BROOD EN ZOUT
Je kunt de migrant niet begrijpen als je niet eerst zijn
verhaal hebt gehoord.
Gazmend Kapllani
Migratie is altijd een menselijke constante geweest
sinds mensen Afrika verlieten op zoek naar een beter
leven. Een andere menselijke constante is diversiteit:
mensen leven onder verschillende fysieke omstandigheden en hebben verschillende ervaringen, overtuigingen en culturele achtergronden. Migratie
vergroot deze diversiteit niet, maar maakt de reeds
bestaande diversiteit gewoon meer zichtbaar.
Kunstenaars migreren. Wanneer ze dat doen, overschrijden zij deze grenzen en gebruiken ze hun teksten,
beelden, performance en muziek om in dialoog te gaan
met een nieuw publiek. In een wereld die zich zo
bewust is van haar culturele diversiteit, kunnen
kunstenaars een waardevolle bijdrage leveren aan
interculturele dialoog.
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All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience and should act towards
one another in a spirit of brotherhood.
Universal Declaration of Human Rights, 1948

I have a dream that my four little children will one day live in a
nation where they will not be judged by the color of their skin but by
the content of their character.
Martin Luther King Jr., 1963

Hope today is a contraband passed from hand to hand and from
story to story.
John Berger, 2011

Voorwoord
Brood en zout weeft de verhalen ineen van kunstenaars die in hun
artistieke creaties en in hun manier van leven een eigen bijdrage leveren
aan de interculturele dialoog in Europa. Daardoorheen lopen historische
en filosofische lijnen die soms persoonlijk van aard zijn. Maar voor het
merendeel is dit boek gebaseerd op gesprekken met kunstenaars die nu
in Europa leven, maar die hun leven, en meestal ook hun carrière, ver
van hier begonnen zijn: in Azië, Afrika, Latijns Amerika en het Midden
Oosten.
Dit boek onderzoekt de redenen die deze mensen hadden om hun
thuisland te verlaten, hun reis naar en ontdekking van Europa, hun ervaringen om zich hier als kunstenaar te vestigen en de artistieke bijdragen die ze leveren in hun nieuwe thuisland. Het boek stelt dat deze
kunstenaars nieuwe verbanden creëren tussen sociale groepen. Of ze
zulke grenzen nu bewust of onbewust overschrijden, het is het natuurlijke gevolg van de behoefte van een kunstenaar om te communiceren
en in een nieuwe maatschappij en cultuur een nieuw publiek te vinden
en te begrijpen. Een ander effect van het werk van deze kunstenaars is
dat mensen vertrouwen, empathie en andere kwaliteiten ontwikkelen
die samenleven mogelijk maken. Dit boek gaat niet over de goede en
kwade kanten van immigratiebeleid, globalisering of hoe landen bestuurd worden. Ook houdt het zich niet bezig met de vraag hoe Europese
samenlevingen hun huidige sociale, culturele en politieke vorm hebben
gekregen. Het ligt zowel buiten mijn capaciteiten als buiten mijn intenties om zulke vragen te beantwoorden.
Brood en zout verschijnt als derde deel in de serie ‘Regular Marvels’,
maar het idee ervoor is als eerste ontstaan. Vanaf het begin van 2011
heeft het zich voortdurend ontwikkeld. De ontmoetingen die het hart
van dit boek vormen begonnen met een gesprek op een zonnige herfstmiddag in de Mont des Arts in Brussel, waar het jaarlijkse Europalia Fes5
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tival van de stad zich wijdde aan de Braziliaanse cultuur. In de achttien
maanden die volgden vonden diverse ontmoetingen plaats: in een cultureel jongerencentrum in Utrecht, in een zomerhuis in een buitenwijk
van Kopenhagen, in een café in Lyon, in een kunststudio in Sheffield en
op vele andere plaatsen. Twee of drie gesprekken vonden plaats via
Skype en verder volgden er allerlei telefoongesprekken en e-mailwisselingen om vervolgvragen te stellen en om ervoor te zorgen dat
iedereen tevreden was met de manier waarop ik hun verhaal weergaf
en de uitspraken die ik hen toeschreef. In een paar gevallen betrof het
gesprekken met oude vrienden, maar in de meeste gevallen ging het om
ontmoetingen met onbekenden op basis van vertrouwen. Ik ontmoette
vrienden van vrienden of kennissen van mensen die ik ken. Er is een
grote variatie wat betreft de landen van herkomst van deze mensen,
maar net als de keuze voor bepaalde Europese landen is dat niet het
gevolg van een bewuste strategie, maar vooral van wat er mogelijk was.
Net als in de vorige boeken in deze serie is mijn benadering eerder
literair dan sociologisch. Qua genre is dit boek een essay: het maakt gebruik van zowel toespeling als toelichting, het geeft de voorkeur aan vragen boven oplossingen en het roept op tot een eigen interpretatie en
betrokkenheid. In de woorden van Theodor Adorno: ‘Het essay verkrijgt
hierdoor een esthetische autonomie die gemakkelijk bekritiseerd kan
worden als simpelweg een kopie uit de kunst, terwijl het zichzelf onderscheidt van kunst door zijn conceptuele karakter en zijn waarheidsclaim
die vrij is van uiterlijke schijn.’* Het succes van Brood en zout hangt af
van de mate waarin het de interesse van zijn lezer vast weet te houden
en beloont met waarheid.
April 2013

