederlands. 

L:    In hoeverre voel je je een Somalische Nederlander? 
 
Aamino:  Ja ik weet niet, ik ben wel Somalisch-Nederlands denk ik, of 

Somalische Nederlander.. 
 
L:   Oké, je had het erover dat nu nog familie van je vader in 

Somalië woont. Hebben jullie daar of heb jij daar persoonlijk 
contact mee? 

Aamino:  Nee, ik heb nooit echt kennis kunnen maken met de familie van 
mijn vader. 

 
L:    Ben je ooit teruggegaan naar Somalië? 
 
Aamino:  Nee, ik ben in 2009 ben ik wel teruggegaan naar Jemen waar ik 

dan gewoond heb, mijn, ik heb eerder contacten met de familie 
van mijn moeders kant dan met die van mijn vaders kant. 

 
L:    En je moeders kant, haar familie waar wonen zij? 
 
Aamino:  Enkele wonen in Jemen, en ik heb een tante die in Saoedi-

Arabië woont en die is een paar maanden geleden overleden 
en mijn oom woont in Engeland en ik drie tantes wonen in 
Amerika, wel best wel verspreid. Maar ik heb zo ook gewoon 
gezien he, voor mij is het ook echt gewoon van wie mij echt 
kennen, ik heb nooit echt zo goed contact met mijn tante die 
nou in Saoedi-Arabië overleden is, pas in 2009 toen ik naar 
Saoedi-Arabië ging heb ik ook met haar kennis gemaakt, weet 
ik ook wie zij is, misschien heb ik haar wel gezien toen ik twee 
of drie jaar oud was, maar dat is zo lang geleden dat je dan 
geen band hebt met die persoon. Maar naderhand als je die 
persoon een week lang ziet en je gaat met die persoon om en 
je doet gewoon dingen samen dan ga je gewoon een bepaalde 
band maken of creëren en mijn tante in Amerika heb ik ook 
gezien en mijn oom in Engeland heb ik ook gezien. We zijn ook 
gewoon toen we gevlucht zijn, met familie van mijn moeders 
kant meegegaan dus ik ben ook met hen opgegroeid. 

 
L:   Heb je met de kant van je moeder nog contact? 
Aamino:   Ja, veel.. nou, af en toe. 1x in de maand ofzo. 
 
L:    Op welke manier hebben jullie contact? 
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Aamino:  Gewoon bellen, bijvoorbeeld ik heb wel een nicht die in Saoedi-
Arabië woont en dan heb ik haar op Whats App, gaat wel soms 
moeilijk want dan ben ik een half uurtje bezig met een berichtje 
typen in het Arabisch dan in de hoop dat ze ook verstaat wat ik 
aan het typen ben, dat is omdat zij de Engelse taal niet goed 
beheerst en zij kent alleen maar Arabisch en ook geen 
Somalisch dus ja… 

 
L:   Oké, en je zegt 1x per maand. En sturen jullie bijvoorbeeld ook 

geld over naar Somalië? 
Aamino:  Ja, ik stuur wat als ik geld heb en dan wil ik even geld 

weggeven dan denk ik eerst aan de kant van mijn moeders 
familie en wij sturen wel heel vaak geld.  

L:    Naar wie stuur je dat geld? 
 
Aamino:   Naar familie in Somalië. 
 
L:    En hoe vaak denk je dat dat ongeveer gebeurd? 
 
Aamino:  Per persoon is anders. Soms bellen ze op, van ja ik ben ziek en 

ik moet naar de arts en ik heb geen geld. Dan doen wij gewoon 
geld inzamelen. En al iemand overleden is doen wij ook geld 
inzamelen, als iemand in moeilijkheden zit, zijn badkamer of 
toilet is stuk, weet ik veel, dan gaat ie bellen en dan gaan wij 
geld inzamelen. 

L:    En gebeurt dat 1x per week, 1x per maand of.. 
Aamino:  Ja wel zes keer in het jaar ofzo, geldinzamelingsacties in de 

familie gebeurt best wel zes keer of tien keer in het jaar. 
Afhankelijk van de situatie en wie belt.  

L:   En hoelang gaat dat al zo? 
Aamino:  Ja, dat zit wel in een stramien, een structuur in, het gebeurt 

structureel. 
 
L:  Sturen jullie ook geld naar doelen  buiten de familie? 
Aamino:  Ja wij sturen, soms ook geld ingezameld voor moskeeën of 

voor moskeeën die hier gevestigd zijn of iemand die 
bijvoorbeeld, wij hebben ook laatst geld ingezameld voor 
iemand die Somalisch is die wij niet kennen en zo en die was 
toevallig ziek. 

L:    En die woont in Somalië? 
 
Aamino:  Ja, dus via kennissen zeggen ze wij zijn met geldinzameling 

bezig voor iemand die een hartoperatie nodig heeft, ja als je 
een steentje bij kan dragen, waarom niet? 

 
L:   Ben je aangesloten bij organisaties die zich vanuit Nederland 

inzetten voor Somalië? 
Aamino:  Nee, ik vertrouw die organisaties niet. Ik heb ook het geld dat ik 

heb ingezameld, ik heb er echt weken mee geworsteld wat 
moet ik hiermee, achteraf heb ik zelfs spijt van dat ik ooit aan 
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die actie ben begonnen, geld inzamelen voor Somalië omdat ik 
niet wist aan wie ik het moest geven, omdat dat iedereen zij van 
wij brengen het wel naar Somalië, maa rja je ziet ook mensen 
met een vette wagen rijden, dan denk ik van hoe kom je aan dat 
geld? Snap je, als je het zo eerlijk en …kijk, vanuit mijn 
geloofsperspectief denk ik van, als Allah jou iets geeft moet je 
dat ook met je broeders en zusters delen, dus er zijn heel veel 
mensen die in Somalië honger lijden, ja dan moet je ook aan 
die mensen denken, dus heb ik het ook uiteindelijk aan de 
Sheikh gegeven, ik heb dat overlegd met mijn vriendinnen van, 
vind je dat goed? Want mijn moeder zij, nee je geeft het 
gewoon aan je vaders kant, die gaan het gewoon verdelen, 
daar is ook honger. Ik zo nee, zo werkt dat niet mam, ik heb dit 
met de groep gedaan. Die andere vriendin ook van ik stuur het 
wel naar mijn families kant, bij wijze van, wij hebben ook 
mensen daar wonen. Dus wij hebben gewoon op een neutrale 
manier aangepakt en aan de sheikh gegeven, en die was ook 
met geldinzameling bezig, zo’n 600,000 euro ingezameld en die 
duizend euro kan ook dan iets betekenen voor die mensen, als 
zij met dat geld gaan sjoemelen ofzo, hij is een imam of een 
geleerde is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb ook zelf 
een brief door hem laten schrijven dat mocht het nog een 
probleem zijn, 

 
L:    Ja, zwart op wit hebben 
 
 
Aamino:   Ja, zwart op wit heb ik ook vast laten leggen. 
 
L:  Ok, en ben je nog politiek betrokken bij de politiek in Somalië? 
 
Aamino:  Dat zou ik graag willen, maar ik weet niet hoe ik daar terecht 

moet komen, ja mijn vader is daar wel een stukje bij betrokken 
maar hij neemt mij nooit mee, naar die bijeenkomsten, er 
worden ook bijeenkomsten georganiseerd, ook conferenties, in 
Engeland enzo, maarja hij neemt mij nooit mee, ik zoek 
eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn, wegen of kanalen om daar wel 
binnen te komen, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, maarja 
hoewel dat soms in strijd is met mijn geloofsovertuiging, dat 
vrouwen niet echt politiek zich mee mogen bemoeien, maar ik 
heb zoiets van ik kan echt wel veel betekenen, weet je van wat 
ze nou aan het doen zijn, ze moeten juist nou de generatie 
investeren of gewoon de gelegenheid geven dat wij iets doen 
voor Somalië want het demotionerende kabinet wat wij nu 
hebben die bakt daar toch niks van, dat is mijn mening dan. 
Dus ja zou ik wel willen, maar ik ben op dit moment niet echt 
actief betrokken bij de politieke partijen van Somalië 

 
L:   Heb je toegang tot de middelen die jou in contact kunnen 

brengen met jouw familie in Jemen en Somalië? 
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Aamino:  Ja, ik heb mijn eigen laptop en telefoon, en iedereen heeft 
tegenwoordig Whats App.  

 
L:   Je hebt al verteld dat jullie vroeger met zijn zevenen thuis 

waren, hoe is het nu? Twee zussen zijn naar Engeland 
Aamino: Eentje, mijn broer die is getrouwd, die woont op zichzelf. Mijn 

zus is ook getrouwd die woont op zichzelf in Alphen, niet 
Eindhoven.  

L:    Zou je me de leeftijd van je broers en zussen kunnen vertellen? 
 
Aamino:  Ik ben zelf 27 jaar, mijn broer is 29, broertje is 25 denk ik, wij 

vieren nooit verjaardagen dus we weten ook nooit hoe oud wie 
is, mij oudste is schat ik iets van 36 maar dat weet ik echt niet 
exact, eentje is 1 januari 81 geboren, dan is zij twee jaar ouder 
als mijn broer, dus dan zou die 35 of 36 zijn… 

L:    32 dan waarschijnlijk.. 
 
Aamino:  En de andere is een jaar, of twee jaar, zou iets van 32 kunnen 

zijn, of ja scheelt twee jaar en de oudste is een jaar of 35,56, 
maar dat weet ik niet echt precies…  

L:    En je vader en moeder? 
 
Aamino:  Mijn moeder is 55, 56 en mijn vader is tegen de 60, 64 denk ik 

zelfs, hij gaat binnenkort met pensioen 
 
L:  Dit is een beetje buiten mijn onderzoek om, maar je vertelde 

over dat Black African Muslim Woman, wat betekent dat precies 
voor jou? 

 
Aamino:  Ik ben Afrikaans, dat vanwege mijn huidskleur, ja ik ben black, 

en moslim, ik beschrijf mijzelf, en mijn geloof, dat ik gewoon 
een dame ben, en dat ik daar ook gewoon heel trots op ben. 

 
L:   Je zegt van African, in hoeverre is dat voor jou verbonden met 

Somalië? 
 
Aamino:  Somalië is wel in continent Afrika en daar zit Somalië tussen 

dus ik zie, omdat ik zeg van ik heb een ding van wat wij 
gemeen hebben met andere Afrikaanse landen is gewoon de 
huidskleur en wat ik in de Somalische gemeenschap zie is dat 
Afrikanen met zeg maar donkere huidskleur met een beetje 
kroeshaar en grote neus minderwaardig zien en dat vind ik niet 
kunnen, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal schepsels 
van God dus je moet niet andere minderwaardiger zien dan ze 
zijn, want wie ben jij want jij bent ook een mens. Misschien heb 
jij wel heel veel dingen die hij/zij wel heeft en jij niet toevallig. 
Dus ik dat heeft ook misschien te maken met dat ik Afrikaans 
zeg, ik ben soms niet trots op Somalië. Dus dan ga ik mezelf 
maar als Afrikaans identificeren, wat ik soms zie wat Somaliërs 
doen, en wat in Somalië gaande is, is geen schaamte, is 
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misschien een groot woord, maar niet trots. Want ik denk dat 
wat nu sowieso in ons land gebeurd, ons eigen 
verantwoordelijkheid, We moeten niet de schuld aan allemaal 
mensen geven, want dit hebben wij zelf gedaan toen wij 
dachten van elke stam wil zijn eigen ding doen, flikker toch op 
met je stam, je moet kijken vanuit het belang van de 
gemeenschap, van de mensen en van je land en niet gewoon 
kijken naar wat het belang is van jouw stam want dat boeit 
gewoon niet. Wij zijn allemaal mensen, we hebben één ding, we 
zijn allemaal Somaliërs, wij hebben bijna allemaal dezelfde 
huidskleur, we spreken één taal, waarom gaan naar wat we 
gemeen hebben in plaats van de verschillen? Dus dat gedoe 
met die stammen enzo, dat heeft me ooit wel frustraties 
opgewekt, toen dacht ik wel van ik wil mijzelf niet als Somalisch 
zien, ik wil mijzelf als Afrikaans zien. 

 
L:  Overstijgt jouw Moslim-zijn alle grenzen van landen? 
Aamino:   Ja. 
 
L:  Zeg ik dat goed? Van jij kan je net zo goed identificeren met 

een moslima uit Sudan of… 
Aamino:   Ja of uit Senegal,  
L:    Ook met Marokko? 
 
Aamino  Ja, Marokkanen zien zichzelf weer niet als Afrikanen, dat is 

weer een andere issue, die zeggen van wij zijn niet van Arabic 
League, so what. 

 
L:    En Nederlandse moslims? 
 
Aamino:  Ja kijk dan hebben wij iets gemeen dat wij moslim zijn, dat valt 

dan weer terug op het geloof. Een Afrikaanse vrouw dan heb ik 
iets met haar gemeen, zij is Afrikaans, zelfde huidskleur als ik 
en ik vind dat ik makkelijk naar haar toe kan stappen dan wie 
dan ook.  

 
L:    Maar dat Afrikaans is voor jou wel heel belangrijk dus. 
 
Aamino:   Ik vind Afrika…Ja, omdat ik zegmaar uit Somalië kom, en 

Somalië is een onderdeel van het Afrikaanse continent dan 
denk ik van ik zie mijzelf Afrikaans. Mensen uit Azië, ik heb ook 
Marokkaanse vriendinnen gehad enzo en daar heb ik nog 
steeds contact mee. Ik weet niet, ik denk ook gewoon mijn 
huidskleur, dat bepaald ook gewoon wie ik ben. Is niet alleen 
mijn geloof maar mijn huidskleur bepaald ook wie ik ben. Dan 
heb ik met andere Afrikanen gemeen, we komen allemaal uit 
Afrika en we spreken misschien de taal niet maar we hebben 
wel allemaal dezelfde huidskleur, met Marokkanen heb ik dat 
niet. We spreken niet dezelfde taal, hebben niet dezelfde 
huidskleur, ze zijn ook meestal heel trots dat ze geen Afrikanen 
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zijn. Ik ben heel trots dat ik uit Afrika kom. Afrika heeft heel veel, 
Afrika is heel mooi, maar is wel chaos. Je ziet ook dat wij echt 
heel veel mooie producten hebben, het weer is mooi, in 
Somalië wat ik me kan herinneren toen ik nog jong was, het 
was altijd prachtig weer. Het regende niet, nog steeds niet echt 
koud, we hadden geeneens winkels waar je jassen kon kopen 
denk ik, dus ja maargoed zo is het gegaan. Maargoed, ik geef 
de hoop niet op, blijf gewoon optimistisch en hoop dat het 
gewoon goed gaat komen [met Somalië] 

 
L:  Zijn er plannen om terug te gaan naar Somalië voor bezoeken 

van familie of vakantie of iets dergelijks? 
 
Aamino:  Nee, want mijn familie die in Somalië wonen, als ik eerlijk moet 

zijn, nee als ik nu ergens naartoe zou gaan dan zou dat Kenia 
zijn of Sudan of een van die Afrikaanse landen waar het wel 
veilig is. Maar niet echt naar Somalië, ik heb daar niemand. Ja, 
misschien als daar ooit een vriendin van mij daar naartoe gaat, 
want die heeft voor United Nations gewerkt, zij moest even weg 
omdat het niet goed ging met haar gezondheid, maar als zij 
terug gaat ga ik misschien wel naar Somalië want dan heb ik 
tenminste iemand die ik daar ken, ik heb geen band met mijn 
familie, ik weet niet hoe ze mij opvangen, ik heb ze nooit 
gezien, ik heb absoluut geen band met de familie van mijn 
vaders kant, ik zou wel nu 1,2,3 terug kunnen gaan naar 
Jemen, kijken hoe dat gaat enzo, dat zou ik wel leuk vinden, 
maar Somalië, waar ik niemand nog ken, dat risico durf ik niet 
te nemen. Ik ben wel altijd op zoek naar uitdaging, maar dit is 
een beetje te uitdagend.  

 
L:    Weet je zo nog wanneer je gevlucht bent uit Somalië? 
 
Aamino:  In 1990 zijn we gevlucht denk ik, of in 1992, ik weet het eigenlijk 

niet precies het jaartal, als ik terugreken, we zijn in 1992 in 
Jemen, ik denk 1992 want we zijn in 1992 naar Jemen gegaan. 

L:    Waar in Somalië ben je geboren? 
 
Aamino:   Mogadishu 
 
L:    Je woont nu in Eindhoven? 
 
Aamino:   Ja.. 
 
L:  Nou dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd, heb je zelf 

misschien nog vragen? 
Aamino:   Ja, eigenlijk wel [vraag was niet relevant voor onderzoek]. 
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Interview 2 with Basra in Eindhoven 
13 maart 2012, duur: 1 uur en 12 minuten 
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L:  Ik ben van de universiteit Utrecht en ik studeer Sociale 
Geografie en voor mijn bacheloronderzoek heb ik ervoor 
gekozen om onderzoek te doen naar Somalische vluchtelingen 
in Nederland. In eerste instantie de groep Somaliërs omdat het 
nog steeds een van de allergrootste vluchtelingengroepen zijn 
hier in Nederland en ik ben heel erg geïnteresseerd in 
identiteitskwesties en er is op zich als best veel onderzoek 
geweest naar Somaliërs, omdat zij zich over geheel Europa 
hebben verspreid, maar echt kwalitatief onderzoek naar de 
Somalische vluchteling in Nederland is nog niet heel veel 
onderzoek naar gedaan. En dat interesseert me gewoon heel 
erg en daarom de keuze voor dit onderzoek. 

 
Basra:   Leuk, leuk ja. 
L:   Het interview zal met discretie worden behandeld en je zal 

anoniem blijven. Als ik tijdens het interview vragen stel waar je 
geen antwoord op wilt geven, kun je dat gewoon zeggen en dan 
slaan we de vraag over. Zou je allereerst wat willen vertellen 
over hoe je hier in Nederland bent gekomen en hoe dat 
allemaal is verlopen voor je? 

 
Basra: Even kijken, ik kwam, ik ben nou 24, ik word over een half jaar 

25, ik ben in Nederland gekomen in begin 2000, dus dat is 
ondertussen twaalf jaar, 11 jaar woon ik in Nederland. Wij zijn 
naar Nederland gekomen eigenlijk als vluchteling zijnde. In het 
begin had ik eigenlijk geen behoefte, ik vind het prima in 
Somalië ook al was het oorlogsgebied, maar mijn moeder, 
samen met mijn moeder en mijn twee zusjes en een broer, wij 
zijn eigenlijk met zes kinderen, vier meisjes en twee jongens, 
zijn wij dan gevlucht vanuit, we hebben een tijdje in Kenya 
gewoond, in Nairobi, en vandaar uit zijn we eigenlijk als 
politieke vluchtelingen naar Nederland gekomen. 

 
L:  Vanuit Nederland direct? 
 
Basra: Ja vanuit Kenya naar Nederland. Dus om die redenen zijn wij 

naar Nederland gekomen en wij wonen hier dan sinds toen. We 
hebben op verschillende plaatsen in Nederland gewoond en op 
dit moment woon ik zelf dus in Roermond.  

 
L:  Als ik snel uitreken was je dertien toen je naar Nederland 

kwam. Wat herinner je je nog van toen je in die tijd naar 
Nederland kwam? 

 
Basra:  Het is op zich heftig, in Somalië wat herinner ik me. Ik was 

dertien dus ik zat net in de puberteit en je had je vrienden en 
school, je had niet echt school want het was oorlog dus in 
principe ging je niet echt naar school, maar je doet wel zoveel 
mogelijk om bepaalde lessen te gaan volgen, privé of publiek. 
Toen in Kenia was, de reis van echt verschrikkelijk. 
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L:  Van Somalië naar Kenia? 
 
Basra: Ja, dat was oh mijn god, je ging eigenlijk met een bepaald, alles 

wat je doet, je moet ervoor betalen. Of je nou van Kenia ging 
naar Nederland of, het kost heel veel geld. Hoe kom je aan dat 
geld, ik zou het bijgod niet weten. Ik heb nog nooit aan mijn 
moeder gevraagd. Ik weet wel dat het heel veel geld kost, want 
dan gaat het via mensensmokkelaars, en het verloopt ook 
allemaal niet heel veilig en soepel en als kind zijnde wil je zoiets 
niet meemaken. Ik zou nooit willen dat als ik een kind heb in de 
toekomst, dat die dan zoiets meemaakt. Eenmaal in Kenia 
aangekomen, het is wel veiliger maar of het een fijn gebied is is 
dan het volgende, het leven daar was wel iets veiliger dan in 
Somalië. 

 
L:  Jullie hebben daar nog even gezeten? 
 
Basra: We hebben even in Nairobi gezeten via kennissen, vrienden, 

familie. In principe ging je van het een naar het ander, je had 
niet echt een vaste plaats of huis of ritme. Alles ging dan een 
beetje heel erg flexibel. En toen het een paar maanden geduurd 
om dingen die mijn moeder moest regelen en op die manier zijn 
wij hier naartoe gekomen. Was het moeilijk? Het was heel 
moeilijk, maar ik heb niet echt iets meegemaakt dat ik dan 
mishandeld was of dat soort dingen. Maar het was wel heel 
heftig om als dertienjarig kind van het een naar het andere huis 
te gaan. Elke dag denk je, wat gaat er vandaag gebeuren. Je zit 
eigenlijk met vraagteken voor lang totdat je hierkomt. 

 
L:  Hm, hm. 
 
Basra: We kwamen aan in Nederland op Schiphol en dan kom je daar 

aan bij de Vluchtelingenpolitie, en wij zijn, als ik me goed 
herinner heb je een vluchtelingenkamp in Arnhem. Toen 
hebben we daar een paar dagen gezeten, dat was echt een 
aanmeldcentrum in die tijd, nu heb je Ter Apel. Toen hebben 
we daar drie dagen gezeten. Ik had een echt 
gevangenisgevoel, dat heb ik heel lang gehad. In al die tijd 
eigenlijk dat we in een asielzoekerscentrum hebben gezeten. Je 
komt aan en dan een hele lange weg en dan sta je met heel 
veel mensen in de rij, het is net alsof je iets aan gaat vragen bij 
de gemeente bijvoorbeeld als je je paspoort aan gaat vragen, 
dan kom je daaraan en dan moet je je naam geven en dat soort 
dingen, dus dan worden je gegevens genoteerd, ik snap het 
ook wel. Wanneer ben je geboren en waar. Al die procedures 
eigenlijk. Dan kom je in een hele grote ruimte, waar honderden 
mensen zijn die vluchtelingen zijn, die dan naar verschillende 
asielzoekerscentra gestuurd worden. Wij zijn toen in die tijd 
waren er heel veel vluchtelingen in Nederland, als ik me goed 
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herinner, dus ze hadden eigenlijk geen plaats in die tijd. Toen 
zij wijn ergens in huizen, een soort van opvanghotel, dus 
eigenlijk was het super de luxe, want normaals gesproken heb 
je niet zoiets, dus we hadden eigenlijk geluk. Toen moesten we 
wachten tot er ruimtes vrij waren. Toen hebben we daar een 
maand of twee gewoond. En vervolgens hebben we in een AC 
of OC, OC is een opvangcentrum, volgens is dat verschillend, 
want OC moet je wachten tot je naar het asielzoekerscentrum 
mag. We hebben in het OC in Den Haag een tijdje gewoond, ik 
geloof zes maanden. Vervolgens zijn wij overgeplaatst naar 
Baaksum, vandaar dat wij nu in Roermond wonen, Baaksum is 
dichtbij AC Roermond, toen zijn we daarnaartoe gestuurd. Ik 
heb, even kijken, van 2001 tot en met 2004, drie jaar hebben 
we gewoond in Baaksum en waarna we een verblijfsvergunning 
hebben gekregen, maar voordat we die hadden gekregen, in 
2002 werd onze aanvraag geweigerd, toen moesten we tijdelijk 
naar Ter Apel. Ik weet eigenlijk niet waarom, we moesten wel 
zowat terug naar Somalië, maar toen kwam een Pardon 
Generaal.? Ofzoiets 

L: Ja, Generaal Pardon 
 
Basra: Ja precies, andersom. En toen was het dat wij wel mochten 

blijven en toen hebben we een paar maanden later een 
verblijfsvergunning gekregen. 

 
L: 2002 zei je? 
 
Basra: In 2002 zouden we eigenlijk terug moeten gaan en toen heeft 

dat een jaar geduurd en toen kregen we een verblijfsvergunning 
in 2004. Ja, en wat heb in Baaksum.. Ik was 13 dus ik was te 
oud voor basisschool en ik kon ook niet meteen naar de 
middelbare school want ik moest de Nederlandse taal nog 
leren, dus toen ben ik in het volwassenonderwijs terecht 
gekomen als dertienjarig kind. Ik heb toen acht maanden daar 
gezeten en in principe ben ik vrij goed met talen leren, of ik 
goed Nederlands spreek is een volgende vraag, maar ik heb 
wel in ieder geval snel het Nederland opgepakt om toen alsnog 
heel snel naar de middelbare school te gaan. Na acht maanden 
moest ik een cito-toets maken en toen heb ik heel goed 
gescoord. Vraag me niet hoe, ik vraag me nog altijd af hoe is 
dat gekomen, en toen ging ik naar de middelbare school, 
meteen naar de tweede en toen heb ik mijn HAVO afgemaakt 
en op die manier zit ik nu eigenlijk hier en heb ik een 
Nederlands paspoort. 

 
L:  Naar de havo ben je meteen aan het werk gegaan? 
 
Partcipant B: Nee ik heb de havo afgemaakt en toen zat ik te twijfelen of ik 

vwo wilde gaan doen en anders een opleiding. Toen heb ik 
besloten een opleiding te gaan volgen, aan de Avans 
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Hogeschool in Den Bosch. Ik heb toen International Business 
and Languages gestudeerd en na vier jaar in 2010 heb ik mijn 
bachelor gehaald en ja, eigenlijk, sindsdien werk ik. En sinds 
2009 had ik de Nederlandse nationaliteit. 

 
L; Ben je nog in het bezit van een Somalisch paspoort? 
 
Basra: Nee, ik heb nooit een Somalisch, of ja nooit, ik heb er wel ooit 

een gehad, maar na de oorlog in, sinds de oorlog in 1991 is het 
losgebarsten, maar sinds 1989 is de oorlog eigenlijk gestart. 
Dus sinds ’91 heb ik eigenlijk nooit een Somalisch paspoort 
gehad. 

 
L: Ok, en kan je je nog herinneren wat het voor je betekende om 

in Nederland aan te komen? 
 
Basra: Ja, als ik terugdenk, toen ik aankwam, was ik de enige die thuis 

zoiets had van ik vind het verschrikkelijk hier. Qua temperatuur, 
qua eten, qua heel veel dingen is het gewoon anders. Ok, je 
leeft in een oorlogsgebied, het is heel erg, je ziet het op tv, het 
is heel triest en moeilijk. En voor kinderen en vooral voor 
ouders, allebei. Maar alsnog, het is anders, hoe moeilijk het ook 
is, het was je eigen land dus ik op de een of andere manier 
vond ik het [de oorlog] niet erg. Misschien omdat ik een kind 
was en niet echt besefte wat er om me heen gebeurde in die tijd 
en vond ik het allemaal wel meevallen. Mijn moeder heeft 
allemaal trauma’s opgelopen en weet ik veel wat, dus zij heeft 
het blijkbaar allemaal veel moeilijker gevonden. We kwamen 
hier en wij kwamen aan in de winter, ik kwam van 35 graden 
van lekker met een t-shirt aan tot hier, handschoenen die ik nog 
nooit eerder in mijn leven heb gezien en sneeuw die ik ook nog 
nooit eerder in mijn leven heb gezien dus er ging vanalles door 
mijn gedachten heen. Ik vond het heel moeilijk, ik heb ook echt 
het maandenlang verschrikkelijk gevonden. De taal vond 
verschrikkelijk, alles eigenlijk, eten ook niet, dus ik heb echt 
moeten wennen aan aanpassen. Achteraf denk ik echt van, je 
stelt je aan, het is hartstikke leuk hier, maar in die tijd vond, ik 
weet gewoon hoe moeilijk ik het heb gehad, in vergelijking met 
mijn zusje bijvoorbeeld, die vond het helemaal geweldig. Dus, ja 
als kind zijnde, ik was dertien, ik had eigen vrienden en eigen 
leven daarzo, je komt hier, je kent niemand, je hebt geen familie 
hier dus dan, dan moet je dat allemaal opbouwen, en als kind 
zijnde heb je zoiets van hoe gaat ik dat doen? Dus dan had ik 
liever dat ik daar [Somalië] was, maar ik weet niet of ik dan zo’n 
fijn leven zou hebben gehad als ik daar had gezeten, dus het is 
een beetje dubbel, maar in die tijd had ik liever daar [Somalië] 
gezeten. 

