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In gesprek gaan mét een vluch-

teling, in plaats van óver hem te

praten. Met dit doel gaat Mu-

hammad Al Shaghouri Alhayek

uit Syrië langs scholen, bedrij-

ven en organisaties.

Marc Nickel

Arnhem/Oosterbeek

Hij stond aan de kade en keek naar
de overkant, waar hij de lichtjes in
Griekenland kon zien. ,,Daar is mijn
toekomst’’, dacht Muhammad Al
Shaghouri Alhayek (28). Er waren
vijf pogingen nodig om succesvol
de overkant te bereiken. ,,Eén keer
werkte de motor van de boot niet
meer en pikte de Turkse kustwacht
me op’’, zegt hij. Na een lange tocht,
onder meer door Macedonië en
Hongarije, bereikte hij Nederland,
waar twee van zijn ooms al woon-
den.

Al Shaghouri Alhayek trekt in
zijn vrije tijd samen met een verte-
genwoordiger van Vluchtelingen-
Werk langs bedrijven, scholen en
instellingen om zijn persoonlijke
verhaal te vertellen, zoals onlangs
in het Airborne Museum in Ooster-
beek. ,,Er wordt vaak óver vluchte-
lingen gesproken’’, zegt René Len-
stra, die soms met Al Shaghouri Al-
hayek zo’n koppel vormt. ,,Nu is er
de kans om mét een vluchteling in
gesprek te gaan.’’ 

Bekend maakt bemind
Er zijn in de regio Arnhem/Velu-
wezoom vier voormalig vluchte-
lingen die meedoen aan dit project
‘Bekend maakt bemind’.

Naast zijn bezoeken aan scholen
en bedrijven volgt Al Shaghouri Al-
hayek sinds september een oplei-
ding elektrotechniek aan de Hoge-
school van Arnhem en Nijmegen
(HAN). Hij is sinds twee jaar en drie
maanden in Nederland en woont in
de Arnhemse wijk Presikhaaf. 

Al Shaghouri Alhayek vluchtte
uit Syrië voor zowel de bommen
als de dienstplicht, waardoor hij
mogelijk landgenoten zou moeten
doden. ,,Ik wil geen deel uitmaken
van die oorlog’’, zegt hij op besliste
toon. Hij wil in de toekomst wel
terugkeren om Syrië te helpen met

de wederopbouw.
Toen hij net in Nederland was,

verbaasde Al Shaghouri Alhayek
zich erover dat Nederlanders zo
vroeg opstaan om naar hun werk
te gaan. ,,Ik dacht: zijn jullie wel
normaal, je kunt toch ook om tien
uur gaan werken en later terugko-
men’’, zegt hij lachend. Ook de
omgangsvormen tussen verschil-
lende leeftijdsgroepen zijn in Ne-
derland anders dan in zijn thuis-
land. ,,In Syrië gaan we meer met
mensen van dezelfde leeftijd om,
hier is dat meer gemengd. Ik was
verrast toen een collega me ver-
telde dat hij 60 is, terwijl hij ge-
woon met me praat alsof we bei-
den bijna 30 zijn.’’

Een van zijn vier zussen is ook
in Nederland terechtgekomen.
Een andere is woonachtig in
Duitsland en de andere twee wo-
nen met hun moeder in Saoedi-
Arabië. Zij zijn allemaal gevlucht
voor de oorlog die Syrië ver-
scheurt. Zijn vader kan het niet
over zijn hart verkrijgen zijn land
te verlaten.

In het Airborne Museum zijn de
Oosterbekers Remi en Nancy Viel-
levoye geraakt door het levensver-
haal van Muhammad. ,,Vreselijk
als je familie zo verdeeld over de
wereld woont’’, zegt Nancy Vielle-
voye. Ze vinden het goed dat Al
Shaghouri Alhayek zijn verhaal
komt vertellen. ,,Ik kom gewoon-
lijk niet met Syriërs in aanraking’’,
zegt Remi Viellevoye. ,,Door zijn
verhaal ga je relativeren, want
onze oorlogen in Nederland gaan
over een parkeerplek.’’

■ Meer informatie over het uitnodi-

gen van een vluchteling voor zijn

verhaal: vluchtelingenwerk.nl en

mwannet@vluchtelingenwerk.nl.

Door zijn verhaal ga je
relativeren; onze
oorlogen gaan over
een parkeerplek
— Remi Viellevoye

Muhammad gaat 
gesprek aan met 
de Nederlanders

UITGAAN IN ARNHEM

John Bruinsma

Arnhem

P
atricia Knijnenburg
zit in een emotionele
rollercoaster. Aan de
ene kant geniet ze van
de prachtige herinne-

ringen die mensen deze dagen
ophalen aan hun tijd in Manhat-
tan, aan de andere kant wordt ze
verteerd door verdriet over de
sluiting van de Arnhemse disco-
theek. Háar discotheek, achttien
jaar lang.