Een woord over woorden
‘I’m used to thinking that stories in English are so much richer or more important
than stories I hear in my own language.’
Henning Mankell, 2009

Ik heb dit boek in het Engels geschreven, omdat dat de taal is waarmee
ik werk en waarin ik schrijf, ook al is het niet mijn moedertaal. Mensen
die een dominante taal spreken – of, in het geval van het Engels, de
dominante taal – lopen altijd het risico dit als normaal te beschouwen.
Alle andere talen zijn variaties, afgeleiden of zelfs afwijkingen; vreemdheden die exotisch en fascinerend, vreemd en bedreigend of gewoon
langdradig en onbegrijpelijk kunnen zijn. De werkelijkheid voltrekt zich
in het Engels waar Engelstaligen het voor het zeggen hebben.
Maar van slechts een of twee van de mensen van wie ik de verhalen
in dit boek heb verwerkt, is het Engels de moedertaal. Sommigen van
hen spreken die taal überhaupt niet of slechts een klein beetje. We
hebben onze gesprekken in het Engels of in het Frans gevoerd, wat in
het ene geval wat gemakkelijker ging dan in het andere geval, maar
soms met behulp van een tolk. Wanneer ik een citaat van hen geef is dat
dus vaak een vertaling van een andere taal. Sommige coproducers
moesten later Google Translate gebruiken om te controleren wat ik
opgeschreven had.
Dit alles is op zich geen probleem. Het is heel normaal in een wereld
met duizenden talen, die stuk voor stuk eigen manieren zijn om zich een
voorstelling te maken van de werkelijkheid, om ervaringen te
beschrijven en een cultuur vorm te geven. Net als biodiversiteit is
taaldiversiteit een vitale bron die beschermd moet worden. Daarom heb
ik, in ieder geval in de citaten uit geschreven bronnen, geprobeerd de
originele taal weer te geven, zelfs waar het een taal betrof die ikzelf niet
beheers, zoals Grieks of Hindi. Daardoor kom je in de tekst soms
onbekende woorden of zinnen tegen, maar de vertaling kun je vinden
in de bronvermeldingen achterin het boek. Ik hoop dat dit je niet
bevreemdt en als dat wel het geval is, vertrouw ik erop dat je inziet
waarom het juist is om andere talen als gelijkwaardig te beschouwen.

* Bronnen, vertalingen en andere aanvullende informatie staan achter in het
boek bij het desbetreffende paginanummer.
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1. Drempels

Umbrales

MARY:

Bread… that this house may never know hunger.
Salt… that life may always have flavor.
It’s a Wonderful Life, Frank Capra, 1946