 
L: En wat betekent Somalië op dit moment voor jou? 
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Basra:  Ja, ik had het er onlangs met een collega over. Ze vroeg me 
eigenlijk, voel je je eigenlijk Nederland? Want ik bedoel, ik heb 
een Nederland paspoort dus als ik ergens naartoe ga, dan ga ik 
als een Nederlander-zijnde ergens naartoe. Maar hoe voel je je 
eigenlijk? Het is raar, ik heb een beetje een dubbelgevoel. Ik 
voel mij niet per se een Nederlander, want ik, als je mij vraagt, 
ik heb in Spanje bijvoorbeeld op school gezeten en dan 
vroegen mensen, waar kom je vandaan en dan vroeg ik altijd 
van, wat bedoel je? Waar kom ik vandaan oorspronkelijk of 
waar kom je vandaan van waar je nu woont? Dus ik vroeg altijd 
van wat bedoel je. Want ik voel mij niet per se Nederlander, ik 
voel mij eigenlijk wel een Somaliërs. Ik zal altijd zeggen, 
oorspronkelijk kom ik uit Somalië maar ik woon in Nederland. Of 
ik heb de Nederlandse nationaliteit, maar ik ben oorspronkelijk 
Somalisch van Somalische afkomst. Dus in die zin voel ik mij 
eigenlijk een Somaliër die een Nederlandse burger is. Ik weet 
niet hoe, ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel.  

 
L:  Zou je het kunnen omschrijven als dat je een Nederlands 

paspoort hebt?  
 
Basra:  Nee, het is meer voor mij dan een Nederlands paspoort, maar 

niet als een nationaliteit. Ik voel me hier thuis, ik heb mijn eigen 
werk, ik heb mijn eigen dingen, dus ik heb, ik voel mij dus een 
Nederlandse burger, ik zal ook alles doen wat van een 
Nederlandse persoon verwacht wordt, maar als je aan mij 
vraagt voel je je een Nederland, dan niet per se. Dan voel ik mij 
nog altijd een Somaliërs, misschien omdat ik daar toch tot mijn 
dertiende heb gewoond en de invloed zo groot is geweest, 
maar ik voel mij altijd een Somaliërs, ik zou ook altijd zeggen: ik 
ben een Somaliër, met een Nederlands paspoort, tegelijkertijd 
heb ik het heel erg naar mijn zin hier, ik voel mij thuis en ik 
bedoel ik heb mijn eigen weg gevonden binnen de Nederlandse 
maatschappij dus in die zin voel ik me een deel van de 
maatschappij, maar niet per se een Nederland, dus het is een 
beetje dubbel. Ja.. 

 
L: In hoeverre voel je je een Somaliër? 
Basra: Ja, wat houdt dat voor mij in? Kijk, ik heb zoiets van, je bent 

een Somalisch persoon als je het ook in je hart draagt. Dus niet 
alleen per se op paspoort. Voor mij is het niet alleen per se een 
nationale identiteit maar het is alles wat ik doe en hoe ik me 
gedraag en hoe ik met mensen omga, dat is echt gebaseerd op 
hoe ik ben opgevoed toen ik nog in Somalië wonde dus, dus 
voor mij betekend het eigenlijk alles, het is echt mijn … hoe zal 
ik het zeggen.. alles wat ik doe heeft daar eigenlijk mee te 
maken. Ik woon in Nederland, ik houd me aan de regels in 
Nederland en ik pas me ook aan, maar ik voel me altijd een 
Somaliër. Dus voor mij betekent het ook echt alles. Het is een 
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beetje raar, het is een beetje raar om te zeggen wat het voor 
me betekent. Ja, je land, je cultuur, je taal, je mensen. 

 
L:  Hoe is je beheersing van de Somalische taal? 
Basra: Ja, heel goed.  
 
L: Gebruik je deze nog? 
 
Basra: Ja, maar niet, ja en nee, bijvoorbeeld met mijn moeder, daar 

spreek ik dan Somalisch mee en ik heb ook veel contact met 
mijn tantes.. 

 
L: Die hier wonen? 
 
Basra: Ik heb één tante die in Nederland woont en ik heb een oom, 

zoals je zei Somaliërs zijn verspreid over de hele wereld, 
volgens mij heb je ze ook in China waarschijnlijk. Ik heb ook 
nog een tante  en een oom in Engeland wonen. Ik heb ook nog 
Somalische vriendin die hier wonen, maar die ik dan hier heb 
ontmoet, en daarmee probeer ik dan wel Somalisch te praten, ik 
bedoel het is toch je taal en dan denk je van ik moet het wel 
bijhouden, maar bijvoorbeeld met mijn zusjes, daar spreek ik 
dan nooit Somalisch mee, en daar spreek ik dan Nederlands 
mee, wat ik eigenlijk wel raar en grappig vind, van ja, jullie zijn 
ook Somalisch, dus dan ja, ik spreek het wel dagelijks, maar 
niet met iedereen. 

 
L: Ok. 
 
Basra: Alleen met mijn moeder en tantes en Somalische vrienden die 

dan ook Somalisch willen spreken. 
 
L: En hoe heb je je Somalische vrienden leren kennen? 
 
Basra: Er worden bijeenkomsten gehouden door verschillende 

stichtingen hierin Nederland dus ik ben ook lid van bepaalde 
stichtingen, bijvoorbeeld eentje hier in Eindhoven die best veel 
doen voor de Somalische mensen hier in Brabant. 

 
L: Welke is dat? 
 
Basra: Karti, ik ben daar lid van en zij doen echt heel veel dus als je 

vragen hebt kun je ze benaderen. En even kijken, zij 
organiseren allerlei dingen van informatieavonden tot en met 
nationale feestdag, bijvoorbeeld 1 juli is dan de nationale 
Somalische feestdag. Ze doen echt van alles, ze geven ook 
Nederlandse lessen, ze geven trainingen echt van alles. Op die 
manier komen we dan bij elkaar en, dus dan ja, op die manier 
heb ik ook echt heel veel Somalische mensen ontmoet. En 



Bachelorthesis Lisa Olsthoorn (3337405) 67 

andere stichting Delmar, zij organiseren ook heel veel, dus dan 
wordt je uitgenodigd voor zo’n informatieavond. 

  
L:  En hoe ben je bij deze stichtingen terecht gekomen? 
Basra: Ja, ik heb ook echt gekeken van zijn er stichtingen in de regio of 

hier in Nederland überhaupt en op die manier contact 
opgenomen en lid geworden, want ik ben zelf ook 
geïnteresseerd in Somaliërs hierin Nederland en waar houden 
ze zich hier mee bezig en wat doen ze zoal. 

 
L:  Ben je zelf ook actief bij deze organisaties? 
 
Basra: Ik ben dus lid van, zelf eigenlijk van Karti en Delmar, maar bij 

Karti doe ik ook echt mee dingen organiseren.  Dus wij hebben 
een project bijvoorbeeld, dat heet Mucha 2020, dat houdt in, is 
eigenlijk een jongerenproject die dan zorgen voor dat hier in 
Nederland masterclasses gegeven worden over politieke 
partijen in Somalië, hoe dat zit en hoe de stemmen worden 
verdeeld dus wordt echt veel gedaan. Wij houden ook projecten 
voor 1 juli bijvoorbeeld, dat is dan de nationale feestdag, geven 
we presentaties en dat soort dingen dus ik houd me er wel mee 
bezig maar niet dagelijks, dus echt om de twee, drie weken 
komen we bij elkaar.  

 
L: Ok, en ben je dan actief bezig met activiteiten in Somalië? 

Zoals op politiek, sociaal of economisch vlak? 
 
Basra: Ehmn, politiek denk ik niet zo snel. Maar sociaal gezien volgens 

mij wel, wat voor projecten zij doen in Somalië weet ik niet, 
want.. 

L: Maar aan wat voor projecten neem jij zelf deel? 
 
Basra: Ik heb tot nu toe deelgenomen aan projecten hier [Nederland] 

en ik weet bijvoorbeeld dat Karti ondernemers, Somalische 
ondernemers die bijvoorbeeld besluiten terug te gaan naar 
Somalië vanuit Nederland ze ook wil ondersteunen in het 
opzetten van plannen en dat soort dingen, daar willen ze in de 
toekomst aan gaan werken, of ja in de nabije toekomst eigenlijk. 
Dus dan zou ik zoiets interessant vinden, maar andere 
projecten die in Somalië verricht worden, ik zou het heel grag 
willen maar omdat ik ook niet per se daar naar toe kan gaan, 
niet zo snel  ook ivm met mijn werk hier, heb ik zoiets van ja, ik 
zelf doe daar weinig mee, maar in de toekomst misschien wel 
ja. 

 
L:  Wat is je motivatie daarvoor? 
 
Basra: Ja, ik heb altijd iets van, ik heb, ja niet verplicht, ik heb wel het 

gevoel van, ik heb het goed hier, ik heb wel wat gestudeerd en 
ik heb mijn eigen weg gevonden en werk en ik zal graag 
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jongeren, er zijn veel mensen, maar echt jongeren willen 
steunen of kans willen bieden in welk opzicht dan ook, hulp 
willen bieden die zij nodig zouden kunnen hebben, dus ik vind 
wel dat ik iets terug moet doen, niet alleen voor Somalië want ik 
ben over het algemeen sociaal georiënteerd dus ik zal het voor 
elk land, als ik het kan zou ik ook voor Ethiopië of Indonesië 
willen en ja Somalië, alsnog, ik kom daar zelf daar vandaan dus 
dan heb ik zoiets van, ik zou ook wel iets terug willen doen voor 
mijn eigen mensen zegmaar, maatschappij, want die mensen 
hebben het nu hard nodig dus in die zin dus als er projecten zijn 
die ze ook echt daadwerkelijk ondersteund dan wil ik ook wel 
daar mijn bijdrage aan leveren of dat nou financieel gezien is of 
wat voor bijdrage het nou ook eigenlijk moet zijn.  

 
L: En heb je nog familie die in Somalië woont? 
 
Basra: Ja, ik heb echt, of zij nog allemaal leven, niet, ik weet niet of 

eigenlijk iedereen er nog is, want ik spreek niet iedereen, door 
de oorlog zijn we ook allemaal verspreid, dus zou best kunnen 
dat zij ook niet daar zijn. Ik heb een paar, waarmee ik contact, 
sinds kort eigenlijk, contact heb opgenomen, die daar nog 
wonen en ja, dus familie. Echt kinderen van mijn oom, van mijn 
tante, kinderen van mijn tante die is er nog, ja, van mijn 
moeders en vaders kant. 

 
L: En hoe vaak heb je contact met hen? 
 
Basra: Ja, niet wekelijks, maar ik probeer wel echt een keer per maand 

te bellen om even te kijken, leeft iedereen nog, en ik bedoel is 
er iets waarmee ik kan helpen. Ik bedoel, zij hebben geen werk, 
zij moeten ook echt leven van, we zien wel waar we iets van 
krijgen, dan krijgen we het wel. Ik probeer ook wel financieel te 
ondersteunen waar het kan. Ik bedoel ik kan ook niet altijd 
blijven geven, maar ik probeer wel financieel te ondersteunen in 
wat kan en op die manier en van ja, leven ze nog en hoe gaat 
het met ze en zijn er veranderingen, dus ik probeer wel één 
keer per maand op zijn minst te bellen.  

 
L: Heb je contacten hier met Nederlanders? 
 
Basra: Ja ja, sowieso mijn collega’s, zij zijn ook voor het merendeel 

Nederlanders, ja echt heel veel. Als ik hier kijk, in mijn 
vriendenkring, dan bestaat voor 70% van mijn vrienden uit 
Nederlanders en de rest dat is dan een multicultureel iets. 
Somaliërs , van alles wat eigenlijk. Maar grotendeels 
Nederlanders, daar heb ik ook bij in de klas gezeten, en op de 
middelbare school, hbo en ik werk met… ja ik heb echt altijd, of 
ja altijd, tien jaar lang alleen maar tussen Nederlanders 
gezeten. 
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L:  In hoeverre is jouw gevoel van Somaliër-zijn veranderd of gelijk 
gebleven hier in Nederland? 

 
Basra: Ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat ik anders naar 

gekeken werd, of qua nationaliteit, qua wat dan ook. Ik heb me 
nooit een buitenstander gevoeld, dat sowieso niet. Hoe voel ik 
me eigenlijk tussen.. ik weet het niet, eigenlijk gewoon prima. 
Wij hebben nooit zoiets van jij bent een Nederlander en ik ben 
een Somaliër, ik voel mij een Somaliër maar met mijn 
Nederlandse vrienden heb ik zoiets van jij bent een 
Nederlander en ik een Somaliër en het gaat er meer om dat we 
elkaar begrijpen en meer met elkaar op kunnen schieten en 
vrienden zijn en niet zozeer om wat voor nationaliteit ik heb. Ik 
bedoel ik heb wel, gedragen, ja zo zou ik het niet willen 
noemen, ik heb eigenlijk niks waarvan ik denk dat heb ik van 
mijn vrienden overgenomen omdat zij Nederlanders zijn. Ja, ik 
voel me gewoon ‘ik’ eigenlijk, tussen de Nederlanders en zo 
voel ik me dan ook tussen de Somaliërs dus dat is het vreemde. 
Ik voel mij niet anders zegmaar tussen Nederlandse, of wat je 
dan Nederlanders noemt zegmaar en tussen de Somaliërs of 
zegmaar andere bevolkingsgroepen. 

 
L: Ok, en heb je soms het gevoel dat je tussen de twee groepen 

inhangt? 
 
Basra: Tussen in, ja als, kijk, als, ik heb een Nederlands paspoort, als 

iemand aan mij vraagt van, wat ben je of waar kom je vandaan 
dan moet ik eigenlijk uitleggen dat ik én een Nederlandse 
nationaliteit heb maar me een Somaliër voel, dan is het, ja, dan 
zit ik eigenlijk, ik kan me voorstellen dat mensen zoiets hebben 
van ik zit er een beetje tussenin, want je hebt zoiets van ik ben 
geboren en getogen in Somalië. En ik voel mij een Somaliër, 
maar ik woon hier zo lang en ik heb een Nederlands paspoort 
en ik woon onder de Nederlandse regering en maatschappij en 
noem maar op dus in die zin ben je eigenlijk theoretisch gezien 
een Nederlander, dus dan is het een beetje dubbelop. Ik voel 
mij niet, ja, ik kan me wel voorstellen dat iemand zegt ik zit er 
een beetje tussenin, maar in mijn belevingswereld en 
gedachten ben ik gewoon een Somaliër, die de Nederlandse 
paspoort heeft, denk ik. 

 
L: In hoeverre is je Somalië belangrijk voor je? 
 
Basra: Ja, ja ik hou wel vast aan mijn eigen Somalische identiteit. Maar 

ik denk dat als ik in een ander land zou zijn geweest, zou ik nog 
steeds hetzelfde gevoel hebben. En wat, ik kan mij voorstellen 
dat bijvoorbeeld, nee niet mijn zusje, mijn nichtje, die is hier 
geboren en getogen, dus zij is vanaf haar geboorte hier 
geweest. Als je aan haar vraagt, zou zij niet snel zeggen ik ben 
een Somaliër. Al is ze gewoon, haar vader en moeder zijn 
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oorspronkelijk Somaliër maar ze is hier geboren en getogen, 
alles wat zij hier heeft gedaan, heeft zij hier in Nederland 
gedaan. Dus die is ook nog nooit in Somalië geweest, dus als je 
aan haar zou vragen zou zij veel sneller tegen jou hebben 
gezegd ik ben een Nederlander, maar oorspronkelijk komen 
mijn ouders uit Somalië. Maar ik ben geboren en getogen in 
Somalië, dus voor mij, als ik een kind zou hebben, zou die denk 
ik veel sneller zeggen van ik ben een Nederlander, ik ben in 
Nederland geboren en getogen dus ik ben gewoon een 
Nederlander met ouders die uit Somalië zijn gekomen, of een 
moeder. Ik denk dat het daar misschien aan ligt, of iemand wel 
zich een Nederlander, Somaliër of Irakees voelt. Tenminste, zo 
zie ik het denk ik. 

 
L: Zijn er andere voorbeelden te noemen waarvan je een 

‘mengelmoes’ maakt tussen het Nederlandse en het 
Somalische? 

 
 
Basra: Ik moet wel aan iets denken, even kijken, er zijn wel momenten, 

ik probeer een voorbeeld te bedenken, maar ik, er zijn 
momenten dat ik van allebei iets heb. Bijvoorbeeld, hoe zal ik 
het uitleggen, over het algemeen, wordt Nederland gezien als 
een land waar mensen direct zijn en gewoon  zeggen van, zo 
van hoe ze denken dat het is. In Somalië zou eigenlijk heel 
lange weg gaan nemen om het te vertellen, dus ze zullen echt 
vanalles en nog wat bij betrekken wat niet nodig is, om daar 
uiteindelijk een verhaal van neer te zetten. Terwijl over het 
algemeen, Nederlanders zouden zeggen dit vind ik mooi en dit 
vind ik niet mooi. Tenminste, zo wordt het gezien. Dat zijn 
momenten dat ik een beetje een mix heb van allebei. Dus ik 
denk 10 jaar geleden zou ik, als je me iets zou vragen, zou ik 
een heel lang verhaal, en dan eigenlijk op het punt komen wat 
je gevraagd hebt en antwoord geven op jouw vraag. Maar nu 
ben ik veel sneller van, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk. Ik 
ben wel veel directer geworden, als ik mezelf vergelijk in 10/11 
jaar geleden, toen was ik, ja toen zou ik eigenlijk wegkijken, 
want een Somaliër als mensen, als ze je wat vragen of, dan kijk 
je weg en dan geef je niet heel snel direct, of nee dat wil ik niet, 
dan ga je het niet doen  maar zij je is goed, prima en daar deed 
je niets mee, maar nu hier is het als je zegt ik ga het doen, dan 
doe je het ook. Als je iets wilt zeggen, dan zeg je het direct dus 
in die zin vind ik wel dat ik in die 10 jaar, 11 jaar dat ik in 
Nederland ben steeds meer richting de Nederlander, algemene 
Nederlander toe ben gekomen en niet zozeer dat hele verhaal 
eromheen om een antwoord te geven. Dus dan… 

 
L:  En wat doet dat met jouw gevoel van Somaliër zijn? 
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Basra: Ehm, kijk, als ik bijvoorbeeld, ja hangt ervan af, als ik een 
gesprek zou hebben met een Somalische persoon, die net uit 
Somalië is gekomen en dan zeg ik heel direct iets van, nou ik 
vind je jas niet mooi, of ik vind jou niet leuk, of ik wil niet met je 
praten, heel direct, dan zou die echt denken van nou ja volgens 
mij ben je je eigen identiteit en cultuur vergeten en je bent 
zowat een Nederlander geworden, terwijl als ik met een 
Somaliër die hier is opgegroeid, de Nederlandse mentaliteit 
heeft leren kennen, die zal dan sneller denken van nou oké dat 
is jouw mening, vind het prima, ik accepteer je mening, moet je 
zelf weten, dus hangt ervan af met wie ik een gesprek zou 
hebben, dus als het met een Somaliër zou zijn, zou die tegen 
mij hebben gezegd doe jij even normaal ik bedoel ben je je 
eigen cultuur en identiteit vergeten omdat je dan zo bot 
eigenlijk, ik vind jou jas niet mooi of zoiets, ik zeg maar wat. 
Hangt ervan af, ik heb niet het gevoel dat het ten koste van mijn 
identiteit gaat, maar het is wel cultureel gezien dat je dan denkt 
van mmm, als ik op basis van mijn cultuur zou kijken, zou ik dan 
eigenlijk niet zo direct moeten zijn tegen mensen of tegen 
mensen die veel ouder zijn dan ik, al is het maar één dag. Dus 
ja, gaat het ten koste van mijn identiteit? Ik weet het niet, of dat 
eigenlijk zo is, daar moet ik over nadenken eigenlijk. 

 
L:  Afhankelijk dus van wie je tegenover je hebt, verander je je 

daarmee dan ook soms hoe je je gedraagt? 
 
Basra: Ja ik probeer dan, zo van, zo zou ik graag met dingen willen 

zeggen, hoe ik het graag wil. Maar ik weet wel dat ik met een 
Somalische persoon heel andere communicatie lijn moet 
hebben dan met iemand uit Nederland of Italië of wat dan ook. 
Dus dan is het van, pas je je aan, ja eigenlijk wel, want wat een 
Somaliër zeg maar normaal vindt zou bijvoorbeeld binnen de 
Nederlandse mentaliteit of maatschappij echt abnormaal  
gezien worden of andersom of in die zin is het dan echt van wat 
is normaal zegmaar dan tussen aanhalingstekens, van in de 
Somalische manier van leven en wat is normaal in het 
Nederlandse, ja, dus op die manier moet je wel aanpassen 
eigenlijk constant zegmaar, ben ik nou.. heb ik nou een gesprek 
met een Nederlander en dan heb ik het niet alleen maar over 
Nederlander Nederlander of echt over mensen die in Nederland 
zijn opgegroeid en dan maakt het niet uit welke nationaliteit ze 
hebben, of iemand die echt, echt een Somaliër die ook de 
nationale identiteit heeft, weet je wel, die net naar Nederland is 
gekomen ofzoiets dus op die manier moet je wel eigenlijk wel 
constant aanpassen met wie je gesprek hebt, ja, en ja, af en toe 
is het moeilijk, want ik bedoel je kunt niet constant om en om 
springen, zo van oh ja nou ben ik een Nederlandse omgeving 
en oh ja Somalische omgeving, dus dan is het een beetje lastig 
eigenlijk.  

 



  Bachelor thesis Lisa Olsthoorn (3337405) 72 

L: In hoeverre identificeer je je met Nederland en andere 
Nederlanders? 

 
Basra: Hmmmmja, als ik, dus als in de zin van.. 
 
L: Ja, ik neem graag het voorbeeld van een wereldkampioenschap 

voetbal. Ok, nou stel het Nederlands elftal wint, betekent dat 
dan iets voor jou? 

 
Basra: Oh ja! Ik weet nog, wanneer was het, 2010, ja, toen speelde ze 

tegen Brazilië, toen hadden we gewonnen zegmaar en toen 
was ik met een vriendin in Nijmegen, nou volgens mij was ik de 
enige die op het plein het hardst aan het schreeuwen was en 
volgens mij was ik ook de enige Somaliër daar dus ik ja echt zo 
[…] dan weer wel, als Nederland gaat spelen ben ik echt pro-
Nederland en dan voel ik me ook echt, nee ik voel me dan niet 
per se Nederlander, maar ik ben blij en ik juich en ik ren rond en 
met chips en drinken erbij dus ja. 

 
L: Dan voel je mee in dat saamhorigheidsgevoel? 
 
Basra: Ja dan ben ik echt van hun, dan ben ik er ook echt een van. 

Voor mij is het dan op dat moment van Nederland speelt en die 
moeten winnen en ik ben dan ook blij en ook volgens mij, dat 
zou jij op moment een moment kunnen noemen dat ik me dan 
een Nederlander voel, dat zou best kunnen, dat ik dan van, 
wooow, daar sta ik dan met mijn oranje t-shirt, ja, nou, 
misschien, dat is wel een goede vraag, als Nederland tegen 
Somalië zou spelen voor welk ik team misschien dan zou 
moeten, dat zou dan, volgens mij zou ik dat echt moeilijk 
hebben gevonden, dan zou ik echt echt moeilijk vinden, voor 
welk team ik dan zou moeten juichen eigenlijk. Volgens mij zou 
ik dag helemaal geen voetbal gaan kijken, dan zou ik me 
terugtrekken denk ik [Basra lacht]. Ja dat zou ik echt heel 
moeilijk hebben gevonden, dan staan ik daar van… 

 
L: Dat is dan voor jou een soort van kiezen? 
 
Basra: Ja dat is dan echt zo. Dan zou ik voor beiden partijen vinden, 

dan als ik dan voor die heb gekozen dat ik dan de andere soort 
van verraad dus dat zou ik dan heel moeilijk vinden, alhoewel 
ja, oh jeetje, ik denk dat de kans nihil is dat zij tegen elkaar 
gaan spelen, maar je weet het maar nooit, maar als die dag 
komt, zou ik eigenlijk moeilijk hebben gevonden dat, ja dat zou 
ik dan heel moeilijk vinden om te zeggen van ik juich voor 
Nederland of ik juich voor Somalië, maar oh ja. 

 
L: Je hebt dan echt het gevoel dat je kiezen? 
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Basra: Ik zou mij, kijk, ik heb altijd zoiets van, ik voel me ik, dus in die 
zin, omdat ik misschien in twee landen ben opgegroeid heb ik 
zoiets van ik wil ook niet kiezen. Ik heb hier op school gezeten, 
ik werk hier, ik heb eigenlijk, al mijn vrienden die ik hier heb, de 
vrienden die ik in Somalië heb, ik heb geen contact met ze, ik 
weet niet of ze er zij en waar ze zijn dus in die zin heb ik 
eigenlijk in principe weinig vrienden daar, of ja bijna geen, hier 
heb ik eigen vrienden, mijn eigen leven, mijn eigen ding, dus ik 
heb mijn leven hier opgebouwd dus in die zin vind ik moeilijk om 
te zeggen, ik voel me een Somaliër, ik ben daar geboren en 
getogen, maar het is niet zoiets van jeej, ik ben een Somaliër, ik 
wil de Nederlandse nationaliteit niet of ik voel me geen 
Nederlander. Ik voel me gewoon een Nederlandse burgerstaat, 
of een burger, of één van die 16 komma zoveel, die hier in 
Nederland wonen, 17 intussen denk ik, dus dan in die zin, ik 
vind het lastig om te zeggen ik ga kiezen.. 

 
L: En ben je al eens terug geweest naar Somalië sinds 2000? 
 
Basra: Neeeeee, dat zou ik zo graag willen, volgens mij ga ik echt 

huilen als ik dan daar aankom. Ja ik denk dat ik dan echt … je 
ziet het wel eens in een films, dat ze dan op de grond en dan 
echt zo gaan liggen en de grond zitten te knuffelen, volgens mij 
zou ik dat echt doen 

 
L:  Waarom? 
 
Basra: Ohh ja, het is echt elf, twaalf jaar bijna geleden en ik bedoel, 

kijk ik heb heel veel meegemaakt daar, ik heb mijn vader daar 
verloren, mijn broer daar verloren, mijn oma  en opa daar 
verloren, ik heb heel veel daar verloren dus  ene kant vind ik het 
heel eng het gevoel dat je teruggaat naar een land waar je heel 
veel hebt meegemaakt, maar aan de andere kant daar ben ik 
wel geboren en opgegroeid dus dan ben ik wel benieuwd hoe 
ziet het eruit na twaalf jaar en ja, ik bedoel, je bent toch daar 
geboren en ik denk als jij op vakantie gaat of je gaat een jaar of 
twee weg en je komt naar Nederland dan is het van ja, 
Nederland of Eindhoven weetjewel, bedoel…. 

 
L: Heb je nog een duidelijk beeld van Somalië? 
 
Basra: Precies, als ik echt als ik mijn ogen zo dicht zou doen, kan ik 

ook me ook echt voorstellen hoe het in die tijd was  en ik bedoel 
ik heb heel veel mooie herinneringen maar ik heb ook 
ontzettend verdrietige momenten gehad en pijnlijke momenten 
en dingen gezien, dus in die zin heb je zoiets van oh, wil ik wel 
naar die pijnlijke dingen teruggaan? Maar andere andere kant 
heb je ook ontzettend veel leuke dingen gezien en 
meegemaakt, dus dan heb je zoiets van ja het is je land, je bent 
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daar geboren dus joh, kan me voorstellen, ik zou echt helemaal 
blij zijn als ik daar terug ben.  

 
L: Heb je er wel eens aan gedacht om voor altijd terug te gaan? 
 
Basra: Voor altijd terug gaan, euuhmmm, ik zou als ik de mogelijkheid 

heb en dan bedoel ik als het veilig zou zijn en leefbaar zou zijn, 
ik bedoel nou is het wel leefbaar maar wel ontzettend onveilig 
dus in die zin wil ik ook niet tussen wapens gaan zitten, dus ik 
ben ontzettend blij dat het hier veilig is en ik hier ben, maar als 
het veilig zou zijn zoals hier of als in een van de andere veilige 
Afrikaanse landen, bijvoorbeeld Kenia, daar is het op het 
moment heel veilig. Als het zoiets zou zijn zou ik terug willen 
gaan. In hoeverre ik voor altijd terug zou willen gaan weet ik 
niet. Ik ben nou twaalf jaar niet geweest, dus ik heb de helft van 
mijn leven daar gewoond en de andere helft van mijn leven heb 
ik nu hier gewoond. Dus ik zit een beetje zo van, ik wil heel 
graag teruggaan, voor altijd, ja ik bedoel, het weer is mooi alles 
is mooi daar, ja ik bedoel oke de huizen allemaal kapot enzo, 
maar heel veel dingen zijn heel mooi daar. Ik denk dat je daar, 
de levensstandaard, ja dat is anders dan hier. Ik zie mezelf wel 
daar wonen, maar voor altijd weet ik niet. Dat is echt heel 
moeilijk om te zeggen. Want hangt ervan af hoe veilig het is, 
maar ik voel me hier goed, ik zie mezelf hier levenslang wonen 
bijvoorbeeld. Ga ik mij daar net zo goed voelen als hier? Hangt 
ervan af. Als ik mij zoals ik me nu voel daar zou gaan voelen is 
de kans mega groot dat ik daar levenslang zou blijven. Maar 
dan moet ik me wel zo gaan voelen als hier zo in Nederland. 
Dus hangt ervan af. Als dat gevoel niet is, denk ik ook niet dat ik 
daar blijf wonen, ja. 

