
Morsal (24), Afghanistan: 'Ik voelde me lang 
gevangen tussen twee culturen'
“Op mijn zevende vluchtte ik samen mijn familie naar Nederland. Ondanks het feit 
dat ik in Afghanistan geboren ben en me nog alles van mijn land kan herinneren, 
voel ik me niet honderd procent Afghaans. Tegelijkertijd voel ik me na zeventien 
jaar in Nederland ook niet honderd procent Nederlands. Lang heb ik me in 
Nederland ook weer een soort gevangene gevoeld: een gevangene tussen twee 
culturen. Het voelde alsof er aan twee kanten aan me getrokken werd. Uiteindelijk 
heb ik me gerealiseerd dat het er niet toe doet welk nationaliteit ik heb. 
Nederlandse of Afghaanse, uiteindelijk is het mijn persoonlijkheid die bepaalt wie ik 
ben en door mijn persoonlijkheid zal ik elk obstakel in mijn leven overwinnen.”

DEEL I: DE KOMST VAN DE TALIBAN

“Mijn levensverhaal begint in Herat, een stad in het Westen van Afghanistan. Ik ben 
opgegroeid in een groot gezin en woonde samen met mijn ouders, vijf zussen en 
drie broers. Mijn vader was chirurg en mijn moeder werkte als docent. Mijn moeder 
is een vrouw uit duizenden. Dat ze negen kinderen baarde, maakte haar nog geen 
huisvrouw. Ik heb grote bewondering voor mijn ouders, want naast hun drukke 
carrière in Afghanistan hebben ze ons van jongs af aan alle liefde van de wereld 
gegeven.”

Zorgeloze familievakanties 
“Ondanks dat mijn vader een drukke baan had, organiseerde hij een keer in het jaar 
een trip voor het hele gezin. Dan gingen we met zijn allen een maand op vakantie 
naar Iran. Deze vakanties behoren tot mijn leukste herinneringen. In die weken 
deden we de leukste dingen. We gingen bijvoorbeeld naar pretparken en 
dierentuinen en dat allemaal zonder dat we angstig over onze schouders hoefden te 
kijken.”

Beschermende opvoeding 
“In de tijd dat ik in Afghanistan woonde, heb ik niet veel meegekregen van het 
leven op straat. Mijn ouders waren heel erg beschermend en we mochten niet vaak 
buitenspelen. Dat was waardoor ik me af en toe opgesloten voelde. Net als de 
andere kinderen wilde ik ook gewoon buitenspelen. Toch zat ik er niet zo heel erg 
mee, want ik had mijn broers en zussen. Zij waren mijn vrienden.”

“Van het onderwijs in mijn geboorteland heb ik al helemaal niets meegekregen. 
Toen ik de leeftijd had bereikt om naar de basisschool te gaan, dook de Taliban op. 
De Afghaanse bevolking had na de komst van de Taliban niets meer te zeggen en 
iedereen moest volgens het regime van de Taliban leven. Dat regime kende weinig 
tot geen rechten toe aan vrouwen. Zo hadden meisjes geen recht meer op 
onderwijs en mochten vrouwen niet meer werken. Het leven in Afghanistan werd na 
de komst van de Taliban met de dag moeilijker. Op een gegeven moment ging het 
niet meer. Mijn ouders besloten te vluchten naar het veilige Europa.”

DEEL II: VLUCHTEN NAAR EUROPA



“Ik was toen veel te klein om te realiseren wat het betekende om Afghanistan te 
ontvluchten. Ik dacht dat we weer op vakantie gingen, maar dan voor een hele 
lange tijd. Het was misschien ook maar goed dat ik niet wist dat we Afghanistan 
voorgoed zouden verlaten. Dan was ik met heel veel tegenzin en een gebroken hart 
gegaan. Niet omdat ik mijn land zou moeten missen, maar puur vanwege de 
familieleden die we achter hebben moeten laten.”

Bom voor de deur
“Ondanks dat sommige herinneringen zijn vervaagd, zijn er ook dingen aan 
Afghanistan die mij altijd zijn bijgebleven. Het zijn mooie, maar ook traumatische 
gebeurtenissen. De avond dat er een bom voor ons huis was neergelegd is daar een 
voorbeeld van. Mijn vader had op die avond een groot diner gegeven voor zijn 
vrienden en collega's. Het enige dat ik me nog van die avond herinner, is dat ik op 
een gegeven moment met de rest van mijn familie en de gasten in het donker liep: 
op blote voeten, door de scherven. Door de shock voelde ik geen pijn. Het enige 
waar ik aan dacht, was om naar buiten te rennen. Het was naast een 
verschrikkelijke, ook een wonderbaarlijke avond. De bom was voor ons huis gelegd 
met de intentie om iedereen om het leven te brengen, maar mijn hele familie en 
alle gasten hebben de aanslag overleefd.”