Pâine şi sare
Ze staan op ons te wachten aan het eind van het pad, pal voor het museum: de burgemeester, gekleed in een pak met stropdas, de conservator en een paar andere vrienden en assistenten. Aan een kant staan
twee jonge mensen, strak gekleed in rood-, zwart en witgekleurde Roemeense klederdracht. Beiden houden een goudbruin brood vast en een
schaal met zout: pâine şi sare. Na het handen schudden en voorstellen
word ik uitgenodigd een stuk brood te nemen met wat zoutkristallen.
Ten slotte een glas pure palincă en een toast op een lang en gezond
leven.
Een eindje verderop houdt een groepje zigeunerarbeiders even op
met werken en observeert de begroetingsceremonie om vervolgens
verder te gaan met de wegherstelwerkzaamheden.
Dit is Transsylvanië, het land ‘achter het bos’ (trans silvam), waar
eeuwenlang Scythen, Saxen, Magyaren, Vlachen en vele andere volken
opeenvolgend of tegelijkertijd hebben geleefd. Na de Eerste Wereldoorlog verloor het verslagen Oostenrijks-Hongaarse Rijk dit gebied aan Roemenië, dat aan de kant van de geallieerde winnaars had gestaan.
Transsylvanië werd op dat moment bewoond door drie oorspronkelijke
etnische groepen: Roemenen, Hongaren en Duitsers, elk met hun eigen
taal en cultuur. Sinds de revolutie van 1989 hebben de meeste van de
laatstgenoemde bevolkingsgroep aanspraak gemaakt op hun recht om
terug te keren als Auslanddeutsche (Duitsers in het buitenland), maar
9
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nog steeds is ongeveer 20% van de Roemeense burgers in Transsylvanië
Hongaars.
Ik leerde Zuidoost-Europa kennen door cultureel ontwikkelingswerk
met Belgische en Zwitserse organisaties. Met de jaren heb ik veel dorpen
en stadjes bezocht in Roemenië, Albanië, Bulgarije en het voormalige
Joegoslavië. In sommige gevallen waren we er met drie of vier bezoekers
om te zien hoe het ging, maar vaak was ik er alleen met een tolk. Wat
de omstandigheden ook waren, overal ben ik met warmte en weldaad
onthaald. Tafels stonden vol met börek (de traditionele kaastaart
gemaakt van filodeeg) en zelnik (de variant met spinazie), salami,
gerookte ham en gehaktballetjes. Er waren tomaten en pruimen uit
eigen tuin, yoghurt, de ‘nationale’ koffie, zwarte thee en elke denkbare
soort zelfgemaakte vruchtensap. En altijd was er brood.
Niemand heeft haast. We worden aan elkaar voorgesteld en de
kennismaking gaat de hele ochtend gepaard met rituelen. Er valt veel
te presenteren en uit te leggen, en niet alleen over wat er bereikt is met
het project. Er is een kerk of een moskee, oude huizen, een
archeologische opgraving, een museum. Soms wordt er door jonge
mensen een locale dans uitgevoerd of een lied gezongen. Het is de
cultuur van een volk dat gepresenteerd wordt, als een waardevol
geschenk: de mens leeft niet van brood alleen. En dan is er tijd om te
praten en elkaar een beetje te leren kennen, rond een tafel ergens in de
schaduw in de tuin of in het mistroostige kantoor van de burgemeester
dat wel eens een likje verf kan gebruiken. Deze ontmoeting van mens
tot mens zal in onze herinnering voortleven.
Ik maak me echter geen illusies. Deze hoffelijkheid is niet voor mij
persoonlijk bedoeld maar voor de donateur die ik op dit moment vertegenwoordig. En hier, net als in andere arme plaatsen in de wereld waar
ik voor mijn werk ben geweest, ben ik ook en onvermijdelijk een vertegenwoordiger van de rijke en machtige landen van de wereld. In mijn
portemonnee heb ik een bankpas en een bordeauxrood EU-paspoort.
Wanneer ik dagen later in München moet overstappen op een andere
vlucht, kom ik vanwege dat paspoort in een andere rij te staan dan de
terugkerende Gastarbeiters en anderen die hopen het grondgebied van
de Bondsrepubliek Duitsland binnen te komen, zonder de bescherming
van een recht op terugkeer. Een verveelde douanier haalt mijn paspoort
door een scanner en kijkt me nauwelijks aan wanneer hij het onder het
10
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glas door terugschuift. Verderop in de hal is de rij van niet-Europese
burgers nog steeds even lang.

Accounting for myself
– Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
K.Π. Kαβάφη, 1904

Het is niet altijd zo geweest. Zeventig jaar geleden arresteerde de vader
van deze douanier (of een vergelijkbaar persoon) mijn vader vanwege
de misdaad van rasonzuiverheid: geen daad, maar een zijnswijze. Robert
was zestien jaar en woonde in Thessaloniki, de eeuwenoude havenstad
van de Balkan, met zijn joodse vader en Franse katholieke moeder. Wat
volgde – getto, gevangenis, ontsnapping en bescherming door het
Griekse verzet – is een van de vele miljoenen verhalen van Europa’s
donkere twintigste eeuw. Voor hem en voor veel andere gelukkige overlevenden leidde het tot een grens, tot stateloosheid en uiteindelijk tot
een soort van integratie. Na de Bevrijding werden mijn vader, grootvader en grootmoeder herenigd in Athene, na maanden niet van elkaar
te hebben geweten of ze nog in leven waren. Maar in 1946 begon de
Griekse Burgeroorlog en Robert, die dienstplicht vreesde, wist op een
onopvallende manier te vluchten via een schip naar Marseille, waar hij
zich liet registreren als buitenlandse vluchteling. Het kostte hem acht
jaar om het Franse staatsburgerschap te krijgen en hij moest alsnog in
dienst. Drie jaar later verhuisde hij naar Groot-Brittannië met zijn Engelse vrouw.
Waarom dit verhaal? Waarom zo’n hoogstpersoonlijke inleiding in
een boek dat zich vooral bezig lijkt te houden met vragen rond kunst en
migratie? Niet omdat mijn verhaal bijzonder of bijzonder interessant is,
maar omdat identiteit, die zo sterk geworteld is in een cultuur en uitgedrukt wordt in kunst, altijd persoonlijk is. Op de eerste pagina’s van Le
crime et la mémoire neemt de Frans-Duitse historicus Alfred Grosser
uitvoerig de tijd om zijn lezers over zichzelf te vertellen, omdat wat er
te zeggen valt over zo’n moeilijk onderwerp als misdaad en herinnering
niet losgemaakt kan worden van de persoon die het zegt. Dat geen enkel
11
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perspectief objectief is wil natuurlijk nog niet zeggen dat alle visies
gelijkwaardig zijn. Het belangrijkste verschil in hoe we deze lastige vragen bespreken is volgens Grosser de mate waarin we ons eerst bewust
zijn van onze eigen subjectiviteit en de factoren die haar bepalen, en
vervolgens proberen aan beide recht te doen in het zoeken naar een omvattend en gebalanceerd verstaan.