 
L: Nog even een hele andere vraag. 
 
Basra: Ja, ja 
 
L: De meerderheid van Somalië is Islamitisch, ben je zelf gelovig? 
 
Basra: Ja 
 
L: Wat betekent de Islam en het Moslim-zijn voor jou hier in 

Nederland? 
 
Basra: Ja, ik heb …uhmmm.. Islam is een manier van leven, ik weet 

eigenlijk niet wat dat, ik weet niet of je weet wat dat betekend 
maar Islam is echt een manier van leven. Ik ben vanaf het 
moment dat ik ben geboren, ja ik heb misschien geen 
hoofddoek op of zo, maar ik ben wel echt een Moslim, dus 
vanaf het moment dat ik geboren was tot nu heb ik ook 
zegmaar volgens de Islamitische regels tussen 
aanhalingstekens, ik bedoel er zijn zoveel regels en niet 
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iedereen houdt zich aan alle regels, maar ik ben wel zeg maar 
Islamitisch opgevoed en als Moslim-zijnde en ja, het is echt mijn 
manier van leven eigenlijk. Het is, ik zou zeggen, ik zou niet 
eens weten hoe ik zou moeten leven als ik niet Islamitisch een 
persoon was. Dus het is bij mij zoals, iedereen eet, je drinkt, je 
frisse lucht, zo zie ik Islam. Dus het is voor mij echt een, iets 
wat je moet hebben. 

 
L: Is de Islam dan voor jou een religie? 
Basra: Het is voor mij een manier van leven, Islam, mijn geloof is echt, 

ja het is mijn geloof én mijn manier van leven dus het is echt 
voor mij basis van mijn leven. 

 
L: In hoeverre hangt de Islam voor jou samen met Somalië? 
 
Basra: Kijk het is niet zo dat omdat ik een Somaliër ben dat ik, omdat ik 

zo op die manier ben opgevoegd, als Islamiet, ik was geboren 
en ik was Islamitisch persoon denk ik dat dat voorbij iets 
vanzelfsprekend is, zoals jouw naam vanzelfsprekend is, waar 
je woont of huidskleur. Zo vanzelfsprekend is Islam voor mij. Ik 
zou ook niet eens… Ja, hangt niet zo zeer af van Somaliër 
zijnde. Ik zie de Somalische dus echt als het land waar ik ben 
geboren, en waar ik vandaan kom en waar mijn ouders en 
grootouders en noem maar op, allemaal daar vandaan komen 
en Islam zie ik gewoon als basis van mijn leven. Dus dat is dan 
echt gewoon de manier waarop ik leef. Maar tegelijkertijd 
bestaat 90% van mijn vrienden uit niet-islamitische mensen, 
echt 90% als het maar niet meer is zelfs. Mijn vrienden bestaan 
uit van alles, ik heb volgens mij Joodse vrienden, Islamitische 
vrienden, Christelijke vrienden, ik heb niet-gelovigen vrienden, 
dus ik heb wel heel veel mensen om me heen die niet 
Islamitisch of Moslims of wat dan ook zijn en die eigen geloof 
hebben of geen geloof hebben. Dus dat is dan anders, maar ik, 
voor mij, persoonlijk, is Islam een basis van het leven. Voor mij 
dan.. 

 
L: In hoeverre is dat veranderd of hetzelfde gebleven toen je naar 

Nederland kwam? 
 
Basra: Ja, het is anders. Als moslim-zijnde heb je, je ziet het wel om je 

heen, als je, je herkent het wel, ze hebben hoofddoek op. Ik heb 
geen hoofddoek op, ik heb het ook nooit gehad, ook niet in 
Somalië, maar ik denk als ik nu daar zou leven, dat het, dat ik 
dan misschien wel een hoofddoek had gedragen bijvoorbeeld, 
omdat het dan ook echt, dat hoort bij, de rest van de omgeving 
heeft het, het hele land, op die manier draag je dat ook, of je dat 
nou wilt of niet wilt. Het is niet, wil je of wil je het niet, het is 
gewoon: je draagt het want iedereen heeft het. Maar hier, niet 
iedereen heeft het, niet iedereen hoeft het te hebben, en omdat 
ik het ook nooit heb gedragen kwam ik hier en voor mij was het 
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ja, ik heb het nooit gedragen wil ik het nu dragen, nee, zal ik het 
ooit dragen, zou best kunnen, vraagteken, dat zijn van die 
dingen die ik als ik in Somalië zou leven heel anders misschien 
zouden kunnen zijn. Maar ik heb het nooit hier gehad van oh ik 
ben Islamitisch dus ik ben anders, of mijn geloof heeft nooit mij 
in de weg gestaan zeg maar of Islam heeft mij nooit in de weg 
gestaan om iets te doen, nooit. Echt ook niet in Kenia, ik heb in 
andere Europese landen ook een half jaar gewoond als 
Erasmus student, echt nooit, nooit gehad. 

 
L: Ok, de reden dat ik vluchtelingen interview en niet migranten is 

omdat ze zeggen dat er echt een verschil in is, in hoe zij in het 
nieuwe land hun identiteit weer opbouwen. Zou je als je 
daarover nadenkt nu, een verklaring kunnen bedenken waarom 
je denkt dat dat zo zou zijn? 

 
Basra: Wat je heel vaak, nou dan moet ik niet iets gaan wat misschien 

niet bewezen is, vluchtelingen, zegmaar en dan heb ik het over 
Somalische vluchtelingen, Afghaanse vluchtelingen, Iraanse 
vluchtelingen, zegmaar die dan echt vanwege oorlog zijn 
weggegaan en niet zo zeer vanwege zoals Marokkanen en 
Turken mensen uit Polen en dat soort dingen. Die mensen 
hebben dingen meegemaakt en dan gaat het vaak om echt 
moeilijk of onvergetelijke momenten in hun leven, dan hebben 
ze mensen verloren of mensen voor hun vermoord, noem 
maarop. Die zijn gedwongen uit het land weg te moeten gaan 
en die keuze, ja, ik bedoel je maakt een keuze, uiteindelijk 
maakt iedereen een keuze, of het nou oorlog is of niet, je kan 
ook zeggen weet je wat, ik blijf hier en dan wacht ik af tot ik ook 
vermoord wordt, dat is een keuze die je zelf gaat maken, maar 
in principe zijn ze tegen hun zin en wil gedwongen om hun 
eigen land, weg te, te verlaten zeg maar en niet zo zeer voor 
geld of betere levensomstandigheden, meer eigenlijk voor een 
veilig bestaan. Dus dan dat je kinderen ook veilig zijn en naar 
school kunnen gaan en dat soort dingen, die andere mensen, ja 
volgens kunnen zij een jaar of twee geen werk vinden en 
denken ze weet je wat, ik ga gewoon naar Nederland, 
misschien vind ik daar wel werk ofzo, dus die zijn 
ongedwongen, in mijn mening, in mijn idee dan, naar Nederland 
gekomen, dus hebben zij niet zo heel snel… Kijk, toen ik hier 
naar Nederland, nog altijd ben ik de Nederlandse overheid, 
regering, maatschappij eigenlijk heel Nederland zelf altijd 
dankbaar en volgens mij zou ik ook levenslang dankbaar zijn, ik 
bedoel, puur vanwege het feit dat ik 1, hier naar school kon 
gaan, mijn school kon doen, mijn opleiding hier heb afgemaakt, 
ik kon werken, ik had niet hoeven te stressen ben ik er morgen, 
ik bedoel je weet nooit wat er morgen gebeurd maar, ben ik er 
morgen in de zin van komt er een of andere gek mijn ouders 
vermoorden, daar hoefde ik niet echt over na te denken. Dus 
dan ben je, je komt hier, je gaat je leven opbouwen, maar je zit 
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altijd wel met vraagtekens. Hoe gaat het met mijn oom, leeft ie 
dan nog, is hij vermoord, ik bedoel je hebt niet heel snel contact 
met ze. We hebben acht jaar lang echt geen contact gehad met 
Somalië dus wij wisten niet of mijn neefjes en nichtjes nog 
leefden. 

 
L: Hoe kwam het dat jullie geen contact hadden? 
 
Basra: Nee, op het moment dat wij weggingen uit Somalië, waren mijn 

tante en oom en nichtjes en neefjes ook gevlucht, maar ja, niet 
per se naar het buitenland. Die kunnen ook naar een andere 
plaats zijn gegaan, niet overal in Somalië was het ook zo 
extreem als in Mogadishu, ik kom zelf uit hoofdstad, dus daar 
was het echt heel extreem, dus zij konden dan, misschien zijn 
zij naar het noorden van het land gegaan of naar Djibouti of 
naar Ethiopië of weet je wel, zij hoeven niet per se in Europa te 
zijn, dus op die manier, je had ook geen telefoon, het was zo 
erg daar dat je ook geen telefoons had, je had geen internet,  
tegenwoordig heb je internet daar zelfs. Dus, contact zoeken 
met je familieleden was eigenlijk, was er niet, wij hebben vanaf 
2000 tot 2004 ook zelf in een onzekere leven gezeten hier, dus 
waar zelfs in 2002 op het punt was dat wij zelfs teruggestuurd 
zouden moeten worden, dus dan had je eigenlijk zoeits van ik 
kan wel mensen gaan bellen, maar ik weet zelf eigenlijk niet 
waar ik uiteindelijk terecht kom. In die zin, ben je eigenlijk, ja 
eigenlijk een beetje verward zeg maar, dus ja, en je bent hier 
ongedwongen, en die andere zijn hier voor geld, werk, of betere 
levensomstandigheden hiuer, dus voor hen denk ik dat die niet 
zo zeer snel dankbaar zijn, ja ik leef  veilig en dat je echt elke 
dag denkt van ik leef nog, en mijn moeder leeft nog, en mijn 
broer leeft nog, die is niet vermoord, weet je wel. En zij hebben 
zoiets van ja, ik heb mijn loon niet ontvangen, kan ik net zo 
goed teruggaan naar weet ik veel, ik zeg maar wat. Het hoeft 
niet per se zo te zijn, maar ik denk dat het verschil is dat de 
anderen sneller dankbaar zijn en zeg maar zo van, gelukkig ben 
ik in een veilige wereld en zij meer zoiets hebben van, ah ik heb 
een baan hier dus ik heb een huis. Ik denk dat dat een beetje 
zo is. Ik weet niet of ik je vraag… 

 
L: In hoeverre heeft je onzekere situatie hier in Nederland het 

contact met je familie in Somalië beïnvloed? 
 
Basra: Kijk, op dat moment is je eigen, je maakt je eigenlijk druk om 

jezelf, blijf ik hier, […] veilig ben, of word ik teruggestuurd waar 
ik al die tijd heb gezeten en weg ben gegaan en al die 
verschrikkelijke dingen achter me, gedacht achter me te laten. 
Ga ik dan weer terug, dan beland ik weer in die situatie of ben, 
blijf ik hier, ja dan zit je echt met vraagtekens, hoe ga ik dat 
oplossen hoe, weet je wel. Ik kan me voorstellen dat mijn 
moeder het ontzettend moeilijk heeft gehad. Van wat gaat er 
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nou gebeuren met mijn kinderen want wij gingen net naar 
school, je begon net op te pakken en dan wil je zegmaar, op het 
moment dat je een stabiele leven heb dan kun je iemand 
anders ondersteunen en contact opnemen en iets betekenen 
voor iemand, maar op het moment dat je zelf geen stabiele 
leven hebt en geen inkomen, want ja je krijgt op basis van 
wekelijkse toeslag, krijg je dan, moet je gaan leven, dus je kan 
sowieso niemand financieel ondersteunen als je dan in een 
asielzoekerscentrum zit. Vervolgens, ja je kan ook geen contact 
met ze opnemen want je hebt sowieso geen vaste telefoonlijn of 
wat dan ook. Met je mobiel, nou dan moet je beltegoed gaan 
halen, maar je krijgt dertig euro per weeik, voor vijf mensen, ik 
kan me nietv voorstellen dat je dan dertig euro beltegoed, ga je 
eten of ga je dertig euro beltegoed. Je moet keuzes gaan 
maken en ja ik denk op dat moment dat je zoiets hebt van ik 
moet dit eerst overleven wil ik iemand anders helpen, dus op 
dat moment heb je zoiets van ik zit zo al in een onzekere leven 
en omgeving dat je zoiets hebt van ik neem wel contact op op 
het moment dat ik wel weet of ik hier ben of niet eigenlijk, en 
dan heb je wel iets gekregen en heb je verblijfsvergunning en 
dan heb je een huis of geld en wat dan ook en dan moet je 
gaan kijken van met wie ga je contact opnemen, waar is 
iedereen, je hebt geen telefoonnummer, hoe ga je dat allemaal 
doen, ja post, ja je kan ook geen post sturen, er is volgens mij 
geen post die naar Somalië gaat, dus in die zin kost het je ook 
weer jaren voordat je eigenlijk via via via wegen achterkomt dat 
die en die neef, oom of tante nog leeft en dat die daar en daar 
woont en dan contact heeft met die en die dus  het gaat 
allemaal, een beetje connected met elkaar, dus op die manier 
kom je dan uiteindelijk bij diegene die je moet hebben, na 
jarenlang.  

 
L: Ben je in het bezit van computer, telefoon etc.? 
 
Basra: Ja facebook, haha, ja iedereen zit op facebook, in Somalië 

hebben ze zelfs facebook dus wat dat betreft, ik heb ook echt 
gezocht op facebook zeg maar we hebben dezelfde 
achternaam bijvoorbeeld dus dan zoek ik op [achternaam] en 
gelukkig stond er nog een foto bij, dus dan kan ik ze nog 
herkennen, dus dat sowieso, met mijn neefjes van mijn leeftijd 
die ook nog een beetje jonger zijn, met mijn oom[s] enzo zijn we 
echt via via via via echt op die manier bij ze terecht gekomen en 
dan houd je contact met ze. Financieel gezien, ik kan ze wel 
bellen, nu kan ik het financieel gezien wel aan. Ik zou ze ook 
financieel gezien kunnen ondersteunen, en dat doe ik ook wel, 
maar ja dus die contact is nu veel makkelijker, ook vanwege 
internet en de social network dus dan, ok twitter weer niet, maar 
facebook bijvoorbeeld, e-mails, msn, ja en msn minder nu, 
maar in die tijd wel, twee jaar geleden was dan dat je met 
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elkaar kon msn-en, dus social network is het wel een beetje 
eigenlijk opgepakt. 

 
L: En je hebt het over financieel ondersteunen daar waar je kan, is 

de financiële ondersteuning die je naar Somalië stuurt, is deze 
steun enkel gericht op je familie? 

 
Basra: Ik heb twee dingen die ik financieel doe, of ja eigenlijk, ja twee. 

Eentje die is echt voor mijn neefjes. Mijn oom is vier jaar 
geleden overleden, dus hij heeft echt kleine kinderen achter 
gelaten dus ik ben soort van, ja hoe zeg je dat, verzorg-ouder, 
zeg maar financiële zorgouder dan, voor mijn neefjes en een 
nicht, ze zijn met zijn drieeën, die heeft hij achtergelaten, 
moeder werkt niet, die heeft eigenlijk nooit gewerkt en er was 
oorlog dus zij kon sowieso niet werken. Dus ik heb de 
verantwoordelijkheid om voor hun te zorgen op mijzelf 
genomen, puur omdat ik zoiets heb van hoe gaan zij het anders 
overleven. Dus dat is dan iets wat ik persoonlijk heb gewild en 
niemand heeft mij gevraagd of gedwongen. Dus dat is dan één 
en de andere, ik ondersteun dan stichtingen die dan 
bijvoorbeeld weeskinderen ondersteunen, gehandicapten 
kinderen, je hebt ook van Soldier Children, dus dat zijn van die 
kinderen die als zij zeg maar niet opgevangen worden dan 
worden door bepaalde opvangcentra dan gaan zij door de 
wapenhandel in of de prostitutie, vanalles. Dus dan ondersteun 
ik stichtingen die kinderen ondersteunen en niet zo zeer 
ouderen. Ik heb zoiets van, die kunnen dan wel voor zichzelf 
zorgen, al hebben ze niet heel snel een baan, ja ik voel mij dan 
niet heel snel verantwoordelijk voor een dertigjarige man, maar 
eerder voor een kind die geen ouders heeft of gehandicapt is of, 
dus dan moet je op een gegeven moment prioriteiten stellen zo 
van, ok wie kan ik financieel het beste gaan steunen en dan 
steun ik die groepen zo’n beetje.  

 
L: En wat is je motivatie daarachter? 
 
Basra: Voor mijn familie, ja, ik ben zelf zonder vader opgevoed, dus 

alleen mijn moeder. Mijn vader is overleden toen ik vier jaar oud 
was, of eigenlijk hij is vermoord tijdens de oorlog dus ik kan me 
voorstellen hoe een moeder, een alleenstaande moeder het 
heeft. En die kinderen zijn een soort van half-wees, ze hebben 
geen vader, want normaal gesproken, over het algemeen, is het 
de vader die voor de inkomsten van het huis zorgt,  dus ik kan 
me wel voorstellen dat zo’n alleenstaande moeder het moeilijk 
heeft, die ook geen werk heeft en kinderen heeft die heel jong 
zijn. Dus dan voel ik mij verplicht eigenlijk om iets terug te doen, 
in de zin van, ik bedoel ik heb, mijn moeder heeft ook die 
situatie gezeten, en ik weet ook hoe moeilijk mijn moeder het 
heeft gehad, dus in die zin is het voor mij zoeits van ik heb het 
toen moeilijk gehad en als iemand in die tijd hetzelfde zou 



  Bachelor thesis Lisa Olsthoorn (3337405) 80 

hebben gedaan als ik nou doe, dan zou ik die persoon eeuwig 
dankbaar zijn geweest. En ook gewaardeerd hebben, dus in die 
zin heb ik zoiets van ik heb het misschien niet gehad, maar ik 
gun het wel een kind van een, hoe oud is mijn neefje, acht, ja ik 
gun hem wel echt, kan ik hem een perfect leven geven, niet, ik 
kan hem wel eten geven, drinken, kleren, ja ik bedoel, dan ben 
ik wel blij als ik tenminste één persoon kan helpen op deze 
wereld. Dus dan op die manier. 

 
L: En dat doe je dan omdat je je met hen kan identificeren omdat 

ze half-wees zijn? Of omdat het Somalische wezen zijn? 
 
Particpant B: [zegt resoluut] nee, niet Somalische wezen, ehhhh… nee, niet 

Somalische wezen. Bijvoorbeeld ik zit hier bij, er is een stichting 
en die heet Wielewaal, ik weet niet of je die kent, maar die doen 
activiteiten organiseren voor gehandicapte kinderen hier in 
Nederland, dus dan gaan ze weekendjes weg, op vakantie 
enzo, die ondersteuning en ik werk daar, of ja ik ga door ook als 
vrijwilliger en dan ben ik ook echt een hele vakantieweek op om 
ze een leuk weekje te bezorgen, en voor mij is het dus niet zo 
zeer omdat ze Somalisch zijn, of omdat ze Nederlander zijn of 
Indonesisch zijn of wat dan ook, maar meer echt gewoon omdat 
het mensen zijn en ik vroeger in een situatie hebben gezeten 
waarin wij eigenlijk alle hulp van de wereld konden gebruiken 
zeg maar, dus dan kan ik me voorstellen dat het op dat moment 
voor een kind en voor een alleenstaande moeder moeilijk is, 
dus dan ga ik diegene ook helpen ongeacht je nationaliteit. Niet 
omdat het Somaliërs zijn, maar nu help ik mijn neefjes en 
omdat ze ook mijn neefjes zijn en omdat het een broer van mijn 
vader was die overleden is, dus dan is het ook nog extra 
moeilijk om te zeggen van, weet je ik help een ander kind, als 
mijn eigen neefje al bijna doodgaat aan honger of wat dan ook, 
dus dan voel ik me wel verplicht om iets voor hun te doen. Maar 
ik zou het net zo goed voor een Ethiopisch kind hebben gedaan 
of voor een Chinees kind, ja dat, niet zo zeer nationaliteit nee. 

  
L:  Ok, ik ga heel even voor mezelf nalopen of ik alles aan je hebt 

gevraagd wat ik graag wilde weten 
 
Basra: Ja ja, precies 
 
L: Ik heb al opgeschreven, je bent 24 jaar, gevlucht in 2000, begin 

2000, geboren in Mogadishu en woont nu in Roermond, 
gezinssamenstelling is 6 kinderen, 4 meiden, twee jongens, met 
moeder. Wat zijn de leeftijd van je broers en zussen en je 
moeder? 

Basra: Mijn oudste zus zij is de oudste, zij wordt 35. Dan heb ik een 
broer die dertig wordt, Daartussenin hebben twee kinderen 
gezeten, maar die zijn door de oorlog overleden, maar eigenlijk 
zouden wij acht moeten zijn. Nog een oudere broer, die is 27 en 
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ik ben nu 24, wordt 25 en dan heb ik een zusje en die is 23, ja 
en zij wordt dan 24 en nog een zusje van 21 en zij is de jongste. 
Mijn moeder zij is 51.  

 
L:  Helemaal goed, hartstikke bedankt. Heb je zelf misschien nog 

vragen? 
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Interview met Cawaale in Amsterdam 
15 maart 2012, duur: 31 min 
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L:  Nou, wat fijn dat u tijd heeft vrijgemaakt om met mij te spreken. 
Allereerst wil ik u vertellen dat uw gegevens anoniem zullen 
worden behandeld. Uw naam zal niet in mijn scriptie staan, dus 
uw privacy blijft gewaarborgd. Ik zal je eerst uitleggen waarvoor 
we nu hier zijn. Ik studeer aan de universiteit Utrecht, Sociale 
Geografie en ik schrijf nu mijn bacheloronderzoek en daarvoor 
doe ik onderzoek naar Somalische vluchtelingen in Nederland. 
En daarbij kijk ik vooral naar transnationale identiteit van de 
vluchteling en nou zoals je wellicht weet zijn de Somaliërs een 
Nederland een grote groep, een van de grootste groep 
vluchteling in Nederland, maar er is nog niet zoveel onderzoek 
naar gedaan en daarom heb ik ervoor gekozen om te gaan 
interviewen. Mocht ik een vraag stellen waar je geen antwoord 
op wilt geven, ben je helemaal vrij om te zeggen dit wil ik niet 
beantwoorden en dan gaan we gewoon naar de volgende. 

 
Cawaale:  Ja, ja dat snap ik ja. 
 
L:  Ok, ik zou je allereerst willen vragen of je iets over jezelf wilt 

vertellen en vooral of je in het kort zou kunnen beschrijven hoe 
je hier naar Nederland bent gekomen, wanneer en hoe dat 
allemaal is gegaan.  

 
Cawaale: Ik ben in 2009 naar Nederland gekomen. En ik ben in Alkmaar, 

ik woon in Alkmaar. Ik heb asielprocedure aangevraagd van 
Nederlandse regering en mijn naam is Muhammad en ik heb 
kinderen en vrouw in Somalië. En ik heb ook aangevraagd van 
visa, zodat mijn kinderen naar Nederland komen, maar zij zijn 
nog niet in Nederland gekomen. Want zij wachten op de  visa 
en zij zijn twee jaar in Addis Ababa, dat is vlakbij Somalië. En ik 
heb vijf kinderen, en ik ben [……] kinderen en mijn vrouw. Ik 
werk niet nu, maar ik heb gevraagd hier in Amsterdam en ik 
woon in Nederland drie jaar en ik heb Nederlandse taal 
gestudeerd maar ik ben nog niet klaar. Ik ben bezig met ’s 
avonds les in [….] college in Alkmaar. Ik heb heel veel ervaring 
met de Somalische gemeenschap en Somalië ook in 
Nederland. Ik heb gewerkt in Somalië over de mensen die 
vluchtelingen zijn in verschillende staten in het Noorden en het 
Zuiden van Somalië. Ik was lid van de Somalische Rechtenis 
mensen en ik heb daar gewerkt de laatste tien jaar. Ik was ook 
docent van Fiscundi en Socialis, middelbare school in de staat 
van [….], die vlakbij de oosten, de westen, de zuidwesten van 
de kapitaal, van de hoofdstad Mogadishu. Ik ben dertig jaar, en 
ik heb broer en zus en ook zij zijn in Somalië. 

L:  Ben je de enige van je familie die nu op dit moment in 
Nederland is? 

 
Cawaale: Ja ja, ja. Ik heb contacten met mijn vrouw en mijn kinderen, ook 

met mijn broer die in Somalië zijn. 
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L: Ok, hoe vaak? 
 
Cawaale: Ja, mijn familie, altijd ben ik twee keer per maand, en mijn broer 

in sommige gevallen zijn zij op Facebook als ik dan één keer of 
twee keer, dan kijk ik in de Facebook, maar dat is niet vaak. 

 
L: En wat is de reden dat het niet vaak is? 
 
Cawaale: Ik heb geen tijd meestal, want ik werk soms, maar ik heb nu 

geen werk maar vroeger was ik heel bezig met werk. En ook ik 
was student, ja nu ben ik bezig met informatie verzamelen van 
Somalisch geboorteland want ik lid van de organisatie die 
helpen de vluchtelingenmensen in Afrika. Onze organisatie is 
Agrisom. 

 
L: Agresom? 
 
Cawaale: Agrisom, ik heb hier een kaartje van. Ik ben hier twee jaar, maar 

ik ben niet goed in Nederlandse taal.  
 
L: [Geeft kaartje] dankjewel. Dus deze organisatie is in Nederland 

gevestigd maar houdt zich bezig met Somalië? 
 
Cawaale: Ja, ja, ja, ja. Ik heb al de talen gestudeerd. Ook in universiteit 

en ook goede training en andere dingen gehaald in Somalië in 
de laatste tien jaar, en nu ben ik hier en ik werk met de sociale 
dienst met Somalische mensen. En ik spreek Arabisch, Engels, 
Turks en een klein beetje Nederlandse taal. Ik ben niet goed 
echt in Nederlandse taal, maar ik ben bezig. Ik heb pas een jaar 
geleerd, maar ik heb nog andere jaren. Twee jaren spreek je 
gewoon Nederlands volgens mij, maar ik weet niet precies 
wanneer.  

 
L: Nee, en je bent drie jaar in Nederland zeg je, wat betekent 

Somalië voor jou nu? 
 
Cawaale: Ja echt Somalië is een gevaarlijk land, er zijn heel veel 

verschillende groepen die zijn tegen elkaar, volgens, de 
overheid en andere terroristengroepen in het Zuiden van 
Somalië. Ik ben gevlucht weg van problemen die komen uit Al 
Shabaab en ik ben niet blij hoe de Somalië nu is. Maar 
misschien in de toekomst dat Somalië een goed land wordt. En 
Somalische situatie, ik heb nu gehoord dat twee van mijn 
vrienden die in stad was van […] gisteren zijn doodgemaakt, 
gisteren avond, zij hebben e-mail gestuurd en nu heb ik ze 
gesproken. Zij hebben mij verteld dat twee van onze stad nu 
zijn doodgeschoten en iedere dag ben ik bezig met sommige 
websites over die stad en die stad en dat gebied, maar dat is 
een slechte situatie, echt slecht, echt waar. 
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L: Je houdt je met Somalië bezig? 
 
Cawaale: Ja echt heel, heel erg slecht. Mensen hebben geen eten ook. 

En sommige van hun, zij zijn hele slechte situatie voor de 
gezondheid. Zij hebben geen genoeg medicijnen, zij […..] van 
weg sommige medicijnen van hun. Zij hebben geen eten, ze 
hebben genoeg in andere landen maar niemand geeft aan hun, 
allen in de wereld en internationale organisaties en in de media, 
allen zeggen, wij zorgen, maar als jij daar bent, zij sturen jouw 
een e-mail maar er is niks. Ja. 

 
L:  En wat probeer je met Agrisom te bereiken? 
 
Cawaale: Ja, wij hebben nu een project aangevraagd bij sommige 

organisaties die in Somalië bezig zijn en wij hebben verteld, en 
nu wachten wij. Wij zijn nu, want in de afgelopen jaar hebben 
wij deze organisatie opgericht. Maar wij hebben nog niet goede 
berichten gehad, maar wij hebben afgesproken, maar wij 
moeten wachten, wanneer weten wij niet. Ja. 

 
L: Waarom is het belangrij voor je om iets voor Somalië te doen? 
 
Cawaale: Ja in Somalië er zijn drie delen in Somalië, de Noord en nu zijn 

zij normaal, maar in de Zuid is erg problemisch. Slechte situatie 
in Zuiden van Somalië. 

 
L: Maar waarom wil jij als persoon iets doen? Waarom is het 

belangrijk voor je iets te doen in Somalië? 
 
