
HART & ZIEL
DG

4 dinsdag 14 februari 2017

streng, maar hij maakt wel duidelijk
wat hij belangrijk vindt. Dat werkt
wel voor mij.’’
Leyla: ,,Ik ben ook niet streng. Ik
word wel af en toe boos. Als ik zie dat
Sina al meer dan twee uur met de
playstation speelt bijvoorbeeld.’’ 
Sina: ,,Als ik aan het gamen ben,
denk ik niet zo aan de tijd. Maar mijn
ouders vinden het ook belangrijk om
samen te zijn. Dan ga ik toch maar
even beneden zitten.’’

Haal het beste uit
iedere cultuur 

Mehdi: ,,Ik vind het leuk om Iraanse
films te kijken, sommige spelen zich
af in Teheran, dan herken ik de stra-
ten.’’
Leyla: ,,Sina vindt het niet meer zo
leuk om naar de Iraanse tv te kijken.’’
Sina: ,,Op Nederlandse zenders zijn
meer dingen die ik leuk vind. En
soms heb ik geen zin om de taal aan
te horen.’’
Mehdi: ,,Thuis spreken we Farsi. Sina
spreekt beter Nederlands dan wij.
Maar hij moet ook onze taal leren.’’
Sina: ,,Dat wil ik ook, dan kan ik met
de familie praten.’’
Mehdi: ,,We leven tussen twee cultu-
ren. Sommige dingen uit onze eigen

cultuur vind ik niet zo goed en dat
vertel ik dan aan Sina. Maar ik vind
hier ook sommige dingen niet goed.’’ 
Leyla: ,,Als kinderen het huis uit zijn,
komen ze niet meer zo vaak bij hun
vader en moeder. Dat vind ik een
beetje raar. Als ik in Iran zou wonen
zou ik elke dag naar mijn moeder
gaan.’’
Mehdi: ,,Je moet respect hebben voor
je ouders.’’ 
Sina: ,,Ik wil later best iedere dag
langskomen. Om te eten vooral, mijn
moeder kan heel lekker koken.’’
Leyla: ,,We eten niet zo vaak Neder-
lands, want dat ken ik niet zo goed.’’
Mehdi: ,,Gisteren heb ik stamppot
gemaakt. In de winter heb ik minder
werk, dan heb ik tijd om te koken. In
Iran doen mannen dat eigenlijk niet.’’

Wees flexibel, pas je
een beetje aan

Mehdi: ,,Wij zijn moslims, maar niet
streng. Als je in een andere cultuur
leeft moet je flexibel zijn. Ik hoef niet
vijf keer per dag te bidden, ik kan
daarvoor niet steeds mijn werk on-
derbreken. Het is belangrijker om
goed te leven, een goed mens te zijn.’’
Leyla: ,,En andere mensen te hel-
pen.’’ 
Mehdi: ,,We geven Sina het goede
voorbeeld. Hij ziet hoe wij leven, als
hij ouder wordt kan hij zelf beslissen
hoe hij wil leven.’’ 
Sina: ,,Ik heb niet zoveel met god,
maar ik heb er soms wel vragen
over.’’ 
Mehdi: ,,Sommige Nederlanders zijn
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Leyla: ,,Wij komen uit Iran. In onze
cultuur behandelen we ouderen met
respect.’’
Sina: ,,Ik zeg altijd u tegen volwasse-
nen.’’
Leyla: ,,Hij doet dat uit zichzelf. Hij
weet dat we dat belangrijk vinden.’’
Mehdi: ,,We wonen nu bijna tien jaar
in Maurik, in deze straat kennen we
iedereen. We hebben nooit proble-
men met iemand gehad.’’
Leyla: ,,Toen ik nog niet werkte,
dronk ik wel drie keer per week kof-
fie met de buurvrouw.’’
Mehdi: ,,Je moet altijd goed met an-
dere mensen omgaan. Op school, op
je werk, waar je woont. Dan krijg je
een goed gevoel terug.’’ 