,,Het is hartverwarmend en
hartverscheurend tegelijk, wat ik
nu meemaak.’’

Discotheek Manhattan aan de
Varkensstraat zit sinds 1 januari
dicht. Knijnenburg  (47) heeft het
faillissement aangevraagd omdat
ze naar eigen zeggen het gevecht
met de moeilijke omstandighe-
den niet meer trok. ,,Vroeger had
je ook nog danszaken als het
Swingcafé en Get In. Die zijn er al
niet meer. Voor ons was het ook
niet langer vol te houden. De om-
zet liep terug, de vaste lasten na-
men toe.’’

Met Manhattan valt de laatste
discotheek in Arnhem. ,,Patricia
ging er helemaal voor’’,   zegt
Arnhemmer Bob Roelofs, die in
de hoogtijdagen van de jaren 80

in Manhattan achter de bar stond
om de kosten van zijn studie te-
rug te verdienen. ,,Zij was geen
ondernemer die haar zakken pro-
beerde te vullen. Helaas heeft de
tijdgeest haar ingehaald.’’

Net als collega’s in de rest van
het land moest ondernemer Knij-
nenburg opboksen tegen de he-
dendaagse concurrentie van festi-
vals, evenementen en gesubsidi-
eerde podia (zoals Luxor in Arn-
hem), die mikken op een publiek
dat met minder geld zijn vertier
zoekt in een wereld die groter is
geworden.  

Knijnenburg: ,,Vroeger was de

Korenmarkt dé plek voor jonge-
ren die toen nog studiefinancie-
ring kregen. Nu hebben ze min-
der te besteden, maar door de so-
ciale media is hun vizier groter
geworden. Ze lopen nu heel Ne-
derland af voor de feesten waar je
moet zijn.’’  

Openingstijden
Ook het vrijgeven van de ope-
ningstijden en het strengere
rook- en alcoholbeleid speelden
Manhattan parten. ,,Voor zaken
met een nachtvergunning, zoals
Manhattan was, is het een grote
klap geweest dat die tijden zijn

Discotheek door   
Generaties

jongens

versierden er

hun eerste meisje.

Gloria Estefan en

Afrojack traden er

op. De failliete

discotheek

Manhattan stelde

iets voor. 
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Een meerderheid in de Arn-

hemse politiek laat het uitsterf-

beleid van de tippelzone voor

prostituees aan de Oude Veer-

weg in Arnhem varen. 

Harry van der Ploeg

Arnhem

PvdA-fractievoorzitter Martien
Louwers wil dat de gemeenteraad
nog voor de verkiezingen beslist
de zone open te stellen voor vrou-
wen die nu nog illegaal op andere
plaatsen in de stad tippelen. ,,We
moeten in beeld brengen om
welke vrouwen het gaat en ze
rechtstreeks benaderen’’, stelt
Louwers. CDA-raadslid Jan Hut
valt haar bij, andere politici ook.
Iedereen hamert erop dat sekswer-

kers in de illegaliteit drukken geen
oplossing is. ,,Werken op straat is
levensgevaarlijk’’, zegt ook Daniël
Becker van de ChristenUnie. Die
partij leek aanvankelijk af te
stevenen op sluiting van de zone
maar staat nu open voor discussie
over betere hulpverlening. 

Aanleiding voor de omslag is het
onderzoeksrapport Prostitutie in

beeld over de toestand van de seks-
werkers in Arnhem en omgeving.
Tippelaarsters verklaren in dat on-
derzoek dat vrouwen die gebruik-
maken van het uitstapprogramma
NextStep om de prostitutie te ver-
laten  automatisch de tippelver-
gunning voor de zorgzone kwijt-
raken. Anderen moeten jaarlijks in
het stadhuis komen om hun ver-
gunning te laten verlengen. Dat

geeft zoveel stress dat vrouwen af-
haken, zo meldt het rapport. Met
als gevolg dat ze illegaal gaan tip-
pelen op gevaarlijke plekken zon-
der toezicht.

Suzan Kemperman van D66
vindt dat onaanvaardbaar in een
stad waar ‘sekswerkers mishan-
deld en vermoord’ worden. ,,Seks-
werkers die dit werk vrijwillig
doen en hun zaakjes goed willen

Raad stopt uitsterfbeleid 

De veiligheid van
de sekswerkers
staat bij ons
voorop
– Jan Hut, CDA-raadslid