Cawaale: Ja in ehhh, ja in ehhh, in van ehh Mogadishu, van de [….] ligt in 

de centrale is de centrale regio in het land, van daar tot, hebben 
in van tot het Zuiden van Somalië [….] tot de Somalische 
centrale regio, die zijn heel slechte situatie. Ik ga altijd kijken, 
websites en informatie, waar ons […] is in het land. We hebben 
gekeken samen, met elkaar praten over de situatie. Ik ben 
bezig met de Somalische situatie om goed te worden, maar ik 
woon hier in Nederland en ik ben in Nederland gekomen in 
2009 en ik ben weggegaan van heel slechte situatie, die komt 
voor mij in 2008, en ik ben nu hier ongeveer drie jaren. Ik werk, 
ik studeer ook, ik ben bezig met deze situatie.  

 
L: En wat betekent Nederland nu voor jou op dit moment? 
 
Cawaale: Ja, enne ehh… Nederland, ik ben heel blij dat Nederland mijn 

status, en toestemming gegeven, toch? Toestemming geven, 
toestemming gegeven.  

 
L: Ja 
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Cawaale: Ja, en ik zou zeggen dat Nederland is een goede overheid is en 
de mensen zijn heel aardige mensen. Ik werk met heel veel 
verschillende mensen van Nederland. Zij zijn heel aardige 
mensen en ik ben blij met Nederland en met het werk. 
Sommige van de Nederlanders, twee van hun, zijn mijn 
taalbegeleiders, of taalmaatje, zij zijn bezig met mij om te 
helpen en te vertellen om moeilijk worden. En ik heb alleen een 
jaar Nederlandse taal geleerd maar ik ben nog niet [….] want ik 
ben één jaar in asielzoekerscentrum geweest, maar de 
afgelopen twee jaar ben ik in Alkmaar maar de laatste één jaar 
geleerd, één jaar heeft de gemeenteambtenaar, nu is het niet 
klaar maar 27 april moet ik klaar zijn en dan heb ik toets van 
Nederlandse taal maar ik weet het niet, uitslag, Nederlands is 
moeilijk echt waar.  

 
L: Wat betekend de Nederlandse taal nu voor jou? Heeft het 

veranderingen voor je gebracht hier in Nederland? 
 
Cawaale: Ja, ja, en ik weet het niet of mijn niveau of mijn uitspreken 

slecht is, maar ik praat alleen, iedereen de mensen, en 
sommigen van hun kunnen begrijpen mij, en sommige begrijpen 
mij niet. Ik herhaal de woorden, als de taal moeilijk is of niet 
moeilijk, ik weet het niet als jij nu mij begrijpt, dat weet ik niet. 

 
L:  Ja ik begrijp je. 
 
Cawaale: Misschien als mijn uitspreken slecht, begrijp jij het wel. Maar ik 

weet het niet, hoe mijn uitspreken en mijn taal is, maar ik 
probeer altijd om te praten. Ja, meestal begrijp ik wel, als de 
mensen, ze praten met mij in de Nederlandse taal, maar 
sommige van hun begrijp ik niet, dan is de oude mensen of de 
jonge en andere achttien als zij Nederlands spreken begrijp ik 
het wel. Maar honderd procent niet, maar misschien 55 of 60 
begrijp ik wel. 

 
L: Is het belangrijk voor je dat je meer leert begrijpen? 
 
Cawaale: Ja ja, is heel belangrijk. Want ik heb bij de universiteit 

aangemeld en ik heb gevraagd studie financieel van UAF in 
Utrecht en zij hebben mij bevestigd om geld te betalen, maar 
NT2 ook, is heel belangrijk voor mij. NT2 is afhankelijk van NT2 
en NT2 is niet makkelijk, NT2 is moeilijk, ik heb één keer 
geprobeerd en ik heb niet geslaagd. De woorden die worden 
gebruikt, zij zijn anders voor mij als ik kijk, misschien, ik begrijp 
niet en sommige fouten heb ik ook gemaakt zoals bijvoorbeeld 
de woord zegt, als jij zegt een woord voor mij, ik begrijp wat jij 
bedoelt met het woord, maar hoe de woord wordt geschreven 
begrijp ik niet. Een alfabetisch of twee alfabetisch, dan begrijp ik 
hoe het wordt gemaakt. Fout. En alfabetic A of alfabetic B, als jij 
niet goed hebt gemaakt, is alles, de zinnen, het verhaal is 
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allemaal niks en je bent niet geslaagd. Ja, dat is probleem […] 
maar nu ben ik bezig met de taal. 

 
L: En je vrouw en kinderen komen ook naar Nederland?  
 
Cawaale:  Ja, ja. 
 
L:   Voel je je al een beetje thuis in Nederland? 
 
Cawaale:  Thuis? 
 
L:   Ja 
 
Cawaale:  In Nederland? 
 
L:   Ja 
 
Cawaale:  Nederlandse mensen? 
 
L:   Voel jij je in Nederland thuis? 
 
Cawaale: Ja ja ja, ik heb huis en allemaal. En kleine kamer en ik ben blij 

met mijn thuis, ik heb tv, ik heb internet, ik heb computer, ik 
luister de programma van de NOS, van de programma Bouw en 
de Fitma [Pauw en Witteman ?], die twee personen samen ik 
kijk dat programma iedere avond, en ook ik luister radio 1, van 
Nederlandse taal en dan begrijp ik heel veel 100% want radio is 
heel belangrijk voor mij. Maar ik heb geen contacten met 
Nederlandse mensen. Alleen voor de twee oude man die mij 
helpen en zij helpen mij alleen met taal of als ik een brief krijg, 
vertel ik hen en zij uitleggen. 

 
L:  Leggen ze dat in het Nederlands aan je uit? 
 
Cawaale: Ja sommigen, heel veel verschillende zinnen, heel veel brieven, 

ik begrijp, maar niet heel veel. Ik bel mijn taalbegeleiders op en 
ik vertel het woord als dat papier moeilijk is. Hij verteld mij heel 
veel, sommige, hij verteld mij in andere taal.  

 
L: Ok, en jullie zijn nu begonnen met Agrisom, de organisatie, op 

welk gebied zijn jullie actief? Economisch, cultureel, politiek? 
 
Cawaale: Enne, onze organisatie, wij hebben hier geregistreerd, 

afgelopen jaar in april, en onze doel is niet politieke of andere 
rechts of links, maar wij zijn in de midden van de assistentie, 
van de mensen, de [hogere?] mensen, de mensen die 
vluchtelingen in andere staten in andere huis en zonder eten, 
wij moeten zorgen dat voor gezondheid, training, informatie 
geven, en ook om te vragen projecten van internationale 
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organisaties die ook in Nederland, maar wij zijn niet andere 
dingen dan. 

 
L:  En, de informatie en de projecten en zo, waar halen jullie die 

ideeën vandaan?  
 
Cawaale: Nee, vroeger was ik reporter. Ik was reporter van aanslagen, ja 

aanslagen? 
 
L: Een journalist? 
 
Cawaale: Nee, nee, ik was een human rights organisatie, ik heb gewerkt 

in een human rights organisatie, ik ben lid van een non-
gouvernementele organisatie die in Somalië en ik ben vocal 
point, ik ben lid in de regio, in de [….]  regio, en ik iedere avond 
stuur ik e-mail of report van wat daar is gebeurd. Als de mensen 
hebben heel veel situatie als mensen zijn doodgeschoten, wij 
zijn regering wat is daar gebeurd. Ik ben daar de laatste drie 
jaar, de laatste drie jaar met deze situatie bezig geweest en ook 
ik was een leraar van school die in de staat [….], ik ben daar 
geboren en ik die ervaring die ik in Somalië heb gehaald, ik ben 
hier in 2009 toen ik hier 1 jaar was in asielzoekerscentrum 
Alkmaar, de tweede jaar heb ik deze organisatie opgericht, 
want toen ik in Alkmaar centrum was, om te moeten […], 
vragen situatie was, en nu ben ik bezig, wij hebben hier deze 
kantoor hier, en ik maak ook formulieren, want ik ben goed in 
de Engelse taal, heel veel, en ik schrijf informatie aan report en 
ik, enne…proberen, van projecten misschien.  

 
L: En ben je ook bezig met andere Somaliërs hier in Nederland 

voor alle Somaliërs hier in Nederland. Want je bent nu bezig 
met andere Somaliërs hier in Nederland om iets te doen voor 
Somalië, maar ben je ook met andere Somaliërs bezig om hier 
iets te doen, in Nederland? 

 
Cawaale: Ja ja ja, want nu hebben wij een relatie, goede contacten met 

sommige organisaties in Amsterdam, en wij hebben 
afgesproken alles, de mensen, hier in Nederland, om een 
ontwikkeling te maken. Wij zijn eigen probleem hier in 
Nederland, van alles de taal, of verstand tussen Somalische 
mensen en de andere verschillende Nederlanders, ook in 
Nederlanders, en wij hebben al gesproken, sommige projecten 
tegen deze problemen en volgende vijf maanden. En de 
mensen, wij moeten informatie geven, hoe kunnen zij hun 
familie of vorige staten moeten helpen volgens informatie, want 
als jij op de tv kijkt, krijg jij honger Somalië, maar Somalische 
mensen [in Nederland?] betalen niet bijvoorbeeld. Om … te 
verzamelen hier in Nederland en wij moeten vertellen dat als 
iemand betaalt 1 euro per maand, dat wij kunnen onze mensen 
geven voor, 1 kind is 5 euro is genoeg per maand, of 3 euro is 
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genoeg per maand volgens de uitwisseling in de geld daar is 
heel belangrijk. En dat is ook onze nieuwe project die wij willen 
maken. En wij hebben ook heel andere organisaties in Afrika 
contact gehad, in het vroeger, en ook wij hebben gesproken 
over deze verhaal. Maar dat is ons werk, dat is onze 
interessante dingen die wij willen doen. En gaan doen. 

 
L: Wat wil je met dat soort activiteiten bereiken? 
 
Cawaale: Ja dat bedoelen wij, als jij Nederlands bent, als jij in Nederland 

bent, moet jij je mensen kijken, je moet oorspronkelijke mensen 
kijken en wat zij hier, sommige zijn hier twintig jaar en zij 
hebben sommigen goed gestudeerd of zij hebben eigen 
problemen, maar zij begrijpen niet dat het in het vroeger 
gebeurd. Als jij verzamelen informatie, van de geschiedenis van 
de familie, problemen van de mensen die hier en zijn familie 
ook in Somalië en toestand in Somalië, zij hebben problemen 
van de economie, sommige mensen geloven dat als je in 
Nederland bent je rijk bent, en de mensen ook hebben 
problemen, zij bellen je op, altijd, Van de weg om geld te vragen 
en sommige zijn bezig, geld is op, zij hebben ook andere stress 
dan voor ons mensen in Nederland. Enne, ik ben nu hier in 
Nederland. Ik heb geen veel ervaring hier in Nederland, maar 
altijd ben ik bezig met de Somalische situatie en ook in 
Nederland ook. Ik ontmoet heel veel Nederlanders die 
problemen hebben om … ik ben hier drie jaren, net.. 

 
L:  Hmmm ja, en in hoeverre voel je je een Nederlander? 
 
Cawaale: Ik heb aangevraagd, voor nieuwe hulp en informatie en 

administraties van organisaties te leren, die heb ik gevraagd 
aan de universiteit, maar mijn werk en mijn toekomst ga ik naar 
de hulp naar de hulp van de mensen in Somalië, echt waar. En 
ik heb alleen problemen uit van Somalië, heel slechten dingen, 
ik ben in Somalië gegroeid en ik ben daar geboren, maar onze 
staat, toen ik deze werk begon, ontmoet ik met heel slechte 
situatie voor mij, die, all Shahaab hebben meegemaakt en ik 
ben gevlucht naar hier. Ja, maar nu is de situatie beter, 
sommige, alleen niet meer, de overheid, de munitie, of de 
soldaten van de overheid, komt ook, zij hebben problemen, er is 
geen regering, geen goede administratie, allen is regering, 
regering allen voor woord te zeggen, maar is niet echt overheid. 
Alle mensen zijn bang. Is niet echt een regering.  

 
L:  Ok, je vertelde al dat je thuis een computer hebt. 
  
Cawaale: Ja 
 
L:  Je kunt daar mee ook op internet en zo? 
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Cawaale: Ja 
 
L: Dus in principe, als je tijd zou hebben, zou je makkelijk contact 

kunnen zoeken met je familie? 
 
Cawaale: Sommige van mijn familie hebben geen internet antenne. In de 

stad bijvoorbeeld. Zij betalen geld in internet café, misschien 
eens één keer per maand of twee keer. Als ik […] moet, alleen 
praat ik met haar, met hun, maar niet altijd. Maar ik heb internet 
altijd, maar zij hebben geen internet. En ons, financieel is heel 
veel minder dan sommige andere mensen, wij bellen niet altijd, 
ja, als probleem is, als probleem komt bel ik misschien één 
maand of zij sturen een message, een bericht, die probleem, 
dan moeten wij snel bellen, en wat wij doen. 

 
L: Nou je hebt al mijn vragen beantwoord, dank je wel. 
 
Cawaale: Alsjeblieft. 
 
L: Ik heb al opgeschreven, je bent dertig jaar, waar in Somalië 

woonde je ? 
 
Cawaale: Ik ben ehhh.. in Afgooye 
   A-F-G-O-O-J- 

 Dit is een Holland [Jé]. Het is [wái] 
 

L: Ik had al opgeschreven, vijf kinderen en vrouw. En je woont nu 
in Alkmaar? 

 
Cawaale: Ja ik ben, mijn kinderen en vrouwen zijn hier in Nederland 
 
L: Nee, dat weet ik, maar je woont nu in Alkmaar. 
 
Cawaale: Ja 
 
L: Ok, heb je nog vragen? 
 
Participant:  Nee, nee, nee, nee. 
 
L: Nou heel erg bedankt! 



Bachelorthesis Lisa Olsthoorn (3337405) 91 

Interview met Deego in Amsterdam 
14 maart 2012, duur: 45 min 
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L:  Ik zet de audio recorder aan, zodat ik thuis alles uit kan werken. 
Ik vind het heel belangrijk dat u anoniem blijft, dus uw naam zal 
ook niet in het onderzoek naar voren komen.  

 
Deego: Mooi 
 
L: Ik ben een student Sociale Geografie aan de Universiteit 

Utrecht voor het afsluiten van mijn bachelor moet ik een 
onderzoek doen, en ik heb ervoor gekozen om dat te doen naar 
de Somalische vluchtelingen in Nederland. En, daarom ben ik 
nu hier. En ik vind het heel fijn u even tijd vrij kon maken om 
met mij te praten.  

 
Deego: No problem. 
 
L:  Zou je me kunnen vertellen hoe je in Nederland bent 

gekomen… 
Deego: [kijkt verward] 
L: Nou niet per fiets of zo 
Deego: Oh dat dacht ik [lachend] 
 
L: Maar hoe dat voor u is gegaan en wanneer dat was. 
 
Deego: Nou ik ben hier, als politiek vluchteling gekomen in 1991 

november. Met, mijn moeder, twee broertjes en een zus en een 
zusje. En dat was naar aanleiding van de burgeroorlog die 
toentertijd was uitgebroken in Somalië. Wij woonden toentertijd 
in Mogadishu, en via, via Kenia zijn we naar Nederland 
gekomen. 

 
L: En daar kwamen jullie ook in 1991 aan? 
 
Deego: In 1991, november, 16 november om precies te zijn. Dat weet ik 

nog als de dag van gister. 
 
L: Ja? 
 
Deego: Ja. 
L:  Daar denk je nog vaak aan terug? 
 
Deego: Aankomst hier in Nederland, ja natuurlijk. Dat is echt een, echt 

een soort van mijlpaal in mijn leven. Dat was ja, een hele 
belangrijk tijdperk voor mij. De overgang van Nederland en 
Somalië, Europa, West-Europa en dat soort dingen. Totaal 
andere leven, ik was toen, zo uit mijn hoofd gezegd, zeventien 
en een half ongeveer, ook geen makkelijke periode denk ik, om 
zo’n periode mee te maken. En in het begin ben je zoekend, je 
moet de taal eigen maken, de cultuur, alles. En dat ging 
meestal niet makkelijk. 
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L: Wat was er niet makkelijk aan? 
 
Deego: Nou natuurlijk als je hier als vluchteling komt, dan ga je in 

proces. Dan moet je asiel aanvragen, moet erover gebogen 
worden of je wel recht heb voor een verblijfstitel en zo, En dat 
ging bij ons relatief lange tijd overheen voordat we zeker, tot we 
duidelijkheid hadden welke kant, of we hier formeel mochten 
blijven of geen plek was hier in Nederland voor ons, voor het 
gezin. Dat heeft ongeveer nou, ik heb verblijfsvergunning in 
1993, eind 93 begin 94, echt begin 94 was het, heb ik 
uiteindelijk wel verblijfsvergunning gekregen. En vanaf dat 
moment ja, kun je wel een gerichte keuze maken wat je met je 
leven wil. Je mocht vanaf dat moment wel gaan werken, je 
mocht studeren want ik, de leeftijd, vanwege studiefinanciering, 
de wet studiefinanciering en dat soort dingen, kun je zeker wel 
daar in aanmerking voor komen als je toegelaten wordt op het 
na middelbaar hoger onderwijs. Ik had het geluk dat ik mijn 
middelbaar onderwijs in Somalië heb afgerond. Dus ik had een 
diploma, havo vergelijkbaar.  

 
L: Werd je diploma ook erkend hier? 
 
Deego: Ja die heb ik laten waarderen, door een organisatie die daar 

speciaal voor is opgericht, Nuffic. Via hen heb ik het laten 
waarderen, met behulp van vluchtelingenwerk en daarnaast 
was ik heel snel bezig geweest met de taal, want ik was, op het 
moment dat ik de erkenning kreeg als vluchteling, en het 
moment dat ik aankwam hier in Nederland, zat ik pak en beet 
drie jaar, nee die drie jaar heb ik niet stilgezeten, al mocht ik 
niet formeel naar een talenschool, vanwege het feit dat je geen 
verblijfsvergunning had. Ik had met behulp van vrienden, buren 
en noem maar op, heb ik toch, en tv vooral, daar leer je 
ontzettend veel van, al die soap series en Engelse films die 
heel vaak ook ondertiteld worden, dat helpt ontzettend en zo 
heb ik zeker goede basis aan kunnen leggen voor de taal. En 
nadat ik die verblijfsvergunning heb gekregen heb ik heel snel 
binnen zes maanden. Ja toen twee opties, of je doet via 
talenschool en dan heb je vijf niveaus van 1 tot 5 en dan, of je 
had een andere soort toetsing, NT2, het landelijke examens 
voor anderstaligen in Nederlandse taal, daarvoor heb je twee 
varianten, deel 1 en deel 2, NT1 en NT2, dus ik had er toch 
voor gekozen om via de school dat traject van vijf niveaus af te 
leggen en als je dat hebt dan is het min of meer vergelijkbaar 
met eindniveau van NT2 deel 2 en samen met mijn 
gewaardeerde diploma heb ik wel toegang kunnen krijgen tot 
hoger onderwijs. En ik ben toen in 1995 mee begonnen. Dat 
ging vrij snel, met een heel gebrekkig Nederlands 

 
L: Ja? 
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Deego: Ja, ja, ja… toch is het echt niet voldoende, het is wel pittig in 
ieder geval, maar het minimum wat je nodig hebt om een beetje 
bij te kunnen benen op dat niveau. Discrepantie tussen 
gemiddelde Nederlandse studenten in hun eerste jaar hbo en 
mij was gigantisch, het was.. 

 
L: Vond je dat lastig? 
 
Deego: Ik vond het absoluut lastig, je kon echt niet, voor mij kost het 

om, natuurlijk wat krijg je gemiddeld op een da..op een college 
dag van een vak. Als je een college van een uurtje hebt, moet 
je heel vaak rekenen op twee, drie hoofdstukken. Om voor mij 
dat te kunnen lezen en te kunnen bevatten wat er allemaal in 
staat, kost dat ongeveer een dag werk. Of twee dagen, voor 
een gemiddelde Nederlandse student, wat heb je daar voor 
nodig? Twee uurtjes, dan ben je er echt zo doorheen. Dat is 
echt een wereld van verschil en als je huiswerk kreeg, 
opdrachten, groepsopdrachten, samenwerken en al die niet 
samenwerken met andere studenten, dat, dat kost heel veel. 

 
L: En waar ben je nu op dit moment mee bezig? 
 
Deego: Het is inmiddels bijna 21 jaar, en ik heb uiteindelijk wel een hbo 

opleiding af kunnen maken. Maatschappelijk werk & 
dienstverlening in 2004, zo uit mijn hoofd gezegd. Dat heeft 
echt heel lang geduurd voordat ik een bachelordiploma had. Als 
je weet dat je in 1995 mee begonnen bent. Dus ik had een 
studie begonnen, tropisch landbouw toentertijd. En na twee en 
een halfjaar  ben ik ermee gestopt en ben ik ongeschoolde 
arbeid gaan doen. Ook twee jaar ongeveer rondgereisd, 
verschillende delen van de wereld rondgereisd. 

 
L: Wat was het doel van je reis? 
 
Deego: Gewoon voor mijn,… nou plezier was het niet, meer, ja, steeds 

op zoek naar, een een… hoe zou je dat zeggen. Het leek net 
alsof ik niet kon aarden, laat ik het maar zo zeggen. Dus die 
rust en stabiliteit die je nodig hebt om echt een stap voorwaarts 
in Nederland… 

 
L: Dat had je niet in Nederland? 
Deego: …toentertijd kon ik dat niet maken. Je bent als vluchteling en je 

doet drie vier jaar voordat je echt een studie kon volgen en de 
vertraging die je oploopt heeft ook invloed op je functioneren en 
dat soort dingen en je gemoedstoestand en dat soort dingen. 
Maar op een gegeven moment haak je af door omstandigheden 
en dat heeft ook impact op je nou laat maar zeggen, op je 
financieel welzijn, het gaat niet in je koude kleren zitten als je 
twee en half jaar bezig bent geweest met een opleiding dat je er 
dan mee stopt, ten minste, zeker als je altijd zo bent opgevoegd 
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dat je iets van je leven wil, moest maken. En gaandeweg dacht 
ik, tropische landbouw, taal, de studie zelf, want kijk het is een 
technische opleiding wat ik deed. En je hebt een aantal 
basisvakken daar, natuurkunde onder andere, wiskunde, het is 
echt een vereiste en zeker met het oog op mijn 
afstudeerrichtingwens, dat ging meer over landbouwvoertuigen. 
Dan heb je echt een, die vak zeker nodig en dat ik juist omdat ik 
te lang stil heb gezeten, gaat alles in de vergetelheid raken, 
omdat weer op te laten frissen kost heel veel plus al die vakken 
wat je op school krijgt op hbo, dus op een gegeven moment 
moest ik er toch voor kiezen om ermee te stoppen, vanwege de 
zwaarte. Dan eh.. wanneer was het, 1997, ben ik mee gestopt. 
98, 99, ben ik rond gaan zwerven als het waren, dat deed goed. 
Op een gegeven moment ben ik teruggekomen naar Nederland 
en toen dacht ik van, nu moet ik toch, dat was echt voor mij een 
T-splitsing, of ik ga de weg op ongeschoolde arbeid maar dan 
kies ik echt daarvoor en dan vergeet ik de opleiding als het 
ware en de kansen die ik op dat moment had, want ik was toen 
uit mijn hoofd gezegd, pak en beet, eh., iets van 25. En dan had 
ik nog twee jaar toentertijd voor de studiefinanciering. Als je 27 
jaar was dan was het over en uit. Zo dacht ik, als ik me niet 
vergist. Dus toen die T-splitsing, of je gaat die kant op, met als 
gevolg dat je je leven lang ongeschoolde arbeid hier in 
Nederland, zo lang je hier bent, dan doe je dat of je gaat terug 
naar de schoolbanken. En op die leeftijd is dat echt heel erg 
moeilijk, dat weet je, je zit echt in de klas straks als je met het 
eerste jaar gaat beginnen, dan zit je echt met nou, jongeren van 
17, 18, 19 heel vaak in dezelfde klas en je bent even, tegen de 
25, 26 dus dat leeftijdsverschil is enorm. Dus dat was ik me ook 
erg van bewust. Toen dacht ik van ok, dan heb je daarnaast de 
mogelijkheid om deeltijd opleiding te gaan volgen, dan kun je 
naast werk een hbo opleiding, ik dacht dat is, dat is ook niks 
voor mij, want als je deeltijd doet dan ben je 1 dag op school en 
de rest moet je werken om in je levensonderhoud te kunnen 
voorzien, met als gevolg dat je dan, dat je niet snelle 
ontwikkeling doormaakt wat betreft de taal, als je voltijd 
opleiding doet met jongeren, in de klas, als studiegenoten als 
klasgenoten en dat soort dingen, dan, dan heb je veel meer 
communicatie en super intensief contact met elkaar, met de 
opleiding en je moet zoveel voorbereiden, schrijven, schrijven, 
schrijven. Want dan helpt dat met je taalontwikkeling en daar 
was ik erg van bewust. Toen heb ik voor voltijd opleiding 
gekozen. Maatschappelijk werk & dienstverlening.  

 
L: Ja, en toen je terugkwam van je reis, na twee jaar, hoe was 

dat? 
 
Deego: Ik was de laatste jaar, de twee jaar dat ik weg was, laatste jaar 

was ik in Engeland en ik kon daar ook met mijn Nederlandse 
nationaliteit, want inmiddels was ik toen genaturaliseerd tot 
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Nederlands, ik kon daar makkelijk universiteit volgen. Ik heb die 
keuze ook bewust niet gemaakt, ik dacht als ik toch voor moet 
kiezen om weer te gaan studeren, dan moet het in Nederland 
plaatsvinden. Want voor mij was dit al toentertijd was ik hier al 
in Nederland gewend, toen met met, met doen en laten van 
Nederlandse cultuur, ik had het gevoel dat ik me toch makkelijk 
kon begeven in Nederlandse omgeving in vergelijking met een 
Britse onderwijs omgeving. Dus als je het daarover hebt, zeg ik 
met gemak, natuurlijk voelt het wel thuis als je hier komt, want 
je hoeft je niet wijs te maken, je doet daar nu, je doet dan, hoe 
je omgaat met anderen, dat weet je al, dat heb je eigen 
gemaakt. Dus in dat opzicht voelt het wel thuis, absoluut. 

 
L: Ok, en kan je uitleggen wat op dit moment Somalië nog voor je 

betekend? 
 
Deego: Nou, veel. Veel. Alhoewel ik nu bijna iets meer dan de helft van 

mijn leven in Nederland woon, dan nog zeg ik van, we hebben 
een Somalisch spreekwoord, de roots, dan zeggen we de 
navelstreng, ligt nog in Somalië. Daar ben ik mee geboren, 
opgegroeid en getogen en dat soort dingen dus, daar ben ik 
mee gevormd. 

 
L:  Dat is iets wat je nog elke dag bij je draagt? 
 
Deego: Tuurlijk, tuurlijk, ik heb inmiddels kinderen, vier kinderen, dus, 

daar geef je dat ook aan mee, Somalische taal, Somalische 
cultuur. 

 
L: Spreken je kinderen Somalisch? 
 
Deego: Dat is wel de wens 
 
L: Ja, waarom is dat belangrijk voor je? 
Deego: Ehm, het is, het is, je hoort sowieso, kijk soms moet je met de 

realiteit dealen, als je in een, tenminste ik ben, ik mag mezelf 
nog steeds wel een Somaliër noemen, en als ik in Somalië ben, 
noem ik mezelf een Nederlander, dus het is echt afhankelijk van 
waar je bent. 

 
L: Hoe bedoel je dat? 
 
Deego: Ehm, ik was in 2006 heel even in Somalië en alleen al door mijn 

uiterlijke verschijning, ik ben hetzelfde als iedere andere 
Somaliër, maar toch val je op. Dat je, niet echt 100% Somalisch 
bent, dat je buitenlandse invloeden hebt, dat merken ze, zonder 
één woord hoeven te zeggen, dat weten ze gelijk hé, die die is 
niet van de omgeving. Dat is zo vanzelfsprekend, en dat zegt 
heel veel over de persoon in wording. In die zin dat je, dat je 
met je Nederlandse, laat ik het maar zo zeggen, dat je een 
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betere, andere, […] gebruiken, het is heel moeilijk om te zeggen 
van ik ga in de zee en ik wil niet nat worden. Dus de zee is nu in 
dit geval Nederland, de Nederlandse samenleving, Nederlandse 
invloeden, normen en waarden, noem maar op. Je kan niet 
zeggen van ik ben in Nederland en ik wil niet beïnvloed worden 
door de Nederlandse normen en waarden, dat kan niet. Dat 
gaat niet samen. Op het moment dat je ervoor kiest hier te zijn, 
al dan niet gedwongen, dan begeef je  jezelf in een zee en je 
wordt bewust, onbewust direct indirect echt door beïnvloed. 
Misschien bij de ene iets meer of mindere mate dan bij de 
ander, maar toch wordt je beïnvloed hoe dan ook, dus die 
invloeden ehhh.. zijn ook waar te nemen, door derden die dat 
niet gewend zijn. Dan valt dat, dan valt dat het snel op. 