Praten werkt beter
dan straffen

Mehdi: ,,Je moet ook altijd eerlijk zijn
en op het rechte pad blijven. Dat ge-
ven mijn ouders me mee.’’ 
Leyla: ,,Sina liegt nooit tegen ons.’’
Sina: ,,Ik heb een keer gezegd dat ik
een 6,5 had voor een toets. Maar ik
had eigenlijk een 6.’’ 
Leyla: ,,Hij heeft toen geen straf ge-
kregen, maar wel een waarschu-
wing.’’
Mehdi: ,,Ik ben niet zo streng voor
Sina. Ik wil liever vrienden blijven en
met hem praten. We hebben eigen-
lijk niet zo veel regels.’’
Sina: ,,Als ik een keer iets fout doe,
dan zeggen ze er iets van. Daarna ge-
beurt het niet meer zo vaak.’’
Leyla: ,,Hij moet zelf beslissingen le-
ren nemen.’’
Sina: ,,Mijn vader is inderdaad niet
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heel streng gelovig. Die hebben geen
tv thuis en gaan op zondag twee keer
naar de kerk. Dat vind ik niet zo goed,
want kinderen moeten toch van alles
leren over de wereld. Maar als we tv
kijken en ik zie iets wat niet goed is
voor Sina, dan ga ik wel naar een an-
dere zender.’’
Sina: ,,Als er seks te zien is.’’
Mehdi: ,,Dat vind ik niet leuk om sa-
men naar te kijken. Daar moet hij op
school maar over leren.’’

Iedereen moet zijn
werk goed doen

Sina: ,,Ik krijg niet echt zakgeld.
Soms wel, soms niet. Als ik iets wil
hebben, bijvoorbeeld een nieuwe
playstation, dan hoef ik niet mee te
betalen, maar er zitten wel regels aan.
Dan moet ik goed mijn best doen op
school.’’
Leyla: ,,We willen dat Sina zijn best
doet, zodat hij naar een hoger school-
niveau kan gaan.’’
Mehdi: ,,Als hij goed leert, mag hij de
rest van de tijd doen wat hij zelf wil.
Iedereen heeft zijn eigen werk, voor
Sina is dat nu school. Ik vind dat ie-
dereen zijn werk goed moet doen.’’
Leyla: ,,Wij kunnen hem niet zo veel
helpen met zijn huiswerk.’’ 
Mehdi: ,,Het is allemaal zo anders
dan hoe wij het vroeger op school
hebben geleerd.’’
Sina: ,,Alleen met overhoren helpen
jullie wel. Maar ik heb daar ook een
app voor.’’
Mehdi: ,,In de zomer mag hij mij
straks helpen met schilderen. Hij

krijgt er dan ook iets voor betaald.’’
Sina: ,,Thuis help ik totaal niet mee
met afwassen en schoonmaken. Nu
mijn moeder werkt, ruim ik wel zelf
mijn eigen kamer op.’’

Leer ook op anderen
te vertrouwen

Mehdi: ,,Toen Sina kleiner was gin-
gen we soms samen naar de bios-
coop. Nu wil hij dat niet meer.’’
Sina: ,,Nee, ik ga liever met mijn
vrienden.’’
Leyla: ,,Hij wil ook niet meer met
ons winkelen.’’
Mehdi: ,,Dat is de leeftijd, ik vind dat
normaal. Wij blijven niet altijd in le-
ven, hij moet leren met andere men-
sen om te gaan en op ze te vertrou-
wen.’’
Leyla: ,,Hij fietst iedere dag zelf naar
school, twaalf kilometer. Dat wil hij
zelf, we hoeven hem niet te bren-
gen.’’
Sina: ,,Daarvoor heb ik de hulp van
mijn ouders niet nodig.’’
Leyla: ,,Dit jaar kunnen we niet naar
Iran op vakantie omdat we niet tege-
lijkertijd zomervakantie hebben.
‘Dan wil ik graag alleen’, zei Sina te-
gen ons.
Mehdi: ,,Dat vind ik geen goed idee,
Iran is geen veilig land voor een
kind.’’
Leyla: ,,We zouden echt ongerust
zijn hier. We hebben daar wel fami-
lie, maar die kunnen niet de hele tijd
op hem letten.’’
Sina: ,,Maar als ik ouder ben ga ik wel
alleen.’’

Daan Borrel 

Met datingspel Koppel is
het heerlijk bluffen tijdens
je eerste afspraakje. Het is
géén garantie voor ver-
liefdheid, zegt medebe-
denker Petra Spiljard (52).

