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Zijn wij radicalen?  

Rob Pietersen 4 december 2010  

Zij las een stuk in de krant over een Afghaans gezin zonder verblijfsvergunning dat niet 

uitgezet kon worden naar het geboorteland en geen recht op onderdak in azc Ter Apel had, hij 

werd op pad gestuurd met de mededeling: „We hebben slaapkamers leegstaan”.  

https://www.trouw.nl/auteur/Rob%20Pietersen


Welkom in Huize Plexat in het Groningse Musselkanaal. Hier wonen Eelke en Zwanny Visser 

(allebei 66 jaar). Maar nooit met z’n tweeën. De kinderen zijn het huis uit, de vijf 

pleegkinderen die daarna kwamen ook. Sinds 2003 vangt het echtpaar op straat gezette 

asielzoekers op.  

Samar Kosto schenkt vandaag koffie in. De Libanese, die met haar zevenjarige zoontje Dani 

sinds april in ’Plexat’ logeert, werd vorige week 34 en het Groningse echtpaar hoopte dat de 

postbode op haar verjaardag het mooist denkbare cadeau zou bezorgen: een 

verblijfsvergunning. Maar de post staakte die dag, de brief laat nog steeds op zich wachten.  

Er is wel meer waar het echtpaar Visser zich zorgen of zelfs boos over maakt. Ze lazen dat 

CDA-minister Hans Hillen de progressieve vleugel van zijn, maar ook hún partij de 

’evangelische radicalen’ noemde. „Dat zijn wij dus: radicalen. Bij radicalen denkt ik aan 

sektes, terroristen, moordenaars. Wij moorden niet, wij redden levens”, zegt Zwanny Visser. 

„Wij bieden de hulpelozen hulp”, vult haar echtgenoot aan. 

Hun CDA wil illegaliteit strafbaar stellen, het leek er even op dat ook hulp aan illegalen zou 

worden verboden. Ze zou niet kunnen slapen als ze de andere kant op moet kijken, zegt ze. 

„We moeten deze mensen helpen, we kunnen ze niet in de kou laten staan. Je medemens 

helpen: dat past bij ons karakter, onze opvoeding, ons geloof.”  

„Volgens de minister bieden wij mensen een strohalm. De kritiek is dat wij mensen valse 

hoop bieden. Dat we, door ze onderdak te geven, procedures bemoeilijken en rekken. 

Allemaal onzin. Wij zijn voor een streng asielbeleid. Streng, maar rechtvaardig en menselijk. 

Dat is het nu zeker niet”, stelt hij. 

Zijn vrouw zegt zich te schamen voor Nederland. „Zo’n discussie over de 

Oostvaardersplassen: dieren bijvoeren of niet? We strooien hier bij schaarste ook geen extra 

brood voor onze asielzoekers. We hebben hier wel een Partij voor de Dieren die moord en 

brand schreeuwt, maar nauwelijks politici die voor asielzoekers opkomen. Dat vind ik krom.” 

Het echtpaar Visser bekommert zich vooral om asielgezinnen met kinderen. Eelke Visser rijdt 

regelmatig naar de ’mensenfabriek in de asielhoofdstad van Nederland’, naar Ter Apel, een 

paar kilometer verderop in Oost-Groningen, om gezinnen op te halen uit de sleur van alledag. 

En om ze op de foto te zetten. „Ik heb een heel archief. Als ouders met kinderen op straat 

worden gezet, of naar het uitzetcentrum worden gebracht, vraag ik of ze me willen bellen. 

Dan heb ik die foto’s om rond te sturen en actie te voeren. Als gezinnen gezichten hebben, 

vind je voor je protestactie sneller medestanders.” 

Het voelde als een overwinning toen de vorige justitieminister Hirsch Ballin in augustus 

aankondigde dat gezinnen met kinderen niet meer op straat gezet zouden worden. Nu bekijkt 

het kabinet de mogelijkheid ouders hun kinderen te ontnemen, bijvoorbeeld door tussenkomst 

van kinderrechters en jeugdzorg. „Het Rijk wijst op de verantwoordelijkheid van die ouders. 

Maar die zijn vaak getraumatiseerd, alleen in een ander land, onzeker, tussen hoop en angst. 

En als je zo bang bent, wil je je liefste bezit toch bij je hebben? Dan ga je je kind toch niet 

inleveren?”, zegt Zwanny Visser. 

Ze hebben bijna een jaar lang twee Syrische tieners (Yousef en Frans) in huis gehad. Hun 

ouders en een jonger broertje en zusje zaten vast in uitzetcentrum Zestienhoven. „Die jongens 

hadden een week lang alleen in een cel gezeten, omdat de cel van hun ouders en de andere 



kinderen vol was. Ze waren zo bang, ze durfden bij ons niet met de deur dicht te slapen. Wat 

die mannetjes op jonge leeftijd al hadden meegemaakt. Gearresteerd, in een boevenbus 

vervoerd, op straat gedumpt en weer gevangengezet. Ouders die in de boeien zijn geslagen, 

onschuldig maar behandeld als misdadigers. Bij die jochies zag je de haat in hun ogen. Dan 

vraag je je af: komt dat nog goed?” 
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