 
L: Hoe was dat voor je?  
 
Deego: Het doet je denken, het zet je echt aan het denken, ik geef je 

een heel klein voorbeeld. Ik was in Somalië, waar de bureau 
waar ik het over heb, en ik droeg, ik moest iets doen voor een 
organisatie, daar scholen bezoeken om te kijken van of datgene 
wat ze hier organiseren, of dat wel nut heeft. En, je gaat, ik had 
toen twee scholen moeten bezoeken in dezelfde stad, en wij 
zijn hier in Nederland gewend, als je moet werken dan neem je 
gewoon je tas mee met je spullen erin, en wat koekjes en wat 
broodjes en dat soort dingen, dat gaat echt vanzelf [lacht]. En ik 
was toen [lacht] helemaal gewoon gewend om mijn tas mee te 
nemen voor, dan zitten er gewoon je agenda en kleine boekje, 
ik noem maar wat, pennetjes en dat soort dingen en iedere keer 
als je daar in een stad loopt, en is dan een relatief kleine stad, 
en je komt mensen tegen, die spreken je daarop aan, tuurlijk 
kennen ze met wie je op dat moment samen bent op weg naar 
de scholen, dan vragen ze van, he gaat hij weer weg uit de 
stad? En dat zeggen ze, puur, enkel en alleen omdat je een tas 
bij je draagt. Als je daar een tas bij je draagt dan denken ze, 
dan staat hij op het punt om een reis te maken. Dat is een heel 
klein iets, niets veelzeggend, maar toch maakt het zo’n groot 
verschil. En dan, als je met mensen praat, dan alleen al je 
houding, hoe je zit en wat je doet en hoe je je woorden gebruikt 
en je denkpatronen, zijn zo anders. 

 
L: Hm hm, en je zegt, dat zet je aan het denken. Wat hield dat dan 

precies in? 
 
Deego: Dat je toch iedere keer, ja, nadenkt over wat je doet en hoe je 

het doet en hoe dat overkomt bij de ander. 
 
L: Ook over wie je bent?  
 
Deego: Ja natuurlijk 
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L: Wat was dat dan? 
 
Deego: Je houdt er rekening mee dat je toch die invloeden hebt die 

anders zijn dan wat ze gewend zijn daar in Somalië 
 
L: Had dat invloed op het idee over jezelf? 
 
Deego: Nee, ik weet niet, nee zo ver heb ik niet na hoeven te denken, 

denk ik. Het is meer van, dat je steeds op moet letten wat je 
zegt, in welke context je het zegt en wat dat, en hoe dat bij de 
ander overkomt. En het zeggen is niet alleen verbaal maar ook 
non-verbaal. Je gaat echt alles in de gaten houden, wat je doet 
en wat je zegt, nogmaals. En dat, ik heb echt niet zo ver 
moeten denken als in verander ik, word ik anders, beschouw ik 
mezelf dan een Somaliër, beschouw ik mezelf Nederlander. Die 
dialoog heb ik dan niet met mezelf eerlijk gezegd, nee. 

 
L: Dat was dus geen punt van discussie voor je? 
 
Deego: Nee, ik voelde mij nog steeds een Somaliër, ik denk het wel. 

Uiteindelijk wel, absoluut 
. 
L: En je had het over dat je in die stad ging onderzoeken hoe de 

projecten die hier in Nederland zijn gestart, daar tot uitvoering 
worden gebracht? 

 
Deego: Ja, of dat wel effecten heeft.  
 
L: Dus je bent hier bezig om scholen in…? 
 
Deego: Nou het is echt een organisatie die op dat moment wisten dat ik 

op dat moment op weg was naar dat gebied en zij zeiden van, 
we konden tot nu, ze waren al toen 6,7 jaar bezig met het 
ondersteunen van onderwijs projecten in dat gebied. En ze zijn 
nog nooit daar geweest ter observatie, om projecten te 
monitoren, en toen vroegen ze, je gaat daar en je hebt de 
kennis en vaardigheden en bla bla bla, dus we gaan jou een 
beetje onkosten vergoeden en kun je dat in je vrije tijd in je 
vakantie.. 

 
L: En hoe kenden ze jou? 
 
Deego: Ja, het zijn Somalische zelforganisatie in Amsterdam, stichting 

Hirda heet het. 
 
L: Ja ja, dat is een vrij grote organisatie 
 
Deego: Ja daar ben ik, toen die observatie gaan verrichten, ik zit zelf nu 

op afstand een beetje in het bestuur. Ze hebben mij uiteindelijk 
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wel gevraagd om bij hun in het bestuur te gaan zitten dus 
zodoende, ja. 

 
L: En ben je nog bij andere organisaties aangesloten of op andere 

mogelijke manieren bezig met de ontwikkeling van Somalië? 
 
Deego: Ehm, op dit moment? 
 
L: Uhu 
 
Deego: Nee 
 
L: Is daar een reden voor? 
 
Deego: Uh, ja. Omdat ik uiteindelijk wel teleurgesteld ben in, in ….. de 

Somalische kwestie, het is, natuurlijk heb ik nog steeds de 
verlangen om ooit terug te gaan naar Somalië en een bijdrage 
te leveren voor de wederopbouw, natuurlijk wil ik dat mijn 
kinderen ooit, als het daar de gelegenheid voor is, dat ze daar 
teruggaan. Tot een bepaalde periode. Tot een bepaalde 
levensfase en als tegen die tijd nog geen mogelijkheid is om 
terug te gaan met de kinderen, dan maak ik wel definitief de 
keuze om voor eens en voor altijd in hun, tot, aan hun 
volwassenheid hier in Nederland te laten opgroeien.  

 
L: Je bent dus nog aan het afwegen wat je gaat doen in de 

toekomst met betrekking tot blijven in Nederland of teruggaan 
naar Somalië? 

 
Deego: Nou, in de nabije toekomst. Mijn oudste kind is nu 8,5. Dus ik 

denk dat de overgang van basis naar middelbaar onderwijs, als 
tot die tijd niks, niet de mogelijkheid is om terug te gaan, dan 
wordt definitief de keuze gemaakt om hier in Nederland op te 
laten groeien. 

 
L: En hoe is dat? 
 
Deego: Spannend. 
 
L: En wat is de reden dat je terug zou willen naar Somalië? 
 
Deego: De grootste reden is dat ik heb alles wat je kan wensen als 

menszijnde, om je leven zo prettig mogelijk te maken, heb ik 
hier in Nederland. Dus ik kom echt niets tekort, en ik hoop dat 
mijn kinderen ook een soortgelijke ervaring hebben en mijn 
vrouw, ehm, maar toch denk ik …dat.. ehm.. dat mijn ehm… 
wat ik toevoeg aan de samenleving als persoon hier in 
Nederland, relatief gezien veel minder waarde heeft dan voor 
wat ik kan betekenen daar in de samenleving voor Somalië. Als 
ik die kans ooit krijg, op basis van die, van die, constatering zeg 
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ik dan, dan doe ik, dan kies ik voor Somalië. Je bent hier, met 
alle respect van Nederland, zeg ik van, je bent makkelijk 
vervangbaar, je bent een poppetje als het ware, zolang je goed 
functioneert dan functioneer je goed, dan doe je normaal, en als 
het tegenzit dan wordt je afgeserveerd als, als een stuk vuil. 
Een beetje gechargeerd hè.  

 
L: Hm hm 
Deego: Dat is mijn drive, dat is mijn reden, dat is mijn beweegreden om 

te zeggen van, aan de andere kant als ik de keuze moet maken 
of ik terug naar Somalië ga of naar Nederland, dat heeft echt 
alleen maar daarmee te maken. Van wat je voor beiden 
samenleving kan betekenen. En ik heb echt een prachtig leven 
hier in Nederland, dat wil ik altijd voorop stellen, ik heb echt 
alles. 

 
L: En heeft dat terug willen gaan naar Somalië ook iets te maken 

met het gevoel dat je vroeger had, dat je niet kon aarden? 
 
Deego: Nee, nee, uiteindelijk ben ik geaard. Ik heb onderwijs af kunnen 

ronden. Ik heb kunnen werken op plekken die ik altijd 
ambieerde. Tot aan ehm…… het hogere onderwijs als docent, 
die functie heb ik ook kunnen bekleden. Ik heb mijn eigen 
commerciële, ik ben nu commercieel bezig op het gebied van 
jeugdhulpverlening.  

 
L: Is je baan ook specifiek gericht op Somaliërs? 
Deego: Nee, nee, nee integendeel. Ik heb niks met Somaliërs te 

maken, het is gewoon veel breder dan dat. Ehm, en het gaat 
echt heel goed, het gaat echt heel goed. Dan…ik heb zoiets 
van daar ben ik dankbaar voor zijn, dat wil ik met beiden 
handen blijven grijpen, de kansen wat ik krijg, en natuurlijk 
probeer ik zo goed mogelijk dat allemaal te verzilveren en met 
mijn eigen toekomst, van de toekomst van mijn eigen kinderen, 
maar ook de toekomst van de samenleving. Als er een kans 
zou zijn om terug te gaan naar Somalië om een bijdrage te 
leveren aan de wederopbouw dan doe ik dat. Wetend dat ik 
heel veel kwijtraak wat het leven plezierig maakt. Want dat zet 
je allemaal aan de kant. 

 
L: Dat heb je over voor Somalië… 
 
Deego: Ja dat heb ik er echt voor over, absoluut. 
 
L: En je zegt dat je bent geaard in Nederland, betekend dat ook 

voor je dat je je identificeert met Nederland? 
 
Deego: Tuurlijk 
 
L: Nederlanders? 
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Deego: Tuurlijk, dat dat klinkt heel gek, heel maf, ik denk als ik in 

Amerika zou zijn, dan zou ik Nederlanders tegenkomen en dan 
zou ik gelijk met ze gelijkgestemden voelen. Dat gaat echt 
vanzelf, dat hoef je echt niet eens na  te denken, dat gaat 
automatisch. En je hoeft alleen maar de taal te horen en heb je 
gelijk die herkenning en de bindign met Nederland. Het is, ik 
weet zeker dat ik, mocht ik ooit de keuze maken om uit 
Nederland te vertrekken, terug naar Somalië, dan zou ik 
verschrikkelijk het land missen, heel veel dingen, natuurlijk. 

 
L: Dus je kan eigenlijk soms twee landen tegelijkertijd missen? 
 
Deego: Tuurlijk, honderd procent. Neem dat van mij aan, als ik het voor 

het zeggen zou krijgen en ik ben zeker tegen de veertig nu aan, 
bijna, ik zou het mooi vinden om die vriendschap tot stand te 
brengen tussen Nederland en Somalië en je praat heel vaak 
over kenniseconomie, dat Nederland zich daarop moet 
profileren zodat ze, zodat Nederland betere kansen krijgt als het 
gaat om, om de eigen toekomst, dan zou ik zeggen van ja, 
kennis hebben we heel hard nodig om Somalië om ooit van dat 
land uit de slop te trekken. Dus die vriendschap nu alvast heel 
stevig in, dan hebben we daar misschien voor beiden landen 
daar profijt aan.  

 
L: Ja 
Deego: En daar wil ik dan ook gewoon echt de baas voor staan, als het 

kan.  
 
L: Voel je je een persoon van twee landen? 
 
Deego: Ik denk dat ik dat met gemak kan zeggen, absoluut, ja. 
 
L: Heb je nog familie wonen in Somalië? 
 
Deego: Ik heb heel veel, veel van mijn eigen, kijk het is altijd relatief, ik 

heb heel weinig contacten met ze. En als er contacten zijn, dat 
is het echt sporadisch, het is niet frequent en dat heeft te 
maken met de verbindingen en dat soort dingen, maar ook mijn 
eigen, dan komt echt de Nederlandse invloeden om de hoek 
kijken nu. Die familiebanden, en natuurlijk, ik ben daarmee 
opgevoed, maar toch heb ik heel gauw de neiging om die 
contacten te verwaarlozen. En dat is gewoon typisch 
Nederlands. Je bent gewoon bezig met je dagelijkse bestaan en 
ik heb echt gigantische drukke bestaan, dan dan, dan wordt je 
gewoon afgehouden, hoe noem je dat, afgeleid, om die banden 
aan te halen, warm te houden en als je dan toch die contacten 
hebt, oh ja, het gezin, je familie, je tante, je oom, je oma, die 
heeft het moeilijk en die heeft een beetje steun nodig, je maakt 
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geld over en dan heb je een beetje, dat gevoel van, ik heb mijn 
verplichting gedaan. 

 
L: Maar je maakt dus geld over? 
 
Deego: Ja dat doe ik wel, absoluut. 
 
L: Hoe vaak gebeurd dat? 
 
Deego: Nou, wat betreft geld overmaken zit daar wel een stuk 

regelmaat in. 
 
L: En naar wie stuur je dat geld? 
 
Deego: Mijn ouders hier in Europa, mijn broertjes en zusjes heb ik ook, 

dus zijn vaak tantes, ooms, neefjes en nichtjes, achterneefjes 
en nichtjes. Het gaat echt heel ver, we zijn voor Nederlandse 
begrippen, we hebben een stukje dorpje als het gaat om je 
familie. 

 
L: Draag je financieel bij aan andere doelen in Somalië? 
 
Deego: Op dit moment, misschien eens per drie maanden, maak ik 

vijftig dollar over. Dat is voor mij, ja, nietszeggend, maar toch 
een bijdrage wat ik lever. Voor één specifieke project en dat is 
al jaren zo. Vanaf 2004.  

 
L: En waarom doe je dat? 
 
Deego: Het zijn weeskinderen, en…..ooit werd ik benaderd om toch die 

vijftig Amerikaanse dollar, per drie maanden, per kwartaal, over 
te maken voor een kind om naar school te laten gaan, maar ook 
voor levensonderhoud en dan vraag ik me af, vijftig 
Amerikaanse dollar, dat is, pak en beet, zestien dollar per 
maand, dat ie daarvan kan leven en ook naar school kan gaan, 
waarom zou ik dat niet willen doen. Voor vijftig euro, ben je hier 
op een dag kwijt…[lachend] 

L: Ja, ok, dus je bent eigenlijk als ik het zo samenvat toch met een 
zekere regelmaat, een keer in de drie maanden en dat gaat al 
jaren zo financieel aan het bijdragen aan een organisatie en 
ook je familie ondersteun je financieel. 

 
Deego: Ja voor familie is, wil je dat weten? 
 
L: Graag, als u dat wilt vertellen. 
 
Deego: ja natuurlijk, iets van 200, 300 dollar per maand. 
 
L: Iedere maand? 
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Deego: Elke maand, ja. Tussen 2,3.  
 
L: Naar een vast persoon in de familie? 
 
Deego: twee naar vast, naar twee gezinnen en 100 dollar rouleert. 
 
L: Ok, ja, en wat is nu precies uw functie bij Hirda? 
 
Deego: Bestuursfunctie, maar dat is echt pas sinds dit jaar 
 
L: En op welk vlak zijn zij actief? 
 
Deego: Onderwijs, non-gouvermentele organisatie. Maar inhoudelijk 

ben ik niet zo betrokken, het is echt meer dat ik onlangs 
gevraagd ben voor de bestuur en dan kom je gewoon eens per 
drie maanden bij elkaar voor nou, beleidsaspecten, dat soort 
dingen, strategische banden, dan ga je gewoon meedenken en 
een beetje bewaken zodat de organisatie goed gereild en 
gezeild blijft. 

 
L:  Ik maak even een sprong terug. We hadden het net over dat u 

zich een persoon voelt van twee landen. Zijn er momenten 
waarop u het gevoel heeft dat je Somalische en Nederlandse 
kant een soort van samenkomen?  

 
Deego:  Laten we ons beperken tot de culturele…als het om botsingen 

gaat, ik heb een Somalische cultuur die dit zegt en de 
Nederlandse cultuur die daarvoor staat, en je ziet en je merkt, 
dat ze met elkaar botsen. Hoe ga je daarmee om. Als de vraag 
zo is, dan kan ik me zeker daarmee inleven in mijn eigen, mijn 
eigen ervaringe, daarover praten enzo. Natuurlijk zijn er zulke 
momenten. Een heel klein voorbeeld, ik heb kinderen nu en als 
de oudste die is nu een beetje mondig, probeert nu ook een 
beetje verzet te tonen naar vader en heel af en toe 
tegendraads. En dan zeg ik van, wat zeg ik, het is niet zo zat ik 
hem uitscheld, dat niet, dat kan gewoon niet, je gaat geen kind 
niet uitschelden, maar je laat wel even je boosheid merken door 
te zeggen ‘waar ben je in godsnaam mee bezig, ben je 
belazerd’ , snap je, zo, met zo’n toon. Of ‘zeg je nu de waarheid 
of lieg je tegen mij?’ en dan zegt ie van, ‘ik lieg niet, dat ben jij’. 
Nou dan heb je een Somalische cultuur die zegt van een kind 
behoort ten allen tijden niet eh… te….nou..beetje 
gechargeerd….niet te verweren tegen de ouder in kwestie en je 
hebt de Nederlandse cultuur die zegt van oh ja, een kind moet 
zich kunnen uiten en zijn eigen waarheden ook, kunnen 
confronteren met de ouders. En dat botst echt ontzettend, een 
vrouw, een pedagoge dus, als moeder van de kinderen, maar 
toch is zij heel traditioneel daarin. Dus op het moment dat [….] 
zo’n tussen aanhalingstekens grote mond naar me toetrekt, ook 
al is zij pedagoge, dan zegt zij ‘nee dat kan niet, [….]. Dit is je 
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vader. En ik heb zelf absoluut geen moeite mee als ‘ie zich vrij 
voelt om tegen mij te zeggen, nee papa jij bent diegene die 
liegt. En dan dan ben je echt, op zulke momenten is het echt 
heel cruciaal want het gaat echt om kernwaarden, van, een kind 
mag zich uiten, tegen een kind kan niet ten alle tijden ten 
opzichte van de ouders zich uiten. Er zijn beperkingen in 
Somalische cultuur als het gaat om de relatie tussen 
kind/ouder, en bij Nederlanders is het wat vrijer, wat ruimer, het 
is een beetje wat elastischer. Ik kan altijd rekken als kind zijde, 
dus de grenzen kan je zelf een beetje mee bepalen tussen 
aanhalingstekens. In de Somalische cultuur is het echt heel 
strak, dus op zulke momenten is het heel erg lastig en ik heb 
toch de neiging te zeggen van oké, hij heeft wel iemand achter 
zich die hem even, de teugels strak houdt passend bij de 
Somalische cultuur 

 
L: Zijn moeder? 
 
Deego: Ja, zijn moeder. Dus ik moet me een beetje daarin los zijn, 

zodat hij ook een stukje Nederlands meekrijgt, dat zijn echt. 
L: Dus eigenlijk brengen jullie het samen, het Somalische 

opvoedcultuur en de Nederlandse opvoedcultuur….. 
 
Deego: Ja absoluut en we zijn beiden bewust bezig, ik heb met 

kinderen gewerkt binnen de jeugdhulpverlening en zij is 
pedagoog dus die kennis hebben wij godzijdank, en de 
Somalische cultuur hebben wij gewoon van huis uit 
meegekregen en dan zijn we gewoon een stukje bewust van 
wat doen we en wat doen we niet en dat soort dingen. Vandaag 
hadden we ook tien minuten oudergesprek voor beide kinderen, 
één van 4 en een van 8,5 en dan zitten we met zijn tweeën daar 
tegenover de leerkracht en dan hoor je die oudste was ook bij 
het gesprek en dan probeert ‘ie zich ook een beetje te mengen 
in de discussie tussen leerkracht/ouders en dan, snap je, dat 
zijn echt hele mooie momenten om te….je wordt 
geconfronteerd met je herkomst en met je achtergrond en met 
wie je bent en zo. En de docent, hij zit in, op een Islamitisch 
onderwijs en de docenten die, die leerkracht, die hebben zo’n 
beetje van […], beetje afdimmen, af… hoe noem je dat? 

 
L:  Ja, beetje dimmen. 
 
Deego: Ja ja ja, moeder zegt dat dan van oh ja! En ik lag echt daar, 

heel mooi.  
 
L: Je zegt, op zo’n moment wordt je geconfronteerd met je, of 

geconfronteerd, dan denk je na over wie je bent. Als je jezelf nu 
zou moeten beschrijven als in wie je bent, hoe zou je dat dan 
doen?  

 



Bachelorthesis Lisa Olsthoorn (3337405) 105 

Deego: Wie ik ben? 
 
L: En dan bedoel ik niet karaktereigenschappen, meer als man, 

broer, dan bedoel ik meer identiteiten 
 
Deego: Ik denk dat ik tegen mezelf kan zeggen, ik ben een man, ik ben 

een vader, echtgenoot, ruimdenkend, dat heeft bij de 
Somalische context een negatieve connotatie, dus, ik ben daar 
heel erg voorzichtig in, maar toch beschouw ik mezelf erg 
ruimdenkend en dat heeft te maken met het feit dat ik hier, 
tussen aanhalingstekens opgegroeid ben, je leeft met zoveel 
verschillende culturen, zoveel verschillende manieren van doen, 
op een gegeven moment ja, worden de grenzen een beetje, 
hoe noem je dat, tegenaan geschopt dan, wordt beetje, dan ga 
je je grenzen steeds verleggen van wat jij acceptabel vindt. In 
dat opzicht kan ik heel wat hebben. Dat tegendraads is ten 
opzichte van mijn eigen culturele achtergrond, mijn Somalische 
in dit geval. Ehm, wat is nog meer belangrijk voor mij. En dat ik 
een heel tevreden leven leidt.  

 
L: Maar dan beschrijf jezelf niet meer in identiteit. Je bent 

gelukkig, maar je beschrijf niet meer welke identiteiten je hebt. 
Kun je meer voorbeelden geven van identiteiten? 

Deego:  Ik ben stateloos 
L:   Oké 
Deego: Ik ben gewoon een wereldburger, ik kan me gewoon makkelijk 

met mijn Nederlandse achtergrond identificeren. Ik heb je ook 
als voorbeeld gegegven en zou ik nederlanders tegenkomen, 
dan voel ik me gelijk met ze gelijkgestemden. Dat geld ook voor 
als ik in Somalië ben met andere Somaliërs, alhoewel ik daar 
ook opgevallen wordt, dat geld hier ook in Nederland. Als ik met 
een Nederlands gezelschap ben, in [in]formele context, 
informele setting, dan val ik ook op met mijn, sowieso met mijn 
kleur, ik ben zwart en ik heb krullenhaar en ik spreek op zich 
wel goed Nederlands maar toch heb ik mijn eigen beperkingen 
daarin, dus in dat opzicht van je ook op en dan wordt je ook 
gevraagd van oh goh voor de nieuwsgierigheid, waar kom je 
vandaan? En dan zeg je uit Amsterdam en dan nee dat bedoel 
ik niet. Ja snap je, en dan heb je echt hele leuke discussies met 
elkaar en toch ja je bent een Ne..ja tuurlijk zegt iedereen van ok 
je bent goed ingeburgerd, je hebt gewoon alles wat ik heb als 
autochtoon Nederlandse, maar toch wordt je in een hoek 
gestopt, gezet, ehhh.. 

 
L: Maar hoe leg je het dan zelf uit als iemand vraagt waar je 

vandaan komt? 
 
Deego: Dan zeg ik, ik heb een Somalische achtergrond, als dat 

interessant is voor die persoon, natuurlijk.  
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L: Ik heb al mijn vragen door je beantwoord gekregen, ik wil je 
heel erg bedanken voor je tijd.  

 
Deego: Geen dank 
L: Heb je zelf nog vragen? 
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Interview met Erasto in Rotterdam 
15 maart 2012, duur: 1 uur en 2min 
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L: Ik hoop dat we niet teveel last gaan krijgen van de 
omgevingsgeluiden 

Erasto:   Ja, ja 
L: Ik zal mijn onderzoek eerst even kort uitleggen. Allereerst 

vind ik het belangrijk dat u weet dat uw naam nergens in 
mijn scriptie of iets dergelijks naar voren gaat komen, dat 
wordt gewoon anoniem behandeld. 

Erasto: Ik word vaak gebeld vandaag, ik zal heb even uitzetten 
 
[onderbreking vanwege telefoongesprek] 
 
L: Gaan we verder, ik zal het even kort uitleggen, ik ben 

van de Universiteit Utrecht, ik studeer Sociale Geografie 
en voor mijn bacheloronderzoek moet ik onderzoek 
verrichten en ik heb gekozen om mij op de Somalische 
vluchtelingen in Nederland te richten. Daar is relatief 
gezien nog vrij weinig onderzoek naar gedaan. Dus 
vandaar mijn keuze. Somalische vluchtelingen zijn ook 
nog steeds een van de grootste vluchtelingengroepen 
hier in Nederland, dus heel relevant dat daar onderzoek 
naar gedaan wordt en daarom zijn wij nu hier. 

Erasto: Ja, mooi 
L: Dan zou ik graag willen beginnen met mijn vragen, de 

vragen zijn vrij open, u kunt ze vrij beantwoorden en daar 
waar nodig zal ik doorvragen zodat alle onderwerpen aan 
bod komen waar ik graag meer over zou willen horen. 

Erasto: Ja 
L: Dus ik zou allereerst willen vragen of u wat zou willen 

vertellen over uw vertrek uit Somalië en uw aankomst in 
Nederland, wanneer dit was en hoe dit voor u was 

 
Erasto: Ja, wanneer ben ik, negentien….negentig, ben ik 

vertrokken in juni uit Somalië, ik ben toen naar het 
Midden Oosten gegaan. 

 
L: Waarheen? 
 
Erasto: Naar het Midden Oosten, Koeweit. De reden dat ik 

wegging was dat ik ging vluchten uit Somalië dus ik ben 
naar Koeweit gegaan, daar was ik een paar maanden. 
En toen was ook daar Eerste Golfoorlog uitgebroken en 
ik moest dus vervolgens daar ook vertrekken. En 
september ben ik vanuit Koeweit via Irak, Jordanië naar 
Nederland gekomen. 

 
L: Was Nederland altijd uw eindbestemming? 
 
Erasto: Vanaf Jordanië heb ik besloten dat ik naar Nederland toe 

zou gaan, dat heeft te maken met dat ik eh.. voor mij was 
dat op dat moment de enige mogelijkheid. In eerste 
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instantie wilde ik naar Amerika omdat ik daar familie heb 
wonen, en, maar de reis van Jordanië naar Amerika zou 
ik niet kunnen bekostigen, dus Nederland was voor mij 
goedkoper en zodoende is het Nederland geworden.  

 
L: Toen in Nederland aangekomen in 1990, wat herinnert u 

zich daar nog van? 
 
Participant D: Ja, ik heb dus in Nederland gelijk ehh bij Schiphol asiel 

aangevraagd en daar ben ik dus een paar dagen 
gebleven in Schiphol. Dus ik heb daar interview gehad 
met de IND, justitie, en toen werd ik ja, toegelaten in 
Nederland, dat wil niet zeggen dat ik gelijk een 
verblijfsvergunning heb gekregen, maar ik mocht in 
Nederland blijven zegmaar, en ja wat herinner ik mij, het 
was emh….hoe moet ik dat zelf zeggen.. ehm….is een 
heel spannende periode voor mij geweest omdat je dan 
ook niet weet hoe je wat je kan treffen en dat je in een 
totaal onbekend land komt, dus alles is anders dus moet 
je alles opnieuw gaan ontdekken [lacht], anders eruit 
zien, anders spreken, anders met elkaar omgaan, dus ja, 
ehm…dus ik, dus het was een periode da ik heel erg 
moest wennen aan nieuwe leven. Maar ook een periode 
waarin ik ook een hoop kreeg waarvan ik dacht ja nu ben 
ik in veilig land dus ik kan mij ook nu richten op mijn 
toekomst. Ergens ook een hoopvolle periode ja. 

 
L: Hoe heb je dat gedaan, ermee omgaan dat Nederland je 

toekomst zou worden? 
 
Erasto: Hmm… dat heb ik eigenlijk nooit 100% geaccepteerd, 

dat Nederland mijn toekomst zou zijn. Nog steeds niet, 
maar ik woon inmiddels wel twintig jaar of 21 jaar, 
ehmmm.. ja ik heb, ik ik ik, dacht van ik weet niet 
hoelang ik hier ga blijven, mijn wens was om zo snel 
mogelijk terug te gaan, maar omdat ik niet wist wanneer 
dat zou zijn dacht ik dan ga ik gelijk ook kennismaken 
met een nieuwe land, dus ik dacht als ik Nederlands leer, 
en dat is heel belangrijk, en probeer zoveel mogelijk 
vrienden te maken, dan zal het voor mij makkelijker zijn. 
Dus eigenlijk ik heb, vanuit mijn eigen belangstelling op 
dit nieuwe land gewoon geprobeerd mijn weg te vinden 
hier, middels vrienden te maken en Nederlands te 
studeren.  