Overgeleverd aan mensensmokkelaars
“Onze reis richting Europa is het meest avontuurlijke wat ik ooit in mijn leven heb 
meegemaakt. Vanuit Afghanistan zijn we richting Iran vertrokken, daar zijn we een 
tijdje gebleven. Na ons verblijf in Iran zijn we richting Rusland gegaan. Daar werden 
we door de mensensmokkelaars samengevoegd met andere gezinnen. Vanuit 
Rusland begon onze reis richting Europa. De smokkelaars hadden de reis helemaal 
doordacht. Zij bepaalden de route, de verblijfplekken, hoelang we ergens verbleven 
en wat we als voedsel kregen. Niet alle landen die we na ons vertrek uit Rusland 
hebben doorkruist, kan ik me herinneren. Het waren er zoveel!”

Reis vol onzekerheid 
“Niemand van onze medereizigers wist wat hen te wachten stond, het was een reis 
vol onzekerheid. Elke dag was het maar de vraag of we niet zouden worden 
opgepakt, of iedereen het zou overleven, of de smokkelaars wel te vertrouwen 
waren. Ook vroeg iedereen zich af of we de eindbestemming wel zouden halen als 
een compleet gezin. Dat was voor ons namelijk het belangrijkste. De reis was zo 
ontzettend zwaar.”

'U zit op mijn zusje!'
“Tijdens een autorit werd ik met drie van mijn zussen en andere vluchtelingen in 
een auto gezet. De auto was overvol. Een van de andere passagiers zat zelfs 
bovenop mij. Ik snakte naar adem. Een van mijn zussen riep: 'Mevrouw, u zit op 
mijn zusje!' Die mevrouw verroerde zich niet en deed geen moeite om haar 
achterste op te tillen. Ik dacht dat ik zou stikken, maar gelukkig duurde de autorit 
niet lang. Ik overleefde de rit, maar als ik er nu aan terugdenk verbaast het me nog 
steeds: wie gaat er nou bovenop een zevenjarig meisje zitten?”

'Ze vielen uit de vrachtwagen'
“Ook moesten we een keer met de hele groep vluchtelingen een grote vrachtwagen 



in. Mijn vader drong erop aan dat wij als laatste de vrachtwagen in zouden stappen, 
zodat we er aan het einde van de rit ook weer als eerste uit konden. Plots vlogen de 
klapdeuren van de wagen open, tijdens het rijden! Mijn ouders, broertje en zusje 
vielen eruit. Mijn zussen en ik raakten overstuur en het enige wat we deden was 
huilen. In de hele groep was er niemand die ons troostte. Ze zeiden alleen maar: 
'Hou op met huilen, straks hoort de politie jullie en worden we allemaal opgepakt.' 
Op een gegeven moment moest iedereen uitstappen en liepen we naar een huis. 
Tot onze verbazing en geluk troffen we daar onze ouders, broertje en zusje aan! 
Nadat ze uit de vrachtwagen waren gevallen, waren ze opgepikt door een van de 
smokkelaars. Die bleek achter de vrachtwagen aan te hebben gereden.”

Op blote voeten door de sneeuw
“Een ander moment dat ik me goed herinner, was toen een van mijn schoenen 
midden in de nacht – in de sneeuw – uitviel. Ik pakte mijn schoen op en liep door. 
Aangezien de smokkelaars het strikt verboden hadden om tijdens de tocht te 
praten, wilde ik niemand vragen om mij te helpen met het opnieuw strikken van 
mijn veters. Ook wilde ik niet achterblijven. Omdat het donker was, duurde het lang 
totdat iemand het merkte. Het was een oudere man die naast mij liep die mij 
uiteindelijk snel hielp de schoen weer aan te trekken. Ik weet niet meer wie die 
meneer was, maar ben hem tot op de dag van vandaag dankbaar!”

DEEL III: ASIELZOEKERSCENTRA

“Eenmaal aangekomen in Nederland, kreeg ik niet veel mee van onze 
asielprocedures. Om eerlijk te zijn wist ik ook niet wat het allemaal inhield. Ik kan 
me wel de plaatsen herinneren waar we sliepen. We werden een paar keer van het 
ene asielzoekerscentrum naar het andere verplaatst. Roermond was de laatste 
locatie waar we hebben gewoond.”