Is gewoon daten niet al
spannend genoeg?
,,Ja, en die spanning leidt tot
een ongemakkelijke sfeer. Ik
heb het zelf ook ervaren. Dat
ik telkens dacht: wat moet ik
hierna nu weer vragen? 
Of dat ik tegenover zo’n
man zat die niets vroeg.
Daarom hebben we een
kaartspel bedacht met vra-
gen voor die eerste dates. Zo
kom je op een humoristi-
sche manier veel te weten
van de ander. Het spel is ge-
schikt voor jong en oud,
want daten is allang niet
meer alleen voor jongeren.”

Klinkt als die vragenlijst
‘36 vragen die tot liefde
leiden’, waarmee zelfs
vreemden verliefd zouden
worden op elkaar.
,,We hebben die lijst inder-
daad als voorbeeld gebruikt,
maar vonden de vragen die
daarop stonden wel erg seri-
eus. In Koppel zitten wat
vreemdere vragen, zoals:

wat vind je lekker ruiken?”

Wat is het spelelement?
,,Dat je kunt bluffen, bij-
voorbeeld als iemand een
vraag stelt over je ouders die
je nog niet wilt beantwoor-
den. De ander moet vervol-
gens inschatten of je de
waarheid spreekt of bluft.
Raadt de ander het goed,

dan is het punt voor hem of
haar. Bij een fout antwoord
gaat het punt naar jou. Als je
samen 60 punten hebt, wint
de persoon met de hoogste
score.”

Moeten competitieve
mensen dit wel spelen op
een eerste date?
,,Ach, je hoeft die puntentel-
ling niet zo nauw te nemen.
En als je geen zin hebt in
bluffen, hoeft dat ook niet.”

Maar dan is het geen spel.
,,Dat is waar. Maar het
maakt de traditionele date,
in vergelijking met al die
speciale singlefeestjes en 
-reisjes van tegenwoordig,
wél aantrekkelijker.”

Valentijnskaart voor de leraar
Al doet lang niet ie-
dereen mee, vandaag
vieren liefhebbers de
jaarlijkse dag van de
liefde. Wereldwijd, van
Japan tot Finland,
krijgt Valentijnsdag
aandacht. In eigen
land geven duizend
online-datende vrijge-
zellen zich bloot in de
Valentijn-monitor van
ING Economisch Bu-
reau. Wat weten we
over deze dag?

Koppelspel

‘We hebben de vragen aan
je date al voor je bedacht’

! Een vraag uit het datingspel Koppel. FOTO RV
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het jaar 496 14 februari
uit tot de dag van de
Heilige Valentijn.

Afgezien van minnaars,
echtgenoten en in stilte
aanbeden mannen en
vrouwen, krijgen vooral moeders en
leerkrachten vandaag de meeste
bloemen, kaarten en cadeautjes. 

Onge-
veer
100
miljoen
rozen

en 120 miljoen tulpen zijn
er vorig jaar gegeven.

46%

17%

De Italiaanse stad Verona, waar Shakespeare’s geliefden Romeo
en Julia elkaar lief hadden, ontvangt nog elke Valentijnsdag on-
geveer 1.000 brieven die aan haar zijn geadresseerd.

De
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kaart, die te zien is in het British
Museum, dateert van circa 1400.
De Britten vieren Valentijnsdag
massaal. Het enige verschil met
vroeger is dat
kaarten en
bloemen tegen-
woordig wél
van een naam
zijn voorzien.

1400

In Finland heeft Valentijns-
dag niet alleen een roman-
tische inslag, ook vriend-
schap wordt gevierd. In
Mexico is het een dag van
rouw. In Japan krijgen
mannen chocolaatjes van
vrouwen, in de hoop dat de
ontvanger later eenzelfde
gebaar naar hen maakt. 

Bronnen: ING Economisch Bureau, historiek.net,
telegraph.co.uk, mydearvalentine.com 

van de digitaal da-
tende dames is bij
de ontmoeting te-
leurgesteld in het
uiterlijk van de
ander. 

Een kwart van de singles geeft toe dat
zijn online profielfoto is bewerkt, van
wie het gros vrouwen (18 procent).

van de mensen die on-
line daten, smokkelt met
zijn profiel. Vooral jon-
geren en laagopgelei-
den doen dat. 
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Wil je mijnValentijnzijn?
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