 
L: En dat is je naar eigen zeggen gelukt? 
 
Erasto: Dat is redelijk gelukt ja, ja, dus ik ben wel tevreden met 

hoe het nu gaat na al die jaren. In het begin had ik ook 
eerste vier jaar geen verblijfsvergunning dus dat 
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betekend dat ik ook niks mocht doen. Ik mocht niet 
studeren, ik mocht niet werken, ehhh.. dus dat is wel een 
enorm gemis, want vier jaar is wel lang [lacht]. Lang als 
je niks mag doen. En, maargoed in die vier jaar heb ik 
heel veel vrijwilligerswerk gedaan, Nederlands geleerd, 
geprobeerd vrienden te maken, dat is wat mij toch wel 
geholpen heeft. Maar ja, daarna is het alles gewoon 
goed gaan lopen voor mij.  

 
L: Oké, en nu dus 21 jaar in Nederland. Wat betekent op dit 

moment Somalië nog voor je? 
 
Erasto: Ik ben nog steeds dagelijks met Somalië bezig, in mijn 

hoofd en dingen wat ik doe, ehm… ik spreek veel, ik 
spreek veel met Somalische mensen, dus ehmmm… 

 
L: Die in Nederland wonen? 
 
Erasto: Die in Nederland wonen, ik probeer ook hen ook bij te 

staan in hun zoektochten naar een nieuw leven in 
Nederland, dat eh…. Ehm.. 

 
L: Wat voor ondersteuning is dat? 
 
Erasto: Als het gaat om, zeg maar, ik geef, ik probeer veel 

informatie te geven over, over ehm… hoe kan je je hier 
opnieuw gaan vestigen. Hoe kan je een taalcursus doen, 
waar kun je werk vinden. Daarin probeer ik inderdaad te 
adviseren, dat is in de ene kant op individueel niveau, 
maar aan de andere kant adviseer ik ook heel veel 
Somalische organisaties over een aantal zaken hoe zij 
organisatie moeten opzetten 

 
L: Dat is uw werk? 
 
Erasto: Ja dat is deels mijn werk en ik doe het ook vrijwillig 
 
L: En heeft u ook nog contact met Somaliërs in Somalië? 
 
Erasto: Ik heb ja ja contact met mensen in Somalië. Ik heb in 

eerste instantie met mijn ouders contact, die wonen nog 
in Mogadishu, dus ik heb regelmatig veel contact met 
hen. En daarnaast probeer ik met organisatie in Somalië 
samen werken want ik heb een stichting opgericht hier, 
die wil gaan inzetten van vrede in Somalië door middel 
van kennis delen en in die hoedanigheid heb ik ook 
contacten met Somaliërs in Somalië.  

 
L: Hoe vaak heeft u daar contact mee? 
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Erasto: Algemeen contact ik heb, ik heb wel per week, zeg maar 
zo’n 2, 3 keer contact met Somalië Of via familie of via 
organisaties. Als ik, ik ben heel erg intensief mee bezig 
en maarja goed, niet alleen maar voor mij werk, maar 
ook voor, ik ik wil beetje ook de politieke processen 
daarmee gaan bemoeien, dus vanuit belangstelling ben 
ik ook heel erg met Somalië bezig. 

 
L: Wat is uw voornaamste motivatie dat u daar heel graag 

betrokken bij blijft? 
 
Erasto: ehm, ik denk van dat wij als Somaliërs in het buitenland 

een enorme bijdrage kunnen leveren als het gaat om 
oplossingen zoeken en vinden voor Somalië want meer 
dan twee miljoen Somaliërs die leven buiten Somalië en 
die zijn wat mij betreft een heel erg belangrijke, hoe zeg 
je dat, een deel, als je wilt dat Somalië opgebouwd 
wordt. En in deze groep zitten met name in Europa en 
Amerika in Canada, Australië, en die zijn geschoold die 
hebben andere ervaringen opgedaan, die spreken veel 
verschillende vreemde talen dus die zijn een human 
capital die je niet moet missen, en wat ik probeer is dan 
ehm… te kijken of wij die mensen kunnen motiveren en 
hun krachten bundelen en iets gaan doen. Alle Somaliërs 
die in het buitenland leven, die betalen ook grotendeels 
van hun gelden die naar Somalië gaan, ik denk dat meer 
dan 60% wat in Somalië gebruikt wordt, komt uit mensen 
vanuit het buitenland. Van Somaliërs die in het 
buitenland leven. Iedere Somaliër stuurt geld naar 
Somalië per maand, de ene stuurt honderd dollar, de 
ander 500, misschien sommigen duizend, Dus het gaat 
om grote bedragen wat daar naartoe gaat en dat zegt 
ook iets over de betrokkenheid van de groep over 
Somalië. Ja, dus ik ik, en ik denk van nu, wij moeten niet 
alleen geld gaan betalen, wij moeten ook kijken of wij 
politiek gezien ook invloed kunnen hebben.  

 
L: In hoeverre voelt u zich een Somaliër? 
 
Erasto; Ehm, ja ik kijk. Grotendeels of helft van mijn leven heb ik 

in Somalië geleefd, gewoond, dus mijn referentiekader 
ligt in Somalië, dus ik denk Somalisch, ik spreek ook 
Somalisch, mijn manier van leven, tuurlijk is het ook door 
Nederland beïnvloed, maar de basis is Somalische basis 
en daarbij komt van ja, ehm, ik ben in een gelukkige 
positie dat ik het idee heb, ik kan een bijdrage leveren en 
dan moet ik ook dat gaan doen, en dus dat 
betrokkenheid, die emotionele betrokkenheid is heel erg 
aanwezig bij mij, dus dat is belangrijk en ook andere 
kant, ik spreek graag Somalisch met de mensen die 
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Somalisch spreken, ehhhhh… ik probeer..eh… nog 
steeds heel erg op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen daar, dus ik ben nog steeds op zoek, of ik 
heb inmiddels al veel contact met mijn oude vrienden. 
Dus nog steeds een behoefte, nog heel erg een 
behoefte, dus ik droom over Somalië waar ik opgegroeid 
ben, mooi leven wat ik gehad heb ooit dus ehm… ja het 
is qua denken, maar ook qua gedrag en ook qua dat 
ehm… ehm… ehm… emotioneel gezien, ik zie mijzelf 
ook nog steeds als Somaliër. Ja. 

 
L: Ok, u geeft aan, ik ben wel beïnvloed door Nederland, 

wat houdt dat precies in? 
 
Erasto; Dat kan ook niet anders. 
 
L: Wat houdt dat precies in? 
 
Erasto: Dat ik ook gaandeweg afspraak heb om drie uur, ik ook 

om drie uur hier moet zijn [Erasto lacht]. Ja, nee dat dat 
houdt onder andere in dat, ehhmm…..ehhm….. dat ik 
ook deels Nederlands denk, als je het zo, als het 
verstandig gezien of zakelijk wordt merk ik dat mijn 
gedrag dan heel erg Nederlands wordt, dat je precies wil 
weten wat gaat gebeuren, wat de doelstelling is en 
wanneer het gaat gebeuren, dat gedrag van risico’s 
vermijden, dan zie ik dat ik dat ook heb, als ik met 
Somalische organisaties advies wil geven dan zijn dat 
dingen waarop ik heel erg op let, ehm… ehm… maar ook 
de manier waar je, hoe je zelf, uitdrukt, hoe je praat en 
dat is ook wat mijn Somalische vrienden zeggen van, jij 
praat of je Nederlands spreekt als je ook Somalisch 
spreekt. Ja ja, dus dan merk je dat het toch wel invloed 
is. 

 
L: Dus je bent op een Nederlandse manier, Somalisch aan 

het spreken? 
 
Erasto: Ja, ja. Voorbeeld, om een voorbeeld te noemen, in 

Somalië zeggen wij ‘geef mij een koffie’, ehhh.. en in 
Nederlands zouden we zeggen, ‘wil je mij alsjeblieft een 
koffie geven’ he, dus dan ga ik dat letterlijk Somalisch 
vertalen en dan zeggen Somaliërs,wat klinkt dat raar hoe 
je dat zegt [lacht]. Ehhh, dus ja, ik wou haast zeggen wat 
beleefder klinkt als je in het Nederlands vraagt, ehm.. 
eh…dan goed, dan doe ik dat merk ik, maar ja ook ook 
over, over eh… werktempo, hoe je werkt, waar mensen 
op letten als je hier gaat werken of gaat studeren, is heel 
erg formeel, eh…en ik merk in mijn leven dat de 
invloeden in mijn leven ook erg aanwezig zijn. 
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L: Is het vooral Nederlandse invloeden op uw Somaliër 

zijn? 
 
Erasto: Uhu. Ja sommige dingen zijn wel echt heel erg 

Nederlandse dingen, maar in essentie als je er goed over 
nadenkt, Somaliërs of Nederlandse mensen, uiteindelijk 
wat de mensen beweegt en wat zij doen en waarom zij 
dat doet, is eigenlijk de motivatie, de basis hetzelfde, eh, 
maar de vorm en hoe je dat doet en hoe je het zegt 
daarin verschillen de mensen.  

 
L: En gaat de invloed van Nederland ten koste van uw 

Somaliër zijn? 
 
Erasto: Nee, ik hoop het niet. Het gaat niet ten koste van … 
 
L: U hoopt het niet? 
 
Erasto: Nee, dat wil ik ook niet. Dat als ik nieuwe dingen leer in 

Nederland, wat ik ook als verrijkend zie, wil ik niet dat ik 
dat beschouw als iets is tegenover wat ik in Somalië heb 
geleerd, Dat is, dat is niet het geval. Ehm.... maar ja 
andere kant, je moet wel heel erg opletten, goed over 
nadenken, als ik met Somalische mensen temaken heb 
hoe ik, met hun spreek en wat ik kan verwachten en wat 
niet. Dus dat, soms, dat belemmerd soms, dat merk ik 
wel. Soms zou ik dingen willen, dat Somaliërs gewoon 
leren hoe de Nederlanders, hoe die zakelijk met elkaar 
omgaan, hoe die dat ook doen. Maar ja goed, dat kan je 
niet van iedereen verwachten. Dat zijn wel dingen die 
opvallen en waar je goed over na moet denken van, 
ehm… om voorbeeld te noemen ik heb aantal keren met 
Somalische jongeren wat dingen afgesproken.  

 
L: Hier in Nederland? 
 
Erasto: Hier in Nederland, nieuwkomers. Die eigenlijk bij mij zijn 

gekomen van […], geef ons om de zoveel weken een 
avond, een korte informatie over bepaalde onderwerpen. 

 
L: Waarover geven jullie informatie? 
 
Erasto: Met betrekking tot onderwijs in Nederland. Wonen, waar 

kan ik het beste wonen? Werk. Maar ook de 
regelgevingen, de wetten. De meeste Somaliërs die in 
Nederland komen hebben te maken met dat zij 
misschien een verblijfsvergunning krijgen of dat zij bezig 
zijn hun familie hier naartoe te halen. Dus welke weg 
moet ik bewandelen, maar dan goed, dan merk ik van, 
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dat zij zich heel erg bescheiden gaan opstellen ehm… en 
daardoor eigenlijk overkomen of zij ehh…eh… niet veel 
kwaliteiten beschikken, dus dat dat op een of andere 
manier willen zij dat niet laten zien, en wat ik probeer is 
prikkelen dat zij juist dat gaan laten zien, dat zij bepaalde 
kwaliteiten hebben. Maar ik weet het, in Somalië praten 
mensen niet over kwaliteiten en over ja, over jouw 
zwakke of sterke kanten, maargoed als jij hier straks wil 
gaan werken of iets wilt doen, zijn dat wel dingen waar 
wel op gelet wordt. En dan moet je daar wel bewust van 
zijn en als je dan daarover spreekt en ik zie dat zij dat 
niet stel doorhebben, of niet belangrijk vinden, dan kan ik 
wel eens denken van oh ja..ja dan moet ik geduldig zijn 
en dan ja… 

 
L: En u heeft al verteld dat u nog veel bezig bent met 

projecten in Somalië als ik het goed begrijp. Bent u ook 
terug geweest naar Somalië? 

 
Erasto: Ja ik ben in 2001 in Somalië teruggeweest, iets van tien 

dagen ben ik daar geweest, toen werd ik begeleid en 
meegenomen  door mijn broer. Mijn broer is vermoord in 
2005, dus hij is mijn broer [wijst naar folder]. Hij is 
bekendste vredesactiviste in Somalië. Hij is in 2005 
vermoord. Ehm, dus toen ben ik met hem in 2001 
teruggegaan naar Somalië om mijn familie te zijn, want ik 
had toen ook heel lang niet gezien. En toen heb ik mijn 
familie gezien, en ….. mijn vrienden waren allemaal weg, 
maar wel … 

 
L: Ook gevlucht? 
 
Erasto: Allemaal gevlucht, dus dan heel andere nieuwe mensen 

leren kennen daar opnieuw, en en, hoe zeg je dat, ja het 
was, het was, ene kant was ik heel erg blij dat ik dat 
gedaan heb aan de andere kant maar aan de andere 
kant heeft dat vervolgens hele grote invloed gehad op mij 
toen ik terugkwam. Over hoe ik, hoe ik aan Somalië denk 
en hoe ik in Nederland woon en leef en en… ik heb 
mensen gezien die heel veel problemen hebben in 
Somalië, oorlog, doden, heel veel verschrikkelijke dingen 
hebben gezien en dan kom je naar Nederland en ik 
werkte toen bij de Gemeente Rotterdam en ehhh.. dan 
en.. dan, dan zie je dat wij hier op de werkvloer praten 
over een printer die niet werkt of kapot is en dat we daar 
ons heel erg over opwinden, dus, dus, dan ga je dingen 
heel anders relativeren, ehhhh…dat dus één. Maar 
andere kant ik was ook heel erg geraakt en toen was ook 
mijn verantwoordelijkheidsgevoel, dat ik toch wel iets 
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moet doen voor Somalië. Dus ja, ik ben daar ene keer 
teruggeweest in Somalië. 

 
L: En u was toen 11 jaar in Nederland, dus je vertrekt vanuit 

Nederland naar Somalië, u zij al ik voel mij een Somaliër, 
heeft uw tijd in Somalië nog iets met uw gevoel van 
Somaliër-zijn gedaan?  

 
Erasto: Ehm… mensen zien heel snel als jou als iemand die van 

het Westen terugkomt, ieamdn die dan, toch wel, in hun 
ogen gezegend is, die dan, en en en vandaan komt waar 
het vredig is en waar je kan werken, waar je een 
toekomst op kan focussen. En, maar ook ook, wat ze 
mensen ook gezegd hebben tegen mij, dat ik in die zin 
ben veranderd dat ik ook ehm…ehm…niet veel zei. Ik 
spraak niet veel. Op een of andere manier was de 
indrukken zo groot dat ik eh….eh… niet kon bevatten dat 
mensen dan dachten van eeehh, uh, wat ben jij rustig, 
wat ben jij, waarom zeg je niet veel, maar goed ik denk 
op dat moment van, wat moet ik jullie vertellen, dit is een 
totaal andere wereld waar ik vandaan kom. 

  En ehm…. Ja dat is, dat is… 
 

L: In hoeverre kon je je met hen identificeren? 
 
Erasto: Ja ik kon wel heel sterk een band leggen met hun maar 

ik vond dat wel moeilijk.  
L: En waardoor kwam dat? 
Erasto: Omdat ik vond dat de situatie waarin zij zich verkeerden, 

zo ….zo moeilijk en zo uitzichtloos was, dat ik dacht van, 
ja, dan…..ja wie ben ik om hier iets over te zeggen of, of 
iets over te vinden of … eh…. Maar ik had ook… 

 
L: Maar hoezo wie ben ik? 
 
Erasto: ..ik had me ook voorgenomen om meer naar de mensen 

te luisteren, ik was heel erg nieuwsgierig naar verhalen 
en wat hoe zij het conflict zien en wat zij als oplossingen 
zien, ehm…. Ja hoezo. Ik dacht van ik kom uit, ik kan wel 
makkelijk praten, ik kom uit Nederland, dus ik heb niet al 
die problemen meegemaakt of gezien, en … als mensen 
heb je altijd de neiging om, om mensen te zeggen, te 
veroordelen, ja maar dit hebben jullie toch zelf gemaakt. 
En dat vond ik te kort door de bocht, om zo te 
formuleren. 

  
L: Maar zoals u er nu over spreekt, lijkt er een soort van 

afstand te zijn… u vraagt zich af wat kan ik voor jullie 
betekenen. Daar valt mij een soort van afstand op. Kunt 
u dat verder uitleggen? 
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Erasto: Ja, ja, ja.. ja kijk emotioneel gezien is er geen afstand, 

dus ik ben emotioneel heel erg verbonden met de 
mensen daar. Maar misschien is het ook gewoon een 
overlevingstruc van mijzelf, dat ik heel erg rationeel 
verstandig probeer te zijn, probeer te zeggen van dit gaat 
niet om mij maar dit gaat om jullie en wat kan ik voor 
jullie betekenen en misschien dat dat het is. Maar ik weet 
niet of het precies helemaal juist is wat ik nu zeg. Ehm… 
nou ja, en anders beschouw ik mezelf ook als iemand die 
uit een rijk land vandaan komt en die in de positie is om 
iets te doen of iets te betekenen. Misschien dat ik, ja.. 
vanuit dat gedachte mijzelf overschat of wat dan ook, 
maar dat was het wel zo ja.. 

 
L: En hoe was het om toen weer terug te gaan naar 

Nederland? 
Erasto: Ehm… eigenlijk wilde ik heel snel terug naar Nederland, 

omdat ik dan ook de ellende daar niet kon verdragen. En 
te moeilijk vond, en ik maakte het ook heel erg…ik kon 
het niet loslaten en als ik dan ook, als in Mogadishu mij 
iemand verteld over … eh… problemen die die persoon 
heeft meegemaakt, dan kan ik daar heel lang in blijven 
hangen, en en, op een gegeven moment hebben ook 
mijn ouders tegen mij gezegd, wij zien dat jij dit niet meer 
aankan, dus het is wel goed, beter, goed als je teruggaat 
naar Nederland. Dus ik wilde eigenlijk ook terug en naar 
Nederland komen, eh.. maar ja dat blijft altijd dubbel. Op 
het moment dat je weggaat voel je dan ook 
verantwoordelijk voor al die massa’s daar en dan denk je 
ja, als ik naar Nederland kom, moet ik echt heel veel 
gaan doen en mijn best gaan doen om iets te betekenen 
voor de mensen. En….in Nederland was natuurlijk ook 
ergens opluchting, ik dacht van wouw…ja, ik, ik heb 
enorm geluk gehad dat ik op tijd daar weg was. Toen ik 
wegging uit Somalië….eh…eh… wat wij in Nederland 
hier hebben is, is ongekend mooi, als je in vrede kan 
leven. Ja. 

 
L: En dan heeft u het vooral over veiligheid hier in 

Nederland. Voelt u ook een bepaalde verbondenheid met 
Nederland? 

 
Erasto: Ja, ik heb in Nederland kinderen, mijn kinderen hebben 

Nederlandse moeder. Ehm…. Dus ik ben ook heel, 
vanuit dat .. ben ik ook heel erg betrokken bij Nederland, 
vanuit het gezinsleven zeg maar eh..eh..eh..maar ik heb 
ook hier enorme grote vriendennetwerk. Als ik over 
Nederland denk, of Nederland mis als ik wegga, eerste 
wat ik mis is niet van de gebouwen, of de mooie straten 
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hier, maar is meer van de mensen, de vrienden die ik 
ken, mensen die mij geholpen hebben in de begin 
periode dat ik hier was. Met wie ik ook nog steeds 
contact heb. Ehm… eh…dat is wat mij met Nederland 
verbind en wat mij ook mooi is van Nederland en waar ik 
ook echt heel erg van hou, is dat het individu op een 
plek, dus dat je als individu kan zijn, niet altijd, maar 
ehm… ehm.. in Somalië is de gemeenschap, daar heel 
erg, samen, heel erg, wordt daar heel erg benadrukt en 
alles gebeurd vanuit dat samen….en Nederland jij mag 
zelf eggen van nee, ik ga dat en dat studeren, ik ga dat 
soort werk doen. In principe is iets wat eigenlijk van jezelf 
moet zijn. Tuurlijk is altijd sociale samenhang en ook 
sociale controle, maar in Somalië is dat vele malen erger, 
waardoor jij als individu soms in moeilijke situatie terecht 
kan komen, dus dat vrij individuele vrijheden vind ik ook 
heel erg mooi aan Nederland. 

 
L: Dus u geeft nu ook duidelijk een verbondenheid aan met 

Nederland en u voelt ook een verbondenheid met 
Somalië. Hoe is het om je met twee landen verbonden te 
voelen? 

 
Erasto: Ja, ja, het is een eh….soms heel erg mooi en soms heel 

erg ingewikkeld. Soms is het heel erg mooi omdat ik zie 
dat [lacht] dat ik twee verschillende levens heb gekend, 
of heb nog steeds, en…. dat zie ik als een verrijking, dat 
ik in de positie ben dat ik Nederlanders, en soorten 
Nederlanders om kan gaan, maar tegelijkertijd ook met 
Somaliërs bezig kan zijn. Dus ehm…het is een én-én, 
dat is heel mooi, dat is een plus, aan de andere kant, 
soms is ingewikkeld, ehm…ehm… als je, soms denk je 
van, maar dat is niet persoonlijk, maar als ik zie hoe 
Nederland steeds meer met nieuwkomers en 
minderheden omgaat dat je dan in een beetje moeilijke 
positie komt, dat je denkt wow er is een grote groep, 
eigenlijk in Nederland die eigenlijk jouw aanwezigheid als 
probleem zien. Eghm…en dan zie je dat ik de neiging 
heb dan snel om eh…er is eigenlijk niks te combineren, 
jij bent Somaliër of volledig Nederland. 

 
L: Zo ervaart u dat? 
 
Erasto: Soms ervaar ik dat zo.  
 
L: Dat de samenleving deze keuze aan u oplegt of vindt u 

dit zelf zo? 
 
Erasto: Nee, dat de samenleving dat vraagt. Dat de samenleving 

min of meer vraagt dat ik assimileer, dat ik opga in deze 
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samenleving. Eh… en dat is teveel gevraagd, dat kan je, 
dat kan je, dat mag je van mij niet aan mensen vragen. 
Maar als je als mensen zouden willen, zou denk ik heel 
erg moeilijk zijn. Je kan niet zeggen van Somalië bestaat 
niet voor mij, dat…dat zou ik niet kunnen. Ik zou, ik zou 
het niet weten. En soms kom je met het idee dat je 
sommige dingen moet kiezen, of Somalisch moet zijn of 
Nederlands. Maar dat zie ik ook bij Somaliërs, als ik met 
Somaliërs ben, die ehm… in Nederland, Somaliërs in 
Nederland he, die ehm… vaak zeggen van ja, ik wil niet 
mijn cultuur of mijn eh.. mijn identiteit, mijn religie, ik wil 
dat niet kwijtraken en heel erg krampachtig dingen 
vasthouden waardoor ik zelf moeite heb om te snappen 
van wat probeer je nu eigenlijk vast te houden, wat is dat 
dan, waar ben je eigenlijk bang voor. Ehm…ehm… ja ik, 
ik ……. Ik als op algemeen zo mag beoordelen, ik zie dat 
leven in een twee wereld, ik twee culturen, zie ik mezelf 
als verrijking van mezelf als individu. Ja. Dus ik probeer 
de beste van beiden kanten te gebruiken en te zien en 
dat lukt mij soms en soms niet. 

 
L: Je probeert die kanten dan samen te brengen? 
 
Erasto: Ik probeer die samen te brengen, ja. Dus als ik een 

avond in Rotterdam met veertig nieuwkomers spreek, en 
hun vertel dat zij allereerst verantwoordelijk zijn voor hun 
leven, en ten tweede open moeten staan voor nieuwe 
dingen en niet heel, heel bang te zijn of onzeker over te 
worden en concreet de taal te leren en een opleiding te 
volgen, werk te gaan zoeken en dan probeer ik de 
verbindingen te leggen met, met Nederland. En daar is, 
daar is waar ik ook heel sterk in geloof. Dat mensen 
gewoon ehm…die nieuwe uitdaging gewoon aankan en 
niet bang zijn. 

 
L: En zijn er momenten waarop u merkt dat u de invloeden 

van Somalië enerzijds en Nederland anderzijds dan die 
in bepaalde situaties gecombineerd worden?  

 
Erasto: Ja, ja, ja. 
 
L: Zou u daar een voorbeeld van kunnen geven? 
 
Erasto: Als ik vanavond mijn kinderen vertel verhalen over 

Somalië en zij zeggen dat lijkt eigenlijk heel erg op een 
Nederlands verhaal en het is ongeveer hetzelfde, dan zie 
ik dat twee werelden zo dicht bij elkaar komen in ´éen 
huis, binnen één gezin, tussen vader en zijn kinderen, 
dan denk ik van ja, dat is, dat is heel mooi. Dat is om te 
zien echt heel goed. En ik zou willen zeggen voor dat 



Bachelorthesis Lisa Olsthoorn (3337405) 119 

mensen ook meer moeten mensen ook meer moeten 
letten op die overeenkomsten, op die dingen die dichter 
bij elkaar komen, die samengaan, dan alleen focussen 
op de verschillen tussen de Somaliërs en Nederlanders.  

 
L: En u heeft, u bent dan betrokken met name of sociaal 

vlak met die Rotterdamse Somalische jongeren, dat is 
echt informatie over studie en dergelijke. Bent u nog op 
andere manieren betrokken met Somaliërs in Nederland 
als in politiek, economisch, cultureel? 

 
Erasto: Ja, ehm…. Ik zit, ik ben in de positie, dat ik nu voor veel 

Somaliërs ehm..vaderfiguur, klinkt zo oud he, vaderfiguur 
[lacht], eh…ja broer, hoe zeg je dat, vriend, zo’n relatie 
krijgen en daardoor zijn er heel veel organisaties die mij 
vragen om eh… bij eh… bij hun organisaties te komen, 
bijeenkomsten bij hun organisatie te organiseren, dag 
voorzitter te worden, als problemen zijn, word ik gelijk 
erbij gehaald. Ehm…laatst was, ehm…..wanneer was 
dat, lang geleden, dat in Rotterdam aantal mensen zijn 
opgepakt op verdenking van terrorisme, Somaliërs, maar 
goed dan gaat de hele gemeenschap in Rotterdam mij 
dan roepen om zeg marr hen bij te staan, maar ook 
richting media, richting Nederland een beetje gezicht te 
geven van wat hen is overkomen. Dan ben ik ook op dat 
niveau heel erg betrokken met hun. Aan de andere kant 
zit ik met hun ook over te denken om met bepaald beleid 
of wat is de regie of hoe zij een organisatie kunnen 
oprichten en financieel ja ik, ehm… wordt wel eens mij 
bijdrage gevraagd, laatst was een oud-minister president 
die naar Somalië, of van uit Amerika naar Nederland 
kwam, een oud Somalisch minister-president en toen 
werd mij gevraagd om daaraan mee te werken en ook 
een bijdrage te leveren, geld ook, en dat heb ik ook 
gedaan, ja. Ja, dat doe ik ook. 

 
L: Bent u betrokken bij activiteiten in Somalië? Op 

economisch, sociaal, cultureel of politiek vlak? 
 
Erasto: Economisch gezien dan hè, direct met mijn familie, ik 

stuur elke maand geld naar mijn ouders. Politiek gezien 
probeer ik vanuit de stichting wat wij hebben opgericht 
ook invloed te hebben op de politieke processen in 
Somalië. Ik schrijf weleens artikelen, op Somalische 
websites. 

 
L: Waar zijn deze websites gevestigd? 
 
Erasto: In Somalië, internationaal eigenlijk. Amerika, Engeland, 

het wordt door veel Somaliërs over de hele wereld 
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gelezen en bekeken en daar probeer ik ook mijn 
dingetjes te doen. Ja en als ik gelegenheid heb en er is 
een Somalische televisie dan probeer ik, ja, mijn visie te 
geven op het conflict en soms word ik ook uitgenodigd bij 
televisiediscussies over bijvoorbeeld, er is nu een nieuwe 
grondwet wordt geschreven en hoe ik dat zie, daar geef 
ik dan commentaar op, daarover. Ja. Ja dus ik, ik ben op 
allerlei manieren nog steeds betrokken met Somalië en 
ehm.. als mij gevraagd, gevraagd zou worden of ik terug 
zou willen naar Somalië, zou ik gelijk ja zeggen vandaag, 
zou ik terug willen. Ik weet ergens dat dat niet kan, dat 
dat lastig is. 

 
L: Waarom? 
 
Erasto: Ik, praktisch gezien, ik heb hier kinderen dus, ik zal ook 

niet mijn kinderen gelijk achter willen laten hier. Ehm… 
maar aan de andere kant, dat verlangen, dat nostalgie is 
nog steeds aanwezig bij mij. Er is niet één dag dat ik niet 
aan Somalië denk. Of waar ik ben opgegroeid of mijn 
vrienden dus ik heb heel romantisch beeld nog steeds 
van Somalië, ja. Ja, dus… 

 
L: Is dit veranderd sinds je hier in Nederland bent? 
 