Ontvangen met open armen
“In de asielzoekerscentra waar wij verbleven kregen kleine gezinnen één 
slaapkamer, grote gezinnen zoals die van ons kregen er twee. Het 
asielzoekerscentrum in Roermond bestond uit verschillende verdiepingen en elke 
verdieping had gezamenlijke keukens, wc’s en douches. Ik moet zeggen dat wij echt 
met open armen zijn ontvangen in de asielzoekerscentra. Overal was het personeel 
heel erg attent en behulpzaam.”

Weinig vrijheid
“Hoewel ik het heel erg naar mijn zin had in de asielzoekerscentra, hadden we er 
weinig vrijheid. In sommige asielzoekerscentra werd zelfs bepaald wat onze 
etenstijden waren en wat we te eten kregen. Ik moest nog wennen aan de 
Nederlandse keuken. In Roermond was dit gelukkig niet het geval, gezinnen 
moesten zelf hun maaltijden voorbereiden. Wat ik ook niet prettig vond, was dat we 
de douche en wc met anderen moesten delen.”

DEEL IV: EEN NIEUW BEGIN

“Na ons verblijf in Roermond kregen we een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd: 
ons verblijf in de asielzoekerscentra zat er eindelijk voorgoed op. We kregen een 



huis aangeboden in Harderwijk, een plek waar ik me al snel thuisvoelde.”

Voor het eerst naar de basisschool 
“In Harderwijk kon ik ook eindelijk naar de basisschool gaan. Ik was inmiddels 
negen en kon dus niet meer in groep één beginnen. Ik werd in groep vier gezet. In 
het begin vond ik naar school gaan een hel. Ik sprak amper Nederlands en had 
moeite met alle vakken. Wel werd ik met veel liefde opgevangen door mijn 
klasgenootjes en leraren. Er zaten niet veel buitenlandse kinderen op mijn 
basisschool en iedereen vroeg zich af waar wij vandaan kwamen. Als we dan 
zeiden: 'We komen uit Afghanistan', kregen we altijd dezelfde reactie: 'Afghanistan, 
waar ligt dat? Ergens in Afrika?' Na de aanslagen in Amerika op 11 september heb 
ik die vraag nooit meer gekregen.”

Naar de universiteit 
“Mijn basisschooltijd vloog voorbij en voordat ik het wist, ging ik naar de middelbare 
school. Daarna ging ik rechten studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Momenteel zit ik in mijn masterjaar en studeer ik Staats- en Bestuursrecht. Ik ben 
heel erg blij met mijn keus om rechten te gaan studeren. Ik weet niet wat ik in de 
toekomst met mijn studie wil doen, maar ik weet zeker dat mijn studie mij 
uiteindelijk sterker heeft gemaakt!”

Vervreemd van het verleden
“Na onze vlucht ben ik nooit meer teruggekeerd naar Afghanistan. Ik ben min of 
meer vervreemd van mijn familie, cultuur en de Afghaanse bevolking. Alleen van 
mijn geloof zal ik nooit vervreemden. Het maakt niet uit op welk punt van de wereld 
ik ben, mijn geloof zal ik altijd met mij meedragen. Ik ben dankbaar dat, ondanks de 
vervreemding van mijn land, ik nog steeds mijn geloof in mijn hart draag.”

Terugblikken met een goed gevoel 
“Het was niet makkelijk om op jonge leeftijd een nieuw leven op te bouwen in een 
vreemd land. Het was ook niet makkelijk om in de asielzoekerscentra twee 
slaapkamers met het hele gezin te delen. Het was ook zeker niet makkelijk dat mijn 
ouders niet meer hun beroep konden uitoefenen in Nederland. Toch kan ik met een 
goed gevoel terugblikken op mijn verleden; mijn belevenissen in Afghanistan, de 
reis richting Europa, de asielzoekerscentra en mijn tijd als scholier in Harderwijk. 
Mede dankzij mijn verleden en mijn ouders die ons van jongs af aan liefdevol 
hebben opgevoed en ons hebben geleerd om gedreven te zijn in het leven, ben ik 
de persoon die ik nu ben. Ik ben ervan overtuigd dat het verleden altijd een rol zal 
spelen in de persoon die je uiteindelijk wordt.”

Nationaliteit speelt geen rol
“Ik hoef me niet honderd procent Afghaans of Nederlands te voelen om te weten 
wie ik ben. Het is uiteindelijk niet mijn Afghaanse of Nederlandse nationaliteit die 
daar een rol inspeelt, dat zijn mijn ervaringen in het leven, mijn geloof, mijn familie, 
mijn vrienden en mijn collega’s!”


