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Derde editie Festival De Verbinding Al Masar 

Het Festival De Verbinding wil bewoners van de wijk Escamp bij elkaar brengen en de 
saamhorigheid en de cohesie vergroten. Op deze manier wordt de kloof tussen verschillende 
groepen verkleind. Daarnaast zijn geïnteresseerden uit de andere delen van de stad en ook van 
buiten de stad welkom. Ze komen ook daadwerkelijk, zoals al op de tweede editie bleek.  
Bij de organisatie van het festival, werkte de stichting Al Masar nauw samen met partners uit het 
stadsdeel Escamp: de Tolerantiegroep, de Stichting Mooi, basisscholen, en buurthuizen uit de 
wijken Bouwlust en Vrederust.  
 
Op zaterdag 20 april 2019 speelde de derde editie van Festival De Verbinding Al Masar zich af in 

Theater Dakota in Den Haag. Er was niet alleen een programma op het podium, er was daarnaast een 

tentoonstelling in het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie naar Nederland en er waren de 

stands: van boeken, cd’s, hennaversiering, eet- en drinkraam met lekkere broodjes en 

Marokkaanse thee en hapjes in de sfeer van het festival. 

 
Tentoonstelling in het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland. 

In de tentoonstelling waren foto’s te zien van de komst van de eerste Marokkanen naar Nederland. 

We zien hen aan de slag gaan in werkplaatsen en fabrieken en we zien hen in de huizen waar ze 

(vaak groepsgewijs) in ondergebracht werden. Na enige jaren komen ook de echtgenoten en 

kinderen die in Marokko waren achtergebleven over.  

      

     



2 
 

     

Hennaversiering  

Met een rode kleurstof werden handpalmen en nagels versierd. Er was veel belangstelling voor deze 

bijzondere Marokkaanse/ Arabische traditie.   

        

         

 

Boeken, Cd’s, handgemaakt spullen, verschillende culturele hapjes 
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De zaal was goed gevuld, zelfs beter dan bij de eerdere edities. Er waren jonge mensen, oude 

mensen en mensen daartussenin. Vooral de vrouwen waren bijzonder goed vertegenwoordigd, 

Regelmatig hoorden we hen de ‘zaghrata’ yellen.  
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Nieuwe presentatrice 

Er was een nieuwe presentatrice, Astrid de Feiter. Zij was toepasselijk gekleed in een Marokkaanse 

jurk, een takchita, met 700 kralen, die met de hand waren gestikt. Astrid de Feiter riep de 

organisator, Mhamed Aznai, op het podium om enige toelichting op het programma van dit jaar. 

Mhamed Aznai: “We vieren dit jaar de derde editie. in 2016 werden we uitgenodigd iets te komen 

doen in Theater Dakota. Het theater wilde graag een meer diverse culturele invulling. De eerste 

editie, die in 2017, plaatsvond, had veel succes, bij het publiek, de artiesten en degenen die 

bestuurlijk toezien op ons Stadsdeel. Het eerste festival werd gevolgd door een tweede editie, en nu 

is er een derde. Mijn droom is te werken aan saamhorigheid tussen alle bevolkingsgroepen, vooral in 

het Stadsdeel Escamp. En niet alleen een verbinding tussen bevolkingsgroepen, maar ook tussen 

leeftijden, jong en oud moeten zich hier welkom voelen.” 

Hij organiseerde in dit verband niet alleen het Festival De Verbinding, maar zit ook in het 

organisatiecomité van de Folkloriade die het Theater Dakota in het najaar organiseert.  

                     

        

Wethouder Rachid Guernaoui  

De volgende spreker was wethouder Rachid Guernaoui. Hij is wethouder Financiën, Integratie en 

Stadsdelen van Den Haag. Guernaoui: “Ik mag me gelukkig prijzen wethouder in de mooiste stad van 

Nederland te zijn. Onder andere ben ik wethouder van Stadsdelen. Escamp is het grootste stadsdeel 

met meer dan 125.000 inwoners. Ik ben blij met dit mooie theater Dakota in het stadsdeel en ook blij 

met vele doelgroepen die in de stad, en dit stadsdeel wonen. Het doel van dit festival is verbinden, 

ook tussen groepen. De stad wordt mooier als we het samen doen, als we elkaar kennen en met 

elkaar in gesprek zijn. Het programma is heel mooi en met uitgebreide programma,  met 

vertegenwoordigers en muzikanten van meer groepen uit het stadsdeel.” In ieder geval was het 

publiek heel divers, met niet alleen Marokkaanse Nederlanders, maar ook Turkse en mensen van 

andere herkomst, met een flink aantal ‘autochtone Nederlanders’.  
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Er kwamen nog wat sprekers. Sara Vesseur, adjunct-directeur van Theater Dakota: “Wij willen kunst 

en cultuur die dichtbij de mensen staat. Dit Festival is daarvan een mooi voorbeeld en we zijn blij aan 