La différence est grande entre celui qui veut tendre vers l’objectivité et celui qui
s’en détourne – délibérément ou par ignorance de ses propres déterminations,
du prisme intérieur qui déforme sa perception des autres. On risque en effet de
dérailler dans l’explication si l’on a négligé de s’expliquer soi-même.
Alfred Grosser, 1989

De vragen die in dit boek aan de orde komen – over geschiedenis, identiteit, rechtvaardigheid, rechten en cultuur – zijn niet minder subjectief
en niet minder betwist dan die rond misdaad en herinnering. Sterker
nog, in sommige verhalen komen mensen in beeld die zich misdaden
herinneren waar zij het slachtoffer van zijn geweest. Ik heb voortdurend
geprobeerd om niet tussen mijn onderwerp en mijn lezer in te gaan
staan, maar hoewel dat principe blijft staan voel ik mij hier verplicht
iets over mijzelf te zeggen.
Voor iemand met een gemengde achtergrond is dat gevoel van verplichting niet nieuw. Ik kan me zelfs niet eens een tijd herinneren
waarin ik in een eerste ontmoeting niet meteen ook iets over mijn eigen
achtergrond vertelde.
Ik ben geboren in Engeland maar opgegroeid in een Franssprekend
gezin: Engels was de taal van school (en later van werk). Op plattelandsscholen in de jaren ’60 zaten niet veel kinderen met buitenlandse
namen, en mijn naam, waarmee Engelstaligen zelfs vandaag de dag nog
worstelen, was een onmiddellijk teken van anders-zijn. Dat maakte het
schoolleven er niet gemakkelijker op. Dus in mijn kinderlijke eenvoud
besloot ik dat, aangezien ik niet Engels mocht zijn, ik dus Frans was. De
meeste van mijn familieleden waren immers Frans en we brachten de
zomers door in Frankrijk – ik ging zelfs een paar weken naar school in
Parijs. Mijn liefde voor Kuifje, Asterix en Lucky Luke, en later voor
Camus, Sartre en Balzac, maakte het makkelijk om mij in de cultuur
onder te dompelen, dus het duurde jaren voordat ik begreep dat
12

iedereen die ik in Frankrijk kende dacht dat ik hoe dan ook Engels was.
Je bent niet Frans omdat het je moedertaal is of omdat je ouders oude
LP’s van Georges Brassens en Yves Montand hebben staan. Het paspoort
is slechts het halve verhaal – en alleen douaniers geloven die helft.
Het duurde vele jaren voordat ik naar Thessaloniki ging. Bij het zien
van mijn overgrootvaders naam op het schoolgebouw dat hij had
gesponsord in 1928, begreep ik dat mijn identiteit niet een simpele
keuze tussen Engeland en Frankrijk was. De inscriptie was geplaatst ter
nagedachtenis van weer een ander misdrijf: mijn overgrootvader en
twee oudtantes waren verdronken toen hun schip in 1918 werd
gebombardeerd door een Duitse onderzeeër in de Middellandse Zee.
Maar je bent niet joods omdat je grootvader het was – dat maakt je
slechts een Mischling, een métis, een halfbloed.
Dus wanneer mensen er nu naar vragen, zeg ik dat ik een Europeaan
ben. Alsof dat nog niet genoeg is, voeg ik eraan toe dat mijn grootouders
allemaal in verschillende landen en religies geboren zijn – het is dus een
lang verhaal.

The moment you point at a difference, you enter, regardless of your age, an
already existing system of differences, a network of identities, all of them
ultimately arbitrary and unrelated to your intentions, none of them a matter of
your choice. The moment you other someone, you other yourself.
Aleksandar Hemon, 2013

Niets van dit alles geeft mij het recht om over migratie te spreken of over
welk onderwerp dan ook. Het is slechts een verantwoording van de specifieke subjectiviteit die ik met mij meebreng in dit onderwerp. Ik laat
mijn identiteitspapieren zien zodat u als lezer kunt beslissen of ik door
mag gaan. Ik hoef zelf geen persoonlijke ervaring met migratie te hebben
om erover te kunnen spreken, zoals men niet arm hoeft te zijn om over
armoede te spreken, zwart om over racisme te spreken of een econoom
om over economisch beleid te discussiëren. Ons recht om te geloven, te
denken en te zeggen wat we willen is beschermd in Artikel 19 van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is van niets anders afhankelijk. We hoeven niet slim of goed geïnformeerd te zijn of de
‘juiste’ opvattingen te hebben. We kunnen door onze gelijken worden
beoordeeld op grond van wat we zeggen – en dat is letterlijk het geval
13
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wanneer wat wij zeggen hun rechten schendt, bijvoorbeeld door aan te
zetten tot rassenhaat. Maar we hebben het recht om het te zeggen.
Iets anders beweren is een gevaarlijke vorm van essentialisme die
autoriteit koppelt aan iemands biologie of afkomst in plaats van aan iemands gedrag. Het is gevaarlijk (en verkeerd) omdat het suggereert dat
wanneer de ene mens meer autoriteit heeft door wie hij of zij is, de
ander daardoor minder zou kunnen hebben. Binnen de kortste keren
spelen we dan dat onder mensen zo geliefde spel van het scheiden van
de schapen en de bokken. En we weten waar dat toe leidt.

De situatie van migratie
Migration not infrequently gets a bad press. Negative stereotypes portraying
migrants as ‘stealing our jobs’ or ‘scrounging off the taxpayer’ abound in sections
of the media and public opinion, especially in times of recession. For others, the
word ‘migrant’ may evoke images of people at their most vulnerable.
United Nations Development Programme, 2009

Eén les die we van dit verhaal kunnen leren is dat je niet zo makkelijk
kunt zeggen wie een migrant is, ook al lijken krantenkoppen dat te
suggereren. Van mijn ouders en grootouders leefde slechts één persoon
heel haar leven in haar geboorteland. De andere vijf verhuisden voor
kortere of langere tijd en vergaarden zodoende diverse talen en
juridische documenten. Het land dat mijn grootvader van vaderskant
verliet om medicijnen te gaan studeren in Frankrijk, het Ottomaanse
Rijk, viel tijdens zijn afwezigheid uiteen: tien jaar later keerde hij terug
als een burger van Griekenland, een land dat zijn grenzen als het ware
‘over zijn hoofd heen’ had uitgebreid.
Migreren is iets dat mensen doen, niet iets dat ze zijn. Migreren is
een werkwoord, niet een biologische conditie. Een migrant is iemand
die migreert, zoals een student iemand is die studeert. Geen van beide
activiteiten bepaalt wie die persoon is, behalve de activiteit die zij op
het moment zelf verrichten – en zelfs dat is nooit alles wat ze aan het
doen zijn.
De Verenigde Naties definiëren een internationale migrant als iemand die voor minimaal een jaar buiten zijn of haar thuisland verblijft.
14

Op het eerste gezicht lijkt dat duidelijk genoeg, maar gezichten worden
zo makkelijk verkeerd gelezen. We komen hier talloze gezichten tegen:
buitenlandse studenten, militairen, diplomaten, nomaden, werknemers
van multinationals, vluchtelingen en asielzoekers. De meesten van hen
zien zichzelf niet als migranten en worden door anderen ook niet zo
gezien. Het is zo moeilijk om te differentiëren onder al die mensen die
van het ene naar het andere land verhuizen, dat de Verenigde Naties
een taxonomie van internationale migratie hebben ontwikkeld met
achttien afzonderlijke categorieën die op drie pagina’s worden uitgewerkt. En dan beperkt men zich nog tot internationale migratie, terwijl er ook nog een veel grotere groep mensen is die zich van het
platteland naar steden verplaatst in China, India, Nigeria en Mexico.
Er zijn zo veel verschillende redenen om te migreren en niet in alle
gevallen heeft men evenveel keuze. Oorlog, onderdrukking, een natuurramp, hongersnood en andere catastrofes kunnen mensen dwingen om
een veiligere woonplaats te gaan zoeken, voor even of voorgoed.
Anderen worden aangetrokken door het vooruitzicht van werk, onderwijs of een beter leven. Miljoenen vrouwen werken en zorgen nu voor de
rijken om hun arme families in hun thuisland financieel te ondersteunen. Miljoenen mannen verduren arbeidsomstandigheden die
westerse burgers terecht niet accepteren – ze houden alleen vol in de
hoop op een betere toekomst. Hoe kan iemand denken dat je huis verlaten op zoek naar voedsel, veiligheid of inkomen een kwestie van vrije
keuze is?

Who’s gonna build your wall boys?
Who’s gonna mow your lawn?
Who’s gonna cook your Mexican food
When your Mexican maid is gone?
Tom Russell, 2007

Armoede is wat alle mensen typeert die als migranten gelabeld worden.
Niemand spreekt van migranten als het gaat om de hooggeplaatste
vertegenwoordigers en leidinggevenden. Niemand laat hen in de lange
rij op het vliegveld wachten. Integendeel, staten doen alles wat ze kunnen om deze geschoolde arbeiders en vermogende expats binnen te
halen met belastingvrijstelling en andere voordelen. Relocatiebureaus
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prijzen hun diensten aan door te laten zien hoe zij jou kunnen helpen te
verhuizen van de ene naar de andere grote wereldstad. Niets doet grenzen zo makkelijk opengaan als geld, of het nu de portemonnee van een
bankier, een senator of een mensensmokkelaar is. De macht van het
geld werpt iedere blokkade van ras, religie, politieke overtuiging,
leeftijd of gezondheid omver. Maar zonder zo’n hulpmiddel ben je
gewoon een migrant.
In 1975 publiceerden John Berger en Jean Mohr The Seventh Man,
een boek met afbeeldingen en tekst over de ervaringen van gastarbeiders in Europa. De tekst lijdt niet aan een gebrek aan schokkende passages, maar niets is erger dan de foto op pagina 48 en 49. Een dikke
zwarte rand houdt een spierwitte kamer gevangen waarin zes Turkse
mannen in boxershorts staan. Allen kijken ze weg van de camera en van
de blanke man in een zwarte broek en geruit overhemd, die de onderbroek van de vierde man openhoudt om diens geslachtsdelen te inspecteren. Langs de zijkant van de afbeelding staat de tekst: ‘Medical
Examination, Istanbul’ (‘Medisch Onderzoek, Istanbul’). Er had net zo
goed ‘Selektion’ kunnen staan.

Kunstenaars als migranten
You cannot understand the migrant if you haven’t heard his story first.
Gazmend Kapllani, 2009

Kunstenaars zijn net als ieder ander en daarom belanden ook zij soms
in een situatie waarin ze naar een ander land willen of moeten verhuizen.
Voor sommigen levert dat weinig problemen op omdat ze burger zijn
van een rijk land voor wie de poorten over het algemeen open gaan. Door
het talent of het succes van anderen behoren zij tot de elite van wereldburgers die meer thuis zijn onder hun collega’s van iedere willekeurige
nationaliteit dan hun meer eenvoudige medeburgers. Wie vraagt
Salman Rushdie om zijn werkvergunning? Door zijn radicale politieke
opvattingen en uitspraken kostte het John Lennon weliswaar wat meer
tijd om een Green Card te krijgen, maar hij kreeg hem uiteindelijk wel.
Gérard Depardieu kreeg zijn Russische paspoort persoonlijk overhandigd door de president – de inkt was amper droog. Grote staten
16

hebben altijd grote kunstenaars verzameld om met hun aanwezigheid
de eigen macht extra te doen schitteren. In de VIP lounges van internationale luchthavens barst het van de diva’s en balletdanseressen, filmsterren en popartiesten, schrijvers en architecten, die allemaal carrière
kunnen maken waar ze maar willen, vrij en ongehinderd.
Kunstenaars die niet het geluk hebben dat ze op de juiste plaats geboren zijn of die niet over de juiste talenten beschikken, zijn werkelijk
net als ieder ander. Oorlog, honger en onzekerheid bedreigen hen niet
meer of minder dan hun buren. Door hun verbeeldingskracht krijgen ze
soms meer problemen met het regime, maar daarvoor hoef je geen kunstenaar te zijn. Hun ambitie en talent kunnen van pas komen, maar anderen hebben die ook, zij het op andere terreinen. In de ogen van elke
douanier, ambtenaar of boze burger is een kunstenaar die migreert
gewoon de zoveelste migrant.
Dit boek gaat dus niet uit van het idee dat kunstenaars een andere,
interessantere of belangrijkere migratie-ervaring hebben doordat ze
kunstenaar zijn. Want, zoals ik al eerder zei, essentialisme is gevaarlijk.
Maar dit boek stelt wel de vraag of kunstenaars in hun werk een eigen
en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de interculturele dialoog
in een Europees cultureel landschap met een vaak inclusieve retoriek
maar eveneens met goedbeveiligde grenzen.

‘Echte mensen leven op echte plaatsen’
It seems to me that we live in a world where it has become increasingly
important to try and live in bodies not our own, to embrace empathy, to
constantly be reminded that we share, with everybody in every part of the world,
a common and equal humanity.
Chimamanda Ngozi Adichie, 2012

De werkelijkheid is zo complex dat mensen in een sterk versimpelde
schets ervan moeten leven om überhaupt te kunnen functioneren. Onze
hersenen kunnen niet meer dan een fractie verwerken van de informatie die op ons afkomt, wat op zichzelf weer een oneindig klein deel is
van alle beschikbare informatie. Meestal is dat geen probleem, maar
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gewoon een manier om het leven leefbaar te houden. Je kunt gemakkelijk ergens een brood kopen terwijl je met je gedachten elders bent. Je
hoeft niet na te denken over de ingrediënten of het bakproces, over de
levenssituaties en arbeidsomstandigheden van de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het productieproces, over de verschillende
soorten brood die door verschillende volken gegeten worden of over hun
culturele, religieuze of politieke positie. We overhandigen slechts wat
stukjes metaal of papier, waarover we ook niet nadenken, en ontvangen
in ruil daarvoor een deel van ons dagelijks brood.
Hoewel we deze planeet delen met zeven miljard andere mensen en
hoewel het merendeel van onze religies, filosofieën en wetten ons doet
geloven dat we op een of andere manier gelijkwaardig zijn, is het even
zo moeilijk om te denken aan meer mensen dan de weinigen die we tijdens ons leven leren kennen en de zeer weinigen aan wie we sterk
gehecht zijn. In plaats daarvan delen we onszelf en anderen in in categorieën die de onvoorstelbare complexiteit van concrete levens vereenvoudigt tot abstracte groepen waartoe we ons kunnen verhouden.
Sommige zijn biologisch en hebben te maken met sekse, uiterlijk, leeftijd
of lichamelijke conditie. Andere, zoals rijkdom of klasse, zijn sociaal.
Weer andere maken onderscheid op basis van beroep, juridische status,
geboorteplaats, geloof, levensstijl en allerlei andere onderscheidende
kenmerken, waarvan de meeste voor het gemak op een hoop worden gegooid in de rijke vergaarbak die we ‘cultuur’ noemen.
Een van deze versimpelende categorieën is ‘migrant’. Zoals dat geldt
voor zoveel labels verschilt zijn betekenis per plaats en tijd. Sterker nog,
de betekenis van dit woord verandert radicaal wanneer je het toepast
op jezelf dan wel op een ander. De romantiek en empathie waarmee verhalen van Ierse of Schotse emigranten worden verteld is mijlenver verwijderd van hedendaagse verhalen van immigratie: het is het verschil
tussen ‘wij’ en ‘zij’. In de weinig subtiele taal van de politiek, vervormd
door de zelden subtielere taal van de media, kan een versimpelende
term zo hard als een honkbalknuppel worden. Zijn voortdurende herhaling om daarmee iets te zeggen dan wel iets te impliceren dat (nog) niet
gezegd mag worden, holt het besef uit dat de levens van individuen complex zijn, zoals water het oppervlak van de rotsen glad maakt door
erover heen te stromen. Geleidelijk aan verslijt de eigenheid van de
werkelijke ervaring en houden we alleen nog onze versimpelingen over.
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Maar die kunnen zo gevaarlijk en misleidend zijn als we vergeten dat
het slechts versimpelingen zijn en als we beginnen te geloven dat ze
echt of werkelijk zijn.
Er zijn mogelijk tweehonderd miljoen internationale migranten in
de wereld, afhankelijk van hoe je het woord definieert en met in het
achterhoofd het besef dat mensen niet voor altijd migrant blijven. De
kracht van dat getal is relatief. Als we zeggen dat het gelijk staat aan de
bevolking van Brazilië, nummer vijf in de lijst van landen in de wereld
met de meeste inwoners, dan drukt het een groot aantal uit. Als we
echter zeggen dat ze 3% van de wereldbevolking vormen, dan lijkt het
een stuk minder. Maar hoe we ons ook een voorstelling proberen te
maken bij een getal als tweehonderd miljoen, niemand kan tweehonderd miljoen levensverhalen begrijpen, zelfs geen tweehonderd. En toch
zegt Gazmend Kapllani, die zelf ooit een migrant was, dat het ook onmogelijk is om de migrant te begrijpen zonder zijn of haar verhaal te
kennen.
Het doel van dit boek is simpelweg een bepaalde mate van noodzakelijke complexiteit toe te voegen aan de even noodzakelijke versimpelingen waarmee we allemaal leven. Dat doet het door enkele – slechts
enkele – persoonlijke ervaringen te beschrijven van migranten die uit
anderen delen van de wereld naar Europa zijn gemigreerd en die hun
verhaal met mij hebben willen delen. De waarde van de verhalen die volgen is dat ze niemand anders vertegenwoordigen dan degene die daarin
aan het woord is. Ze symboliseren slechts de niet te herleiden werkelijkheid van de geleefde ervaring van ieder mens en de waarde van die
mens: een die niet ter discussie staat gelijkwaardigheid die niet ter discussie staat.
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Dekonstruktziona
Accept the unknown.There are no secondary characters. Each one is silhouetted
against the sky. All have the same stature. Within a given story some simply
occupy more space.
John Berger, 2011

Thuis
Het leven van migranten begint niet per definitie anders dan dat van
andere mensen – of in elk geval niet op een manier die voorspelt dat
migratie deel zal uit gaan maken van hun leven. Zeliha Yurt, die later in
haar leven zou optreden in een wijktheatervoorstelling, woonde tot haar
vijftiende op het Turkse platteland. Haar moeder stierf onder
verschrikkelijke omstandigheden toen Zeliha zes jaar was en dat verlies
draagt ze nog steeds met zich mee. Ze werd vervolgens grootgebracht
door haar grootouders, samen met haar twee zussen. Ondanks het
trauma had ze geen ongelukkige jeugd. Ze had vrienden en ze was
verliefd geworden op een jongen uit de buurt, toen haar vader, die in
Nederland werkte, haar vertelde dat hij haar daarheen wilde halen
omdat hij een echtgenoot voor haar had geregeld.
Sardul Gill, geboren in de Punjab, verloor ook een van zijn ouders toen
hij nog jong was: zijn vader. Hij woonde bij zijn moeders familie voordat
hij naar Amritsar verhuisde om naar de middelbare school te gaan. Er
werden op school geen kunstlessen gegeven, maar hij had zelf al ontdekt
dat hij van schilderen hield. Hij zocht plaatselijke kunstenaars op en
sprak met hen over hun werk, en als er een tentoonstelling in de stad
was dan ging hij erheen. Toen hij zestien was, deed hij examen en zijn
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familie besloot dat hij naar Kenia moest gaan, waar zijn moeder geboren
was, om daar te werken en te helpen zorgen voor familieleden die daar
woonden. Voor een tiener die opgegroeid was op het Indiase platteland
was het kosmopolitisme van Nairobi in de nadagen van het Britse Rijk
een ware shock. Sardul stond open voor de verschillende culturen van
Afrikanen, Europeanen, Oost-Afrikaanse Aziaten en anderen. Hij ging
door met schilderen en op zijn negentiende – nog steeds zonder officiële
opleiding – won hij de eerste prijs op een nationale kunsttentoonstelling.
De goedkeuring van beoordelaars van de Universiteit van Nairobi gaf
hem de moed om te proberen een plek te bemachtigen aan een
kunstacademie. In eerste instantie dacht hij eraan om terug te gaan
naar India, maar zijn oom sponsorde hem om naar Engeland te gaan,
waar een zus van hem al woonde. Hij arriveerde daar in 1964 met een
portfolio met werk waarvan hij al snel ontdekte dat het in de ogen van
de toelatingscommissie onmodieus figuratief was. Hij werd aangenomen op een opleiding grafisch ontwerpen in Newcastle, waar zijn
gebrek aan ervaring met abstracte kunst minder een probleem was. En
zo begon hij aan een andere ontdekkingsreis, in een Engeland dat zich
aan het ontdoen was van zijn imperialisme en dat tegelijkertijd de
populaire cultuur voor zichzelf en de westerse wereld opnieuw aan het
uitvinden was.
Said M’Barki werd geboren in Agadir in Marokko, vier jaar nadat een
aardbeving 15.000 mensen gedood en de stad grotendeels verwoest had.
Toen hij begon met zijn studie theaterwetenschappen aan de universiteit, had Agadir haar bron van welvaart inmiddels hersteld: haar stranden die in de winter onder Europese toeristen zo populair zijn. Said
ontdekte toneel op zeer jonge leeftijd, op school en in de bioscoop, en
werd aangemoedigd door zijn docenten. Als tiener richtte hij zijn eigen
theaterbedrijf op en na zijn studie ontwikkelde hij een vorm van community theater als alternatief voor zowel Berberse tradities van verhalen
vertellen als de klassieke erfenis van het Franse kolonialisme.
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De jonge jaren van Bill Ming, die in de jaren ’50 in Bermuda opgroeide,
waren grotendeels te vergelijken met die van andere jongeren in een
welvarende buitenpost van het krimpende Britse rijk: familie, stoeien
met zijn broers, school, het strand, spelen met vrienden of altijd aan het
tekenen en met