Erasto: Dat is, dat is opmerkelijk, in het begin dacht ik van, hoe 

langer ik hier blijf, hoe, dan zal mijn beeld ook vervagen, 
ook mijn verlangen wat minder worden, maar hoe langer 
ik hier blijf, hoe sterker dat eigenlijk wordt. Het is eigenlijk 
een beetje het tegenover gestelde. Ik dacht zo van als ik 
hier langer ben, dan heb ik hier leven opgebouwd, 
vrienden, mensen om me heen, kinderen, dan zal ook 
het verlangen om terug te gaan naar Somalië 
verminderen, maar dat is niet zo.  

 
L: Hoe zou je dat kunnen verklaren? 
 
Erasto: Ehm…. Ik denk dat dat heeft te maken met toen ik 

wegging uit Somalië was dat niet een bewuste voorop 
gezette keuze, met van ik ga weg uit Somalië, ik ga 
emigreren, ik kom hier nooit meer terug. Het was iets van 
onwil, wat heel snel ontstaan is, je gaat weg met de 
gedachte dat je gewoon snel terugkomt. Ik had toen, was 
eh.. hevig verliefd op een vriendin toen en ik wilde 
helemaal niet weg toen, maar ik dacht van ja..ik ga nu 
weg, maar dan kom ik binnen een jaar of twee weer 
helemaal klaar en dan kom ik teug, dat idee, dat 
gedachte is denk ik, voor mij, wat ervoor zorgt dat ik nog 
steeds dat verlangen heb blijven houden. Maar goed ook 
de mooie herinneringen, dat zijn ook belangrijk. Ja, ja, 
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dus dat heb ik blijven houden. En ik heb een keer van 
een goede vriend van mij een mooi verhaal gehoord en 
dat is mooi om jou ook te vertellen. Hij zei van […], als je 
ergens zit zoals wij nu hier zitten, en je ziet Somaliërs op 
straat lopen, dan je mag van mij denken dat is een 
Somaliër die daar loopt en in zijn gedachte denkt over 
Somalië. Ehm… dus dat mag je vermoeden van mij. 
Maar als je ziet twee Somaliërs lopen, dan mag jij van mij 
vanuit gaan dat zij 90% van hun tijd over Somalië 
hebben, terwijl zij in Rotterdam lopen. En ik denk dat dat, 
wel iets, wel kern van waarheid zit. Ja. 

 
L: Het feit dat je dus eigenlijk op een heel andere plek op 

de wereld bent, en je toch nog steeds zo verbonden voelt 
met een ander land. 

 
Erasto: Ja. Ja. En ondanks dat je hier qua materiaal gezien beter 

leven hebt eigenlijk. En dus je kan hier studeren en rustig 
leven hebben, vredig leven hebben, en als ik vergelijk 
met wat iemand met mijn leeftijd heeft en hoe die leeft, 
dus qua materiaal gezien, heeft ie het vele malen 
moeilijker dan ik, maar dan zie je dat het eigenlijk niet om 
dat gaat. Het gaat niet om wat mensen hier hebben, of je 
nou een auto heb of een mooi appartement of een goede 
baan, ehm… sommige mensen denken dat, vrienden uit 
Somalië zeggen tegen mij van […], je woont in 
Nederland, dat is toch een mooi land, een rijk land en je 
hebt een mooie baan. Tuurlijk zijn dat belangrijk, dat is 
goed, om dat hier te hebben, maar dat neemt niet weg 
van……dat je ook nog steeds verlangt naar wat je 
gekend hebt als kind en waar je ook geboren bent en 
opgegroeid. Die herinnering is die die gaat niet weg, die 
kan je niet, die kan je niet zeggen die zet ik weg omdat ik 
nu een betere baan heb, ja. 
Dat gevoel is altijd aanwezig 

 
L: En toch geeft u aan zich verbonden te voelen met 

Nederland? 
Erasto: Ja 
L: ..kunt u zich ook identificeren met andere Nederlanders? 
Erasto: Wat bedoel je precies dan? Waar denk je dan aan? 
L: Ik neem altijd het voorbeeld van een voetbalwedstrijd, 

het wereldkampioenschap waarin Nederland speelt. 
Betekent dat iets voor u? 

 
Erasto: Ja, ja, ja [lacht], ja nee absoluut. Als ik met mijn broers in 

Amerika ben en we praten over voetbal of er is een 
wedstrijd, ja dan ben ik heel snel voor Nederland. En 
eigenlijk ook echt gevoelsmatig, 100%, dat is gek.  
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L: Waarom is dat gek? 
 
Erasto: Ja, omdat ik dan denk nou dat je, dat ik dan, eh… 

gevoelsmatig zo verbonden voel, zo van hou, hoop dat 
Nederland wint, twintig jaar geleden had ik niks met 
Nederland, eh…. Dus in die twintig jaar is er dus iets in 
mij gegroeid waardoor ik dan eigenlijk zo verbonden voel 
dat ik, dan ben ik Nederlander, absoluut. 

 
L: U voelt zich dan een Nederlander? 
Erasto: Ja, ja, voetbal is echt een heel goed voorbeeld. 
 
L: En zijn er andere situaties waarin u zich Nederlander 

voelt? 
 
Erasto: Eh…sport is altijd mooi he, maar ok eh….. hm…kijk als ik 

met mijn, als ik bijvoorbeeld nog steeds met mijn familie 
ben dan, paar dagen met hun ben, dan ook wel, dan mis 
ik Nederland en naast dat ik de mensen die ik hier ken 
mis, mis ik dan ook .. 

 
L: Als u bij uw familie in Somalië bent bedoelt u? 
 
Erasto: Ja en Amerika, Amerika is makkelijker voor mij. Eh…dan 

mis ik van die wandelingen die ik hier doe bij het park en 
zondagmiddag bijvoorbeeld. Mijn café waar ik koffie drink 
altijd, dan dan mis ik, dan voel ik dat ik heel erg 
verbonden ben met Nederland, met dat soort dingen ook. 

 
L: Voelt u zich thuis in Nederland? 
Erasto: Ja, ik voel me dan thuis, als ik ergens naartoe ga, en ik 

ben hier dan 2,3 weken weg dan, dan ja, mis ik wel ook 
Nederland weer ja. 

 
L: En, zou u kunnen beamen dat er iets bestaat als: u voelt 

zich enerzijds verbonden met Nederland, anderzijds met 
Somalië, ontstaan hierdoor een soort van nieuwe 
verbondenheid? 

 
Erasto: Ja..ja..ik denk dat dat wel het geval is. Ik denk dat als ik 

nu terug zou gaan naar Somalië, dat ik niet zou kunnen 
zeggen ik ben nu terug in Somalië en ik ben nu helemaal 
100% Somaliër, dat gaat mij niet lukken. Nee, en ik denk 
dat ik dan ook blijf houden dat deel van Nederland in mij 
nog steeds en ehhm…datgene wat mijn gedrag 
beïnvloed heeft, hoe ik met mensen omga, wat ik zeg, 
wat ik leuk vindt, maar ook daarbuiten van de mooie 
mensen die ik hier ken wat ik dan ga missen. Maar ik 
denk dan, ik denk dat, ik weet niet of er dan iets nieuws 
gaat ontstaan, dat dat het woord is. Maar ik denk wel dat 
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er een combinatie van twee werelden in één persoon 
komt, en dat die combinatie bij die ene persoon, 
tenminste als die persoon dat als verrijking ziet, een hele 
mooie persoon van kan maken, ja. Ehm, meestal als ik 
vragen krijg die met de politiek te maken hebben en ik 
heb het met iemand nodig met wie ik wil overleggen, het 
valt mij op dar 90% met de mensen met wie ik dan ga 
overleggen zijn Nederlanders. Terwijl ik weet dat 
Nederlanders niks weten over wat voor politiek of soort 
conflicten ik over spreek, maar op een of andere manier 
word ik getrokken tot hun manier van analyseren, 
nadenken, advies geven en dat is een deel wat ik heel 
erg waardeer en wat ik heel graag wil horen en wil 
overnemen, van mijn vrienden. Ehm…als het gaat om 
dat ik muziek, cultuur, ja dan denk ik heel snel gauw 
alleen met mijn Somalische vrienden. Ehh…dan, dan ik 
luister meer Somalische muziek dan Nederlandse 
muziek, ja, waarom heb ik dit eigenlijk gezegd, ik weet 
het niet.  

 
L: Dat geeft niet. 
 
Erasto: [Lacht] 
 
L: Ik ben nog een vraag vergeten te stellen, dus daar zou ik 

graag even naar terug willen. U heeft erover dat u 90% 
van de gevallen met Nederlanders spreekt over 
conflicten in Somalië, heeft u Nederlandse contacten? 

 
Erasto: Ja. Mijn contacten bestaan op dit moment denk ik iets 

van 60% uit Nederlandse vrienden, 40 Somaliërs.  
 
L: En wat zijn, wat voor soort contacten? 
 
Erasto: Ja collega’s, vrienden ehm…dat zijn met name de 

Nederlandse, ja..En Somaliërs is, is, is ze zijn niet echt 
vrienden maar goed ik heb regelmatig contact met hun 
en ik kom in verschillende gelegenheid en dan ontmoet ik 
ook veel Somaliërs dus ik ben qua tijd ook nu de laatste 
tijd meer met Somaliërs bezig dan bij Nederlanders. Ja. 
Ehm…. Ja, het is echt ongelooflijk he. Ja, mijn vrienden 
met wie ik filosofeer en goed over het leven nadenk zijn 
meer Nederlanders dan Somaliërs [lacht] Vreemd. 

 
L: Waarom is dat vreemd? 
 
Erasto: Ja vreemd, mensen, of ja ik ga ervan uit dat dingen 

vanzelfsprekend meer moet zijn van jouw achtergrond, 
waar je vandaan komt, maar dat is niet zo, bij mij niet.  
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L: Waardoor komt dat denkt u? 
Erasto: Ja, want ik zie de mooie kant van mensen die heel 

andere van leven hebben en kennen eh…eh…eh… 
daarin is ook een schoonheid aanwezig ook bij 
Nederlandse mensen en dat is ook eh…wij hebben als 
mensen vaak alleen maar vooroordelen en dan blijven 
wij daar hangen en dan komen wij niet verder dan dat en 
als je dan verder dan dat komt dan zie je dat 
Nederlanders ook kunnen zeggen van wat zijn Somaliërs 
mooie mensen, hoe ze denken en hoe ze doen, maar 
Somalisch iemand kunnen ook hetzelfde zeggen over 
Nederlanders, ja. Eh… je leert of je ziet, of je komt het 
tegen, dat heel veel vooroordelen eigenlijk nergens op 
slaan. Dat het eigenlijk, ze zijn altijd ontstaan, ooit 
ontstaan en ik weet niet waar….dat hoeft niet altijd zo te 
zijn. 

 
L: Dan zijn we aangekomen bij de laatste vraag, maar ik 

denk dat u daar in direct al antwoord op heeft gegeven, u 
beschikt nu over de middelen om in contact te staan met 
de mensen in Somalië? 

 
Erasto: Ja, ja. 
 
L: Heb ik dat goed begrepen, zoals internet en telefoon? 
 
Erasto: Ja 
L: Hoe frequent heeft u contact? 
 
Erasto: Familie en vrienden heb ik vaak met telefonische 

contacten en organisaties heb ik vaak mail contact ja. En 
dat loopt ja, al heel lang, misschien al 15 jaar of zoiets. 
Ja. Ja. Dus eh.. 

 
L: Dan heb ik in principe nu al mijn vragen aan u kunnen 

stellen. Heb ik goed begrepen dat u in 1990 alleen naar 
Nederland bent gekomen? 

Erasto: Alleen naar Nederland ben gekomen ja juist. 
 
L: En toen zijn uw ouders in Somalië gebleven? 
 
Partcipant E: En een broer, mijn oudste broer. 
 
L: Want uw gezin bestaat dus uit u en uw broek en uw 

vader en moeder? 
 
Erasto: Nee, negen broers.  
 
L: Maar allemaal overleden? 
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Erasto: Nee allemaal gevlucht, behalve mijn oudste broer, die 
vermoord is in 2005. En toen ik wegging uit Somalië was 
hij daar met mijn, onze ouders. En mijn andere broers die 
wonen in Zweden, Amerika, Canada, ja. 

L: Verspreid over de wereld.. 
 
Erasto; Ja, ja.  
 
L: Leuke vakantiebestemmingen 
 
Erasto: Leuk en goedkoop, als ik daar ben dan word ik enorm 

verwend dus ik mag geen koffie voor mezelf betalen, dan 
is het lekker om daar naartoe te gaan. Ik ga in juli met 
mijn kinderen daarnaar toe. 

 
L: Naar Amerika? 
 
Erasto: naar Amerika en Canada, allebei. Ja, dus wij hebben er 

zin in. 
 
L: Ja kan ik me voorstellen. En u was geboren in 

Mogadishu? 
 
Erasto: Ik ben in Mogadishu geboren ja. Daar ben ik opgegroeid 

en geboren worden in Mogadishu heeft heel veel 
voordelen, privileges, dan ben je stadsjongeman, 
stadsman, hoe noem je dat, stad iemand, ehm..eh.. dan 
heb je mogelijkheid om naar school te gaan, te leren, 
naar ziekenhuis te gaan als je ziek bent, dat is niet overal 
in Somalië zo. Als je in Somalië in stad of grote stad bent 
geboren dan heb je bepaalde voordelen.  

L: Oh, dat heb ik u ook nog niet gevraagd, wat is uw hoogst 
behaalde opleiding? 

 
Erasto: In Nederland of? 
L: Maakt niet uit 
 
Erasto: Universitair 
 
L: In Somalië? 
 
Erasto: Nee niet in Somalië, in Nederland ook niet, niet 

afgemaakt. In Somalië was ik toen ik wegging net een 
jaar bezig met mijn studie. 

 
L: En hier opnieuw begonnen? 
 
Erasto: Hier opnieuw begonnen. Hbo heb ik hier gedaan en 

daarna naar Leiden naar politieke wetenschappen, maar 
dat heb ik niet afgerond.  
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L: Ok, uw hbo was wel afgerond? En nu woont u in 

Rotterdam 
 
Erasto: Nu woon ik in Rotterdam, hiervoor woonde ik in Delft. 
 
L: En wat was ook alweer uw leeftijd? 
 
Erasto: 43. 
L: Ik wil u heel erg bedanken voor uw tijd 
 
Erasto: Ja, graag gedaan! 
 
L: Heeft u zelf misschien nog vragen? 
 
Erasto: Ik vind het leuk dat je onderzoek doet naar Somalische 

gemeenschap in Nederland en over hun identiteit, 
Nederland, Somalië. En ik zou graag ook willen, als je 
klaar bent van je onderzoek, zou ik het graag willen 
lezen. 

 
L: Ja uiteraard, ik zal u als het is afgerond naar u toesturen. 
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Interview met Faaiso in Tilburg 
19 maart 2012, duur: 52 min 
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L:  Ik ga het interview opnemen, maar dat is meer voor mezelf, 
zodat ik nu kan luisteren en thuis alles uit kan werken. Je 
anonimiteit wordt hierbij gewaarborgd en je naam zal dan ook 
niet in mijn thesis of in andere stukken voorkomen. Ik zal in het 
kort uitleggen wie ik ben en waar ik onderzoek naar doe. Ik ben 
studente Sociale Geografie aan de universiteit Utrecht en voor 
mijn bachelorthesis moet ik onderzoek doen en ik heb ervoor 
gekozen om mijn onderzoek te doen naar de Somalische 
vluchtelingen in Nederland een daarbij interview ik eerste 
generatie vluchtelingen, maakt niet uit wanneer of op welke 
leeftijd zij naar Nederland zijn gekomen. En daarom zijn we nu 
hier. Het doel van deze interviews is om meer inzicht te krijgen 
in de identiteit van de Somalische vluchtelingen in Nederland en 
daar ga ik je vandaag wat vragen over stellen. Mocht ik een 
vraag stellen die je niet wilt beantwoorden, dan kun je dat 
gewoon aangeven en gaan we door naar de volgende vraag. 
Allereerst zou ik je willen vragen of je wat kan vertellen over je 
vlucht van Somalië naar Nederland, of wat je daarover verteld is 
wellicht [voorafgaand is contact geweest met participant, omdat 
participant twijfelde over geschiktheid voor onderzoek omdat zij 
al op haar vijfde naar Nederland is gekomen]. 

 
Faaiso: Ok, ja ik kan me daar eigenlijk heel weinig van herinneren want 

ik was toen pas vijf jaar, maar eh… wat ik heb begrepen is dat 
wij eerst naar Jemen zijn gegaan en dan van daaruit naar 
Europa zijn gekomen en dan ook gelijk naar Nederland.  

 
L: Vanuit Jemen naar Nederland? 
 
Faaiso: Ja, ik herinner me daar eigenlijk bijna niets van. 
 
L: En met wie ben je naar Nederland gekomen? 
Faaiso: Mijn vader is achtergebleven, want hij zat in het leger. Dus hij 

moest achterblijven. Hij kwam naar Europa toen ik acht 
maanden, negen maanden, nee wanneer kwam ie, sorry, hij 
kwam acht maanden, negen maanden later. Dus, maar voor de 
rest al mijn broers en zussen en moeder waren we samen.  

 
L: Je hebt niet veel herinneringen eraan zeg je, heb je 

herinneringen over de beginfase toen je net in Nederland was? 
 
Faaiso: Ja, dat wel. Ik weet, klinkt heel bizar ik weet nog wel de eerste 

dag dat we in Nederland waren, toen waren we naar Gilze Rijen 
gebracht. Ik weet nog wel dat mijn moeder me vasthield en dat 
we in zo’n heel grote zaal zaten en dan gingen die schuifdeuren 
zo open en dan kwam er een hele groep mensen binnen. En 
toen zat er ook een vrouw op het podium, die zei, die vertelde 
wat er allemaal ging gebeuren enzo. Het was toen ook zo dat 
de mensen die daar daar kwamen die sliepen niet per gezin, 
maar je sliep zegmaar per kamer met mensen van jouw leeftijd. 
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Dus mijn ouders, mijn moeder dan, ik zat dan in een andere 
kamer, in een wiegje, dat weet ik nog wel, dat ik nog zat te 
zoeken naar mijn broers en zussen, maar dat ik niemand kon 
vinden, dat weet ik nog wel. We hebben twee maanden ofzo in 
het AZC in Rosmalen gezeten, vier maanden ofzo in Gilze Rijen 
gezeten en dan zijn we naar Rosmalen gegaan, maar die is nu 
dicht heb ik begrepen. Daar hebben we twee jaar gewoond en 
daar heb ik eigenlijk een hele leuke tijd gehad. Ik, ik merkte niks 
van de problemen wat we hadden ofzo, ik kon, want het AZC 
zat zeg maar midden in een bos en dan ging ik altijd met 
andere kinderen spelen buiten of, ja, ik merkte eigenlijk heel 
van dat we vluchtelingen waren.  

 
L: En toen hebben jullie daar een verblijfsvergunning gekregen? 
 
Faaiso: Vroeger was het zo, ja jawel we hebben een verblijfsvergunning 

gekregen, maar vroeger was het zo als je vijf jaar in Nederland 
bent dan krijg je automatisch een paspoort, maar wanneer we 
verblijfsvergunning kregen, dat weet ik niet hoelang dat duurde. 
Ik weet dat wij daar van 95 tot 97 hebben gewoond en in 97 
hebben we ons eerste huis gekregen in een dorp in Gelderland. 
En toen hebben we daar twee jaartjes gewoond. 

 
L: Zijn jullie dus in 1994 naar Nederland gekomen? 
 
Faaiso: Nee 95.  
L: Dus je bent nu ongeveer 17 jaar in Nederland. 
 
Faaiso: Ja, 6 februari is 95, waren we in Nederland. Mijn moeder heeft 

nog die boekjes die ze gingen invullen als je aankwam als 
vlcuhteling, mijn moeder had die nog en daar stond nog februari 
1995 in. 

 
L: Daar kijk je nog wel eens in? 
 
Faaiso: Ehhh… ja, ze zitten gewoon in mijn moeders kast en dan zie ik 

die wel en dan kijk ik gewoon even naar, dan denk ik oh ja dat 
was toen. 

 
L: Ok, en je woont nu zeventien jaar dus in Nederland. Kan je mij 

uitleggen wat op dit moment Somalië voor je betekend? 
Faaiso: Ehm, ja ik wil heel graag ernaar toe, omdat het toch het land is 

van mijn ouders en mijn voorouders enzo, maar, als ik daar nu 
naartoe zou gaan dan zou ik me denk ik meer een 
buitenstaander voelen, dan dat ik hier in Nederland ben. Omdat 
ik ook de Somalische taal niet zo heeel, de Somalische taal niet 
zo goed als Nederlandse taal eigenlijk. En als ik daar zou gaan 
spreken ze ook echt een heel andere dialect dan wat ik spreek. 
Maar het betekend wel heel veel voor me, ik zou er heel graag 
naartoe willen.  
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L: Je zegt het is het land van mijn ouders, mijn voorouders, zie je 

het niet als jouw land? 
 
Faaiso: Ja omdat ik daar gewoon heel weinig herinneringen van heb. Ja 

ik weet hoe we daar hebben geleefd, mijn ouders vertelden 
daar wel wat over, eh.. ja, het is niet dat ik een rechtstreekse 
heb met Somalië… 

 
L: Je hebt geen band met Somalië? 
 
Faaiso: Nee geen rechtstreekse band, niet dat ik als ik ernaartoe ga ik 

zeg van hé dat is de speelplaats  waar ik heb gespeeld, oh dat 
was ons huis, nee dat heb ik niet. Maar gewoon om te zien, hoe 
is ons land, hoe is de natuur, hoe is de klimaat, de mensen, 
want de mensen daar zijn heel anders dan de Somaliërs hier 
natuurlijk. Dus het is meer de nieuwsgierigheid dan dat ik echt 
een rechtstreekse band heb. 

 
L: Je zegt, de Somaliërs daar zijn heel anders dan de Somaliërs 

hier, kan je dat verder toelichten? 
 
Faaiso: Ja, nou bijvoorbeeld, als ik daar nu zo [wijst naar haar 

hoofddoek en kleding], ik ben nu eigenlijk best wel bedekt, maar 
daar moet, ja daar moet niet maar zouden de mensen  wel 
aankijken, daar zou je bijvoorbeeld geen kleurrijke, als je daar 
een kleurrijke hoofddoek zou dragen, zouden wel meer mensen 
naar jou kijken. Het is niet dat het verboden is ofzo, maar dan 
trek je toch wel wat meer aandacht omdat vrouwen meestal 
donkere kleuren dragen, ook het eten, we koken heel vaak 
cultureel Somalisch, maar we eten ook gewoon Hollands 
gewoon, vlees en groente en als ik dat daar zou maken dan 
zouden mensen denken van wat is dit nou? En ook een beetje 
de mentaliteit, bijvoorbeeld in Somalië komt nog wel veel 
vrouwenbesnijdenis voor, ik ben, ik en mijn ouders, heel veel 
vrouwen in mijn familie, ja de oudere generatie, de generatie 
van mijn moeder, die generatie wel nog allemaal besneden, 
maar mijn generatie allemaal niet. En ja daar is dat heel 
normaal, maar voor ons is dat een heel, ja, een heel raar idee, 
van hoe kun je dat doen, terwijl dat daar heel normaal is. Ja. 

 
L: Ja, je geeft aan dat je wel terug zou willen naar Somalië, wat is 

dan jouw motivatie om terug te gaan? 
 
Faaiso: Ja gewoon om te kijken van, ja, ik hoor mijn vader altijd zeggen 

van oooh het weer daar, en je kan daar visjes vangen en de 
zee en alles en ja, dat ben ik gewoon heel nieuwgierig naar. 
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L: Maar had dat dan elk ander land kunnen zijn? Je vader had ook 
verhalen kunnen vertellen over Frankrijk en hoe mooi het daar 
is en dat het weer daar prachtig is. 

 
Faaiso: Ja, ja, nou ik ben in 2009 in Tanzania en Kenya geweest en in 

Kenia had ik waar ik ben geweest, mijn oom woont in 
Mumbasa, woont ie ook echt in een buurt waar heel veel 
Somalische mensen wonen en toen zei mijn oom, jij was klein 
toen je naar Somalië ging, maar dit was een beetje, dit is een 
beetje hoe Somalië was vroeger, weet je, het was een heel 
lekker klimaat, heel mooi weer, vers fruit, verse vis, we gingen 
daar zwemmen in de oceaan, hij zei zo was het leven daar en 
dat trok mij heel erg aan, maar omdat je weet dat het niet 
Somalië is, heb je zoiets van, ik wil toch daar, ja, daar een 
beetje de smaak gaan proeven. 

 
L:  Waarom dan Somalië? 
 
Faaiso: Ja, het is toch het land waar mijn ouders vandaan komen, waar 

ik ben geboren, waar ja, we vieren soms nog wel eens 
Onafhankelijkheidsdag op 1 juli, hangen we de vlag even op en 
ja.  

 
L: Ja, wat doen jullie op 1 juli? 
Faaiso: Ehh.. nou er wordt binnen Nederland, dan heb je wel van die 

Somalische organisaties en die organiseren dan zo’n dag en er 
komen dan sprekers en Somalische zangers die toen ook wel in 
Somalië ook bekend waren. Er wordt dan ook geld opgehaald 
en soms ga ik dan naar zulke bijeenkomsten. Maar thuis, thuis 
doen we eigenlijk niet heel veel, ja mijn zus die vindt het heel 
leuk om de vlag dan op te hangen. 

 
L: De Somalische vlag? 
 
Faaiso: De Somalische vlag op te hangen ja, dan blijft ‘ie twee weken 

staan en dan halen we hem weer weg. Ja, die is acht jaar ouder 
dan mij. Die herinnert zich nog heeel veel. Die weet nog wel 
hoe onze huis eruit zag en bij mijn oom dat daar druiven 
uitkwamen in de tuin, die weet nog heel veel daarvan ja. 

 
L: En wat is dan het verschil tussen jou en je zus als je kijkt naar 

jullie band met Somalië? 
 
Faaiso: Ja ik denk wel dat zij meer verbonden is, want zij is heel 

betrokken bijvoorbeeld met die hongersnood, is zij heel erg 
betrokken, ging zij echt geld doneren, ja, ook mensen in haar 
omgeving laten weten van dit is er aan de hand in Somalië, we 
moeten iets doen en zo maarja ik, ik hield, ik was daar niet zo 
erg betrokken mee als zij. Zij ging echt op filmpjes, op 
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internetfilmpjes kijken hoe de situatie ging enzo, Maar ja, ik had 
daar niet zo heel erg… 

 
L: Maar bij Onafhankelijkheidsdag op 1 juli, dan ga je daar 

naartoe. Wat is dan je reden om daaraan deel te nemen? 
 
Faaiso: Ja, ik weet niet, ik denk gewoon een beetje, ja voor de lol, het is 

altijd wel heel gezellig daar en… 
 
L: Waarom is het gezellig? 
 
Faaiso: Ja je ziet daar, gewoon met al die zangers enzo, is allemaal wel 

heel leuk om nog die traditionele Somalische muziek te 
luisteren en er komt ook wel eens een spreker, er komt vaak 
een spreker die dan net terug is uit Somalië  gekomen en die 
verteld dan wat ‘ie heeft gedaan. Dit is vaak iemand die 
bouwkunde doet, die dan daar wegen bouwt of die daar dan 
mensen helpt met het zoeken van een baan, […] infrastructuur. 
Ja het is eigenlijk ook een beetje om op de hoogte te blijven van 
wat er allemaal aan de hand is in Somalië. 

 
L: Ok, en in hoeverre voel je je een Somaliër? 
 
Faaiso: Ja, als iemand, ja ik zie er niet echt uit als een Somaliër [lacht], 

dan zeggen heel veel mensen van ‘oh nee je lijkt niet’ en dan 
zeg ik nee maar ik ben het toch wel echt. Ja ik ben het wel. 

 
L: Vind je dat belangrijk? 
 
Faaiso: Om eruit te zien als een Somalische? 
 
L: Je zegt, ik ben het toch wel echt, dus je wil graag dat de ander 

begrijpt dat je echt een Somaliër bent.. 
 
Faaiso: Ja, ja. 
 
L: Maar wat houdt dat dan precies voor jou in? 
 
Faaiso: Eh, ik weet niet, het is een beetje een, het is niet echt dat, 

Somaliërs hebben niet echt de beste reputatie, en ja, wil ik toch 
soms ook mensen laten zien dat het ook anders kan, weet je, ja 
van ik ben wel Somalisch maar ik spreek wel gewoon goed 
Nederlands of ik studeer en dit en dat, weetje dan laat ik 
mensen ook een andere kant zien. Bijvoorbeeld ik heb een keer 
stage gelopen in het ziekenhuis en dan werd aan mij verteld dat 
een Somalische patiënt, dat ie heel onhygiënisch was, die 
spuugde op de grond enzo. 

 
L: Een patiënt? 
 



Bachelorthesis Lisa Olsthoorn (3337405) 133 

Faaiso: Ja, en dan voelde ik mij wel een beetje zo van… oh zo ben jij 
dus ook, zo kwam het zo’n beetje zo over. Maar ja. 

 
L: Want zij begon zo, toen ze erachter kwam dat jij ook Somalisch 

was, begon zij over die patiënt te spreken? 
 
Faaiso: Ja, ja. En vroeg ze aan mij zo van, hoe ga jij daarmee om? Ik 

dacht bij mezelf je hebt sommige mensen, ja wij komen uit de 
stad, de hoofdstad, maar je hebt ook heel veel mensen die 
komen echt uit dorpen waar je geen stromend water hebt, waar 
je geen normaal huis hebt, ze wonen gewoon echt in een hut 
daar he, dus de vloer is daar gewoon van zand zal ik maar 
zeggen en dan kun je daar gewoon op spugen en dan komen 
ze hier.. ja he.. ja het is toch wel belangrijk om op te staan en te 
zeggen van hé, ik ben Somalisch.  

L: Je geeft ook duidelijk aan dat je je wilt onderscheiden van 
andere Somaliërs… 

 
Faaiso: Nee dat niet, niet onderscheiden. 
L: Maar als ze negatief worden beschilderd wel. 
Faaiso: Ja mensen die een negatief beeld wat ze hebben wil ik een 

beetje wegwerken eigenlijk. 
 
L: En heb je het dan over andere Somaliërs in Nederland of over 

Somaliërs in Somalië? 
Faaiso: Nee in Nederland, vooral. Bijvoorbeeld, ja de reputatie van 

Somaliërs in Somalië, dat is gewoon bekend dat daar veel 
armoede is en zo en ja van hier, dat ik ook wel bekend, met 
 qat en zo en dat heel veel werkloos zijn enzovoorts. Ja. Dat, 
daaar zit ik wel mee en dan probeer ik ook wel een beetje het 
slechte beeld weg te werken eigenlijk.  

 
L: En heb je contact met andere Somaliërs in Nederland? 
 
Faaiso: Ja, ik heb heel veel familie wonen en heel veel vriendinnen die 

ook Somalisch zijn. 
 
L: En hoe heb je je vriendinnen leren kennen? 
 
Faaiso: De meesten heb ik via de middelbare school leren kennen. En 

daar heb ik dan contact mee gehouden. 
 
L: Wat betekenen je Somalische vriendinnen voor je? 
 
Faaiso: Ja dat is wel fijn, want als je iemand hebt die dezelfde cultuur 

heeft als jou dan is het ook, dan kun je ook makkelijker elkaar 
dingen vertellen, als je dan bijvoorbeeld gaat koken, wij eten als 
we rijst eten, eten we ook banaan mee en voor heel veel 
mensen is dat raar, maar voor ons is dat gewoon hoe je rijst eet 
en dan is dat wel heel fijn. Ik heb een vriendin, haar vader was 
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vroeger heel betrokken met de politiek enzo, net als mijn vader 
en die kennen elkaar ook en dat is wel leuk om dan te horen 
van hoe zij het vroeger in Somalië hadden. 

 
L: En welke taal spreken jullie dan met elkaar? 
 
Faaiso: Nederlands. Het is meestal, Somalië heb je heel veel 

verschillende dialecten en ik spreek niet het algemeen 
Somalisch, ik spreek net, je hebt zegmaar  een groep die 
voorouders hebben in de Arabische wereld en daar ben ik één 
van, maar dan spreek je echt misschien van honderden jaren 
geleden. En die spreken dan ander dialect dan algemeen 
Somalisch. Maar iedereen in mijn familie die spreekt wel het 
algemeen Somalisch. Ja maar wij niet want onze ouders 
spreken gewoon ons dialect tegen ons.  

 
L: Ok, en je zegt ik heb Somalische vriendinnen, ben je ook nog 

betrokken bij activiteiten met andere Somaliërs in Nederland? 
 
Faaiso: Nee.  
 
L: Je gaat wel naar de onafhankelijkheidsdag activiteiten, maar er 

zijn geen andere activiteiten waaraan je deelneemt 
 
Faaiso: Nee. 
 
L: En ben je betrokken bij activiteiten in Somalië? 
 
Faaiso: Nee. 
L: Heeft het een reden dat je bij dergelijke activiteiten niet 

betrokken bent? 
 
Faaiso: Daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan, zal ik iets terug, zal ik 

iets doen voor Somalië, heb ik nooit bij stil gestaan. 
 
L: En al je daar nu even bij stilstaat, kan je dan een reden 

bedenken? 
 
Faaiso: Ja, dan zou ik eerlijk gezegd denken dat het enige wat ik kan 

doen, is geld doneren. Want het is toch veel, iets organiseren 
en echt iets willen betekenen voor de mensen daar, dat is veel 
werk en ik zit nog met studie, en stage en alles dus ja. Maar 
mijn zus die doet dat wel, die zit echt in een organisatie en van 
haar krijg ik ook wel veel dingen mee. Want hun dan proberen 
te doen is de Somaliërs in Nederland, eh… ja, elkaar te laten 
ontmoeten. Want de oorlog in Somalië is begonnen doordat 
allemaal verschillende stammen ruzie met elkaar hadden. En 
die mentaliteit is ook een beetje naar nederland gekomen en 
ook met de jeugd van mijn generatie, en dus die organisatie 
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waar mijn zus bijzat, die probeerde die hele stammenmentaliteit 
gewoon weg te werken. Dus eh.. 

 
L: Je zegt ik ben nog bezig met mijn studie en met andere dingen, 

denk je dat die acht jaar leeftijdsverschil met je zus maakt dat 
zij wel betrokken is bij dergelijke activiteiten? 

 
Faaiso: Nee, want zij studeert ook nog. Wat ik al zeg, zij is meer 

betrokken, omdat zij daar langer heeft gewoond dan mij… 
 
L: Dus je denkt, als ik het zo mag samenvatten, dat herinneringen 

heel belangrijk zijn om je dus verbonden te voelen met het land 
waar je bent geboren. 

 
Faaiso: Ja.  
 
L: En omdat die bij jou enigszins ontbreken, voel jij je minder 

verbonden met Somalië.  
 
Faaiso: Ja. 
 
L: Maar hier in Nederland voel jij je wel een Somaliër. 
 
Faaiso: Ja, ja. Ja omdat ik toch eh… ja het klinkt heel raar, maar je hebt 

toch altijd een beetje een dubbele identiteit, want stel als ik nu 
naar Somalië ga dan ben ik geen Somaliër voor hun, dan 
zeggen hun, jij bent Europeaan. Als ik hier ben, oh je bent geen 
Europeaan, jij bent Somalisch. Dus ik, het is wat ik ben, het is 
waar ik vandaan kom, maar dat wil niet zeggen dat ik in de 
toekomst, misschien heb ik dan meer capaciteiten om wel iets 
terug te doen voor mijn land. Nu ja, ik studeer maar, ik, weet je, 
ik denk niet dat ik veel kan betekenen. 

 
L: Hmmm, rond je vijfde was je hier in Nederland. Maar je hebt 

geen echte herinneringen aan Somalië. Dus je gevoel van 
Somaliër-zijn is pas hier in Nederland ontstaan.  

 
Faaiso: Ja, dat klopt. 
 
L: Zou dat ook invloed hebben gehad op wat Somaliër-zijn voor 

jou inhoudt? 
 
Faaiso: Ehm… 
L: Het is een land waar je nog nooit echt ‘bewust’ bent geweest, je 

hebt verhalen gehoord van je ouders, maar ondertussen groei 
je op in een Nederlandse omgeving. 

 
Faaiso: Ja in een Nederlandse omgeving. Ja er was, toen wij naar 

Nederland kwamen, was er een oom hier in Nederland samen 
met zijn kinderen en toen hebben wij elkaar, toen zijn wij heel 
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goed bevriend geraakt, ik en mijn nichten, toentertijd, en we 
hadden het eigenlijk nooit echt over Somalië. Pas toen wij in de 
puberteit kwamen zeg maar dat je meer gaat nadenken van 
waar kom ik vandaan, je mocht toen ook op de basisschool 
spreekbeurt houden en dan deed bijna iedereen van ons het 
over Somalië. En dan hoefden wij nooit boeken op te zoeken, 
maar vooral mijn vader, die heeft dan in het leger gezeten, die 
weet dan alles over de geschiedenis enzo. Ja papa, wat was dit 
en dit en dit en dan schreef ik dat op en dan was het okay en 
toen, ja toen, ben ik wat meer geïnteresseerd geraakt in de 
geschiedenis, bijvoorbeeld 1 juli, onafhankelijkheidsdag, dat 
Somalië eerst een kolonie van Engeland, Italië, Rusland en dat 
in 1960 de onafhankelijkheid kwam en tot 1990 dan de 
burgeroorlog en ik had ook een boek gelezen van een 
Somalische schrijfster, Yasmin Allas, die had een boek 
geschreven, die heette de generaal met de zes vingers, die had 
ik gelezen en dat ging dan ook over een gezin die heel rij..heel 
welvarend leefden voor de oorlog en alles verloor tijdens de 
oorlog. Die zijn toen ook naar Nederland gekomen enzo en hun 
verhaal en vooral die stuk dat plaatsvond nog voor de oorlog, 
dat vond ik heel interessant om te lezen. Voorbeeld daar kwam 
ik dan achter, die man, die generaal, die had dan zes vingers 
en vroeger, die mensen daar die denken dan dat dat een soort 
heksenkind is ofzo, dus overal waar hij kwam werd er zout op 
gestrooid. Zulke dingen, ja dat is allemaal bijgeloof dingen, 
maar dat zijn wel van die dingen dat ik denk oh dat was dus 
vroeger zo. Dus ja.  

 
L: Geven dat soort verhalen jou ideeën over Somalië als land? 
 
Faaiso: Aan de dingen die ik heb gemist zeg maar. 
 
L: Want je voelt dat er dingen ontbreken? 
 
Faaiso: Ehh.. ja. Ja. Het is niet echt de cultuur, of de gewoonte ofzo, 

maar ik heb het echt meer met het land, de natuur, de klimaat, 
daar heb ik het…daar voel ik me sterker mee verbonden dan de 
cultuur en de mensen. Het klinkt heel raar, maar als je naar 
foto’s kijkt van voor de oorlog of zelfs nu, van de natuur, dan 
denk je echt van wouw, ik hou zelf heel erg van reizen en zo en 
als je dan zo’n plek ziet dan denk je echt oooh, daar wil ik zo 
graag naartoe. Het is gewoon ja, als je kijkt naar foto’s van een 
tropisch eiland van ahhh, daar wil ik graag naartoe, dat heb ik 
dan met Somalië? 

 
L: Zoals je het nu beschrijft, lijk je eerder een vakantieland te 

beschrijven. 
 
Faaiso: Ehh… jaaaa…ja ik heb daar nu momenteel één oom wonen, 

voor de rest is al mijn familie daar weg. Dus ja, je zou het 



Bachelorthesis Lisa Olsthoorn (3337405) 137 

eigenlijk wel een beetje vakantieland kunnen noemen ja. Want 
daar verhuizen, eh.. ja ik geloof zelf niet diep van binnen dat het 
echt goed gaat komen, want er is altijd wel die 
stammenmentaliteit. Ja..  

 
L: Ok, en je woont nu in Nederland. Wat betekend Nederland voor 

je? 
 
Faaiso: Oh heel veel. Het is, ik spreek heel lof over Nederland 

tegenover mijn familie die in het buitenland wonen. 
 
L: Je hebt nog familie op andere plekken wonen? 
 
Faaiso: Ja, ik heb eh… in Europa heb ik bijvoorbeeld in Engeland 

familie wonen, in Zwitserland, Scandinavische landen, maar het 
is ook allemaal verre familie, niet allemaal dicht, 
Scandinavische landen, Italië…ehm…. Ja.. 

 
L: En dan vertel je hen over Nederland. 
 
Faaiso: Ja, dan vertel ik over Nederland, ja het is eigenlijk, ik zie het 

gewoon, ja Nederland is de land die mij een kans heeft 
gegeven. Die het land mij heeft gegeven. En het is ook het land 
dat bijvoorbeeld mijn tantes, die waren allemaal analfabeet toen 
ze naar Nederland kwamen, die hebben hier leren lezen en 
schrijven, maar mijn moeder is wel echt iemand, die is naar 
school gegaan en die heeft gestudeerd en zo, maar mijn tantes 
van mijn vaders kant dan, van mijn vaders kant dan, die waren 
heel traditioneel nog, dus alle meisjes die gingen niet naar 
school, maar de jongens wel. En mijn moeder, haar familie, alle 
meisjes gingen naar school, gingen studeren, dus eh.. dus mijn 
moeder die is, zei ze van ja je moet studeren, maak je 
huiswerk, ze was daar heel streng mee, terwijl mijn vader dat 
niet was, dus dan zag je echt heel groot verschil als ik dan 
bijvoorbeeld voor een toets een onvoldoende haalde dan dacht 
mijn vader van ah dat maakt niet uit, maar mijn moeder werd 
daar heel boos over, dus ja. Dus zie je ook nog verschil in.  

 
Ja het is wel, ik heb altijd gezegd van, ik zou het helemaal niet 
erg vinden als ik hier voor de rest van mijn leven zou blijven, 
want ja, ik vind alles gewoon heel goed geregeld, onderwijs, 
gezondheidszorg en eh.. gewoon de eerlijkheid tussen de 
mensen, de gelijkheid zeg maar, ja, je kan hier praktisch alles 
doen, je hoeft niet, het is ook hier veilig. Dat is ook belangrijk. 
 

L:   Voel je je verbonden met Nederland en Nederlanders? 
 
Faaiso: Ja. Stel als ik zou verhuizen uit Nederland dan zou ik wel terug 

willen zo eens in de zoveel tijd, dat wel. 
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L: Wat houdt die verbondenheid in voor jou? 
 
Faaiso: Het is toch ja, ja, ik woon hier 17 jaar en dat is de meerderheid 

van mijn leven, ja, het is gewoon een deel, ja bijvoorbeeld met 
voedsel bijvoorbeeld. Het eten, broodjes kaas enzo, dat eet ik 
bijna elke dag op [lacht]. Ik heb heel veel gewoontes ook zo 
aangeleerd en ja, ook Nederlanders zijn heel open mensen, het 
zijn niet…. Ook eerlijke mensen, recht vooruit, bijvoorbeeld ja, 
ik ben ook wel eens in Engeland geweest en daar zijn heel veel 
mensen ook gewoon neerbuigend zo tegen je. Dus, maar hier is 
dat gewoon, als je hulp nodig hebt dan krijg je dat gelijk, ook 
gewoon met het onderwijs, je werd gewoon, ja je krijgt gewoon 
veel kansen aangeboden. 

 
L: En heb je Nederlandse contacten? 
 
Faaiso: Eh.. middelbare school, maar dat is een beetje zo afgehaakt in 

die tijd.  
L: Was daar een specifieke reden voor? 
 
Faaiso: Nee..veel zijn verhuisd, soms kom ik ze nog wel tegen zo, maar 

nee.. 
 
L: En wel Somalische vrienden? 
 
Faaiso: Ja. En met klasgenoten kan ik ook wel goed opschieten, maar 

het is niet zo dat we echt bevriend zijn, dat we buiten school 
ook afspreken, nee dat niet, nee. 

 
L: En kan je je identificeren met Nederlanders? 
 
Faaiso: Hmmmm… 
 
L: Ik neem daarbij vaak het voorbeeld van een 

wereldkampioenschap waarin Nederland speelt. 
. 
Faaiso: Ja, nee ik hou niet veel van voetbal, maar als het EK of WK is 

dan ben ik wel echt van eeeeeh, Nederland! Ja, dan wel. Ja.  
L: Wat maakt dan dat je je kunt identificeren met zo’n voetbalelftal 

of met alle andere supporters die voor het elftal zijn? 
 
Faaiso: Ja dat weet ik eigenlijk niet. Denk gewoon, ja het is het land 

waar ik woon, ik denk dat het goede spelers zijn, en eh.. ja nee, 
weet ik eigenlijk niet, nee.. 

 
L: Ok… zou je jezelf een Somalische Nederlander noemen? 
 
Faaiso: Ja. Ja. Je voelt je ook een Nederlander. Ja je hebt ook een 

Nederlandse nationaliteit. En dat staat op je identiteitsbewijs 
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dus dat maakt ook weer, he, dat zegt ook weer een beetje wie 
of wat je bent. 

  
L: Maar een identiteitskaart is een plastic plaatje. Heb jij een 

Nederlandse identiteit? 
 
Faaiso: Ja. Ja, dit is ook, bijvoorbeeld toen ik in Afrika was, in Kenia, 

mijn familie merkten wel, ik was samen met mijn zus en mijn 
broer, en hun merkten ook wel echt verschil, een beetje zo. In 
de zin van, ehm…. Bijvoorbeeld met het ontbijt ofzo met 
cakejes en koekjes en Somalische koekjes en zo, maar wij 
vroegen dan, mogen wij, kunnen wij misschien met brood 
ontbijten en zij vonden dat heel raar van, waarom eten jullie 
brood. Maar ook als ik mijn familie ontmoet die in het buitenland 
zijn, heel vaak komen we samen op bruiloften. Was laatst nog 
een nicht van mij die in Londen woont, die ging trouwen. En dan 
kwam dan ook heel veel familie uit andere landen. En dan kun 
je ook wel een beetje gelijk zien, dat zijn de Nederlanders, dat 
zijn de Scandinaviërs, dat zijn de Zwitsersen. 

 
L: Dat kun je dus merken? 
 
Faaiso: Ja ja, en wat ik van Nederland dus helemaal geweldig vind, is 

de nuchterheid. Gewoon och, weet je och, met kleding enzo 
ben ik best wel rustig, maar als ik kijk naar mijn nichten in 
Engeland, die doen echt volop make-up als ze naar buitengaan 
enzo, en die denken heel erg na over wat ze gaan dragen. Die 
letten op hun gewicht, terwijl ik en mijn zussen zijn helemaal 
niet zo en dan zeggen wij ach jullie Engelse meiden, weet je, en 
dan, ja. Ja dan zie je ook, als wij dan terug in Nederland zijn, 
soms, dan ga ik heel vaak naar mijn zus en mijn nicht. En dan 
zijn we terug in Nederland en dan praten we zo van, die meisjes 
in Engeland zijn anders, terwijl ze ook gewoon Somalisch zijn, 
maar ze zijn toch anders. Manier van kleding, manier van 
praten, ja je ziet toch wel verschil. Daaruit kan ik wel zeggen 
van dan ben ik een Nederlandse Somaliër. 

  
L: Ik zei het andersom… 
 Maar een Nederlandse Somaliër kan ook natuurlijk, maar het 

betekent wel iets anders. 
  
Faaiso: Ja, dan denk ik dat ik me meer een Nederlandse Somaliër zou 

voelen, ja.  
 
L: Als je zegt ik ben een Nederlandse Somaliër, dan is Somalië 

daarin dominanter.  
 
Faaiso: Ja. Vanwege mijn uiterlijk. 
 
L: Je uiterlijk. 
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Faaiso: En ook wel, als ik thuis ben dan zie je ook wel echt dat ik heel 

veel Somalische gewoontes heb aangeleerd met manier van 
eten bijvoorbeeld. Als ik buiten ben eet ik wel gewoon met mes 
en vork, maar thuis eet ik gewoon met de hand en soms eten 
we ook gewoon op de grond, zoals we dat vroeger in Somalië 
deden en dan samen uit een groot bord. Snap je? Het is wel 
binnenshuis, ben ik dan wel heel, heel Somalisch zeg maar, je 
ziet het aan mijn gedrag en hoe ik eet, draag ik andere kleren 
en zo, maar buitenshuis.. 

 
L: Is dat echt voor je gevoel heel gescheiden? 
 
Faaiso: Nee, nee.  
 
L: Om even kort door de bocht te zeggen, binnenshuis ben ik een 

Somaliër en buitenshuis …. 
 
Faaiso: Nee, dat niet.. 
 
L: Dus ergens vindt er toch een soort van menging plaats? 
Faaiso: Ja dat wel, nee ik zie daar geen, ik heb daar geen, ik zie daar 

geen verwarring in ofzo, ja, nee.  
 
L: Zie je dan bij bepaalde Somalische gebruiken die jullie thuis 

hebben, dat daar Nederlandse invloeden bij komen kijken? 
 
Faaiso: Ja, eerst aten we allemaal uit een bord en nu eten we allemaal 

apart een bord, zal ik maar zeggen. Iedereen een bord. Als we 
bijvoorbeeld met zijn vieren thuis zijn, dan pakt iedereen een 
bord. Als we echt mijn zus met haar kinderen komen, andere 
zus met haar kinderen komen, dan eten we allemaal uit een 
bord, gewoon voor het gemakt en de gezelligheid, ja. Of ja, mijn 
moeder kookt soms ja, vlees en groente en that’s it. 

 
L: Eten jullie dat dan ook met de handen? 
Faaiso: Ehh…nou er wordt eigenlijk dan, kijk mijn broer en mijn vader, 

die zeggen ik kan eigenlijk niet alleen vlees en groenten eten, 
die pakken dan rijst erbij en dan maakt mijn moeder rijst erbij en 
dat eten ze dan zo met hun handen, maar bijvoorbeeld 
ovenschotel, dat eten we dan gewoon normaal met een vork en 
mes. Maar dat is dan ook niet alleen ovenschotel, daar moet 
dan ook rijst bij gemaakt worden. 

 
L: Rijst is heel belangrijk? 
 
Faaiso: Ja dat is echt de Somalische gerecht, ja.  
 
L: En heb je weleens Somalische bruiloften hier in Nederland 

bijgewoond? 
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Faaiso: Ja. 
 
L: En ga je daar vaak naartoe? 
 
Faaiso: Ja. 
 
L: Je hebt dan een dergelijke bruiloft nooit in Somalië 

meegemaakt, maar misschien weet je dit van andere vertelde 
verhalen, zijn die bruiloften, Somalische bruiloften in Nederland, 
anders dan Somalische bruiloften in Somalië? 

 
Faaiso: Ja, want we hebben nog een paar foto’s van de bruiloft van mijn 

ouders, en daarin droeg mijn moeder geen witte jurk, maar 
gewoon een traditionele Somalische jurk. En die was wel wit, 
met zilver, maar het was geen witte jurk. Het wordt in heel, in 
grote mate wordt het nog wel volgens de Somalische traditie 
gedaan, in de zin van je hebt de hennah-feest, dat is zeg maar 
een soort vrijgezellenfeest, daar kun je het dan een beetje mee 
vergelijken, maar dat is dan echt alleen voor vrouwen. En 
vroeger was de kosten van het hennah feest voor de familie van 
dat meisje, en het eigenlijke huwelijk wat dan door de imam 
gedaan moet worden, dat is dan voor de kosten van de jongen 
en ook als je dan de bruilof gaat geven dat is ook voor de 
kosten van de familie van de jongen. Dus heel veel houden zich 
daar nog aan, zo van je moet drie dagen doen, of in ieder geval 
drie feesten en ehh…maar ja, je ziet ook, we hebben ook zo’n 
kleed wat je als eerst moet dragen op je hennah-feest, zo met 
rode strepen, groene strepen enzo, en dat is eigenlijk een heel 
groot kleed, wat je zo moet vastmaken met knoopjes en zo en 
dat zie je nog wel heel veel, maar als je dan kijkt naar de 
voeding, bijvoorbeeld vroeger werd gewoon rijst gegeten, maar 
nu wordt echt beetje meer modern, wordt niet meer echt 
Somalische rijst gegeten, tijdens de feesten he, tijdens de 
feesten, maar als de verbintenis wordt gedaan door de imam 
dan wordt wel echt traditioneel Somalisch eten gedaan. En 
muziek, wordt niet alleen maar Somalische muziek gedraaid, 
Arabische muziek, Amerikaanse muziek, Nederlandse muziek 
[lacht], eigenlijk van alles. 

 
L: Hoe denk je dat dat komt, dat zo’n traditionele bruiloft 

veranderd is? 
 
Faaiso: Eh.. ja toch wel veel invloed he van Europa.. 
 
L: Je zegt Europa, dus niet per se Nederland, maar Europa? 
 
Faaiso: Ja, omdat eh..ik heb heel veel familie buiten Nederland wonen 

en die bruiloften heb ik ook gezien, ja, je ziet toch ook wel een 
beetje dezelfde invloeden terugkomen, bijvoorbeeld witte jurk, 
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ringen, taart aansnijden, deden we in Somalië niet, maar nu 
doet iedereen dat, ja, dat is gewoon echt typisch Europees of 
Westers zou ik maar zeggen. 

 
L: Dat is dus eigenlijk een menging van verschillende… 
 
 
Faaiso: Ja ik denk dat beide werelden hier zich in terug kunnen vinden. 
 
L: Ehm…je hebt al genoemd dat je geen activiteiten onderneemt 

met betrekking tot Somalië, heb je contact met mensen in 
Somalië? 

 
Faaiso: Ik spreek mijn oom soms, maar dat is dan heel kort, maar de 

verbinding is dan heel slecht, dus ik spreek hem dan soms. 
Maar hij wil dan nu ook terug in de politiek gaan, hij is nu in de 
hoofdstad en hij zegt dat het nu echt heel rustig is, en dat hij 
niet meer mensen zo maar, je hoort geen schoten meer, het is 
nu rustig daar zei ‘ie, maar dat kan elk moment altijd anders 
zijn, want een tijdje terug was het ook rustig en toen met die 
aanslag van Al Shabaab en zo en dus ja. 

 
L: Hoe vaak heb je contact met je oom? 
 
Faaiso: We horen wel elke maand iets van hem. 
 
L: Jullie bellen hem als gezin? 
 
Faaiso: Ja. 
 
L:   Niet jij persoonlijk 
 
Faaiso:  Nee, gewoon als gezin. 
 
L:   Was je nu onlangs 22 geworden? 
 
Faaiso;  Ja, 22. 
 
L:   Pas geleden toch? 
 
Faaiso:  Ja, vorige week 
 
L:   Oh nog gefeliciteerd! 
 
Faaiso:  Ja dank je wel. 
 
L: Ik had al opgeschreven dat jullie als gezin zijn gevlucht in 1995, 

geboren in Mogadishu. 
 
Faaiso: Ja. 
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L: En nu woon je in… 
 
Faaiso: Tilburg. 
 
L: En je woont hier met je moeder, vader. 
 
Faaiso: Mijn ouders, mijn zus en mijn oma. 
 
L: En je zus is nu 30? 
 
Faaiso: Ja die wordt dertig 
 
L: En je ouders? 
 
Faaiso: Ja mijn moeder is 62 en mijn vader is 67, hij wordt 68. 
 
L: En je oma? 
 
Faaiso; 94 [lacht]. 
 
L:  Mooie leeftijd! 
 
L: Nog een laatste korte vraag, beschik je over de middelen om in 

contact te komen met mensen in Somalië? 
 
Faaiso: Ja, telefoon, computer etcetera. 
  
L: Ok, ja. Nou heel erg bedankt voor je tijd! 
 
Faaiso: Ja graag gedaan. 
 
L: Heb je misschien zelf nog vragen? 
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Annex 3 – Gecontacteerde Somalische organisaties 
 
Organization/Foundation Contact City 
FSAN E-mail Amsterdam 
Stichting Iskaashi E-mail Amsterdam 
Vereniging SOMVOA E-mail Amsterdam 
Wereldpand E-mail Amsterdam 
Dalmar Media E-mail Den Haag 
Soneca E-mail Den Haag 
Somali Journal in 
Nederland 

E-mail Breda 

Puntned E-mail Utrecht 
Hanuniye E-mail Den Haag 
Stichting Nedsom E-mail + forum Den Haag 
Somalische Vereniging 
Ede 

Telefoon 
(06-84105332) 

Ede 

De Volharding  Telefoon (070-
3050512) 

Den Haag 

Stichting Somalische 
Gemeenschap  

E-mail Eindhoven 

Stichting Warsan E-mail Gouda 
Stichting Somaliërs E-mail Groningen 
Stichting Himilo E-mail Haarlem 
SADO E-mail Hoofddorp 
Stichting Somalische 
Vrouwen Leiden 

Geen contact Leiden 

Somacent E-mail Nieuwegein 
Galad Telefoon 

(0412643958) 
Oss 

Stichting Sociaal Platform 
Zelforganisaties 

Telefoon (073-
6154737) 

‘s-Hertogenbosch 

Somalische Stichting 
Midden-Limburg 

E-mail Roermond 

Stichting Asya E-mail Rotterdam 
Stichting Rajo E-mail Tilburg 
Somalische Stichting 
Veenendaal 

E-mail Veenendaal 

Stichting Kaah Telefoon (0299-
362183) 

Volendam 

Stichting Amaan E-mail Zoetermeer 
Vluchtelingenwerk E-mail Amsterdam 
Hirda (via Diede) E-mail Amsterdam 
De Vuurhaard E-mail Udenhout 
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