hen een podium te kunnen bieden.” Rob Kluiters, wijkmanager van het Stadsdeel. “Ik was pas bezig 

met de kleuters van Bouwlust en Vrederust, dat zijn de toekomstige bezoekers van dit festival. Ik ben 

blij dat het drukker is dan vorig jaar, een goed teken. Mhamed mij rondgeleid bij de foto-expositie  

heel interessant. Ik heb het allemaal in vele jaren zelf zien gebeuren, de komst van de ‘gastarbeiders’ 

en nu Nederlanders van buitenlandse herkomst.” Alle sprekers kregen een symboolbeeld van de 

verbinding, inclusief Stadsdeelmedewerker Jaap Mooibroek.  

                                                                                          

 

Film  

En toen was er film. Een film over de eerste Marokkaanse gastarbeider van Wijk bij Duurstede, 

Mohamed el Makrini. Hij vond werk in de Steenfabriek en geniet nu van zijn AOW. Maarten van 

Rossem ging bij hem op bezoek en sprak hem over zijn komst naar Nederland en zijn ervaringen 

sindsdien. El Makrini keek met genoegen terug op zijn leven.  

In het zonnetje : Ibn Amar 

Vervolgens werd Ibn Amar in het zonnetje gezet. Hij had een mooi petje op. Geel, rood en blauw. Hij 

legde uit dat het Amazigh kleuren zijn. “Ik ben al 86, maar doe nog van alles. Ik ben 19 jaar 

vrijwilliger, onder andere in het Vadercentrum als buurtvader. Je moet gewoon actief blijven, dan 

blijf je gezond.” Ook hij kreeg een Symboolbeeld van de verbinding. 
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Samira’s Bues 

Omdat de dames van de modeshow nog niet helemaal klaar waren, kwam Samira’ s Blues, bestaande 

uit Samira Dainan en Bas Gaakeer, op het podium. Samira Dainan volgt het nomadische spoor van 

haar voorouders, ze leeft in de Sahara van Marokko, woont ceremonies bij in het Atlasgebergte en de 

Sous en raakt in vervoering tijdens Gnaoua lila (nachten) in Essaouira. Terug in Amsterdam schrijft en 

componeert ze bezielde songs voor haar band.   

     

 

Modeshow 

De dames van de Modeshow, zes modellen, waaronder twee bruidjes, waren gereed. Zij lieten hun 

mooie takchita-jurken zeven, waaronder een blauwe met glinsterpatroon (en toepasselijk kroontje), 

een beige ook met glinster, een zwarte met verticale strepen, een groene met verticale strepen. Het 

bruidje was in het rood, met sluier. Je kon zien dat de dames flink onder handen waren genomen 

door de visagist, inclusief mooie gekrulde haren. Na enig aandringen van Astrid de Feiter, kwam de 

visagiste op het podium om het applaus voor de show in ontvangst te nemen.  
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Muziekgroep Ithran 

Het was de beurt aan muziekgroep Ithran, die muziek uit de Rifstreek vertolkte. Ze hadden zeer 

geëngageerde teksten,  over het verzet van de mensen in de Rif. De hoofdzanger begon het optreden 

met een lange toespraak en zette vervolgens het eerste lied in. Omdat de geluidskwaliteit nog niet 

honderd procent was, werd de pauze vervroegd. Daarna kwamen de andere songs van Ithran. Ze 

zongen over de problemen van Riffijnen in het noorden van Marokko. 
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Comedian Amar  

Na de pauze en het vervolg-optreden van Ithran kwam comedian Amar El Ajouri. Hij was ook acteur, 

vertelde hij. Hij nam de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse eigenaardigheden op de hak, waarbij hij  

mooi het Marokkaanse accent nadeed met veel essen. En de Inburgering bij de Burgerking. 
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Muziekgroep Cheb Youssef 

Het podium was voor Cheb Youssef, met een begeleider maakte hij er een dampende show van. De 

dames in de zaal holden naar het podium om mee te dansen. Een jongetje durfde zich bij de dames 

te voegen (en later voegde een ander durfal zich erbij). 

      

 

Muziekgroep Larog 

Het eindoptreden was van Cheb Larog, hij zongt Raï Muziek. Ook hij maakte er een grote show van 

en de dames waren snel weer op het podium om mee te dansen. En toen was het afgelopen. Astrid 

de Feiter had het al een beetje uit laten lopen, maar het nu helaas echt tijd. 

   

     

Het publiek gaf te kennen deze muzikale demonstraties graag een aantal keer per jaar te willen zien 

in plaats van een keer per jaar. 

We streven naar vierde Editie volgende jaar 2020 in Theater Dakota. 

http://www.theaterdakota.nl/agenda/de-verbinding-al-masar-2019/  

http://www.theaterdakota.nl/agenda/de-verbinding-al-masar-2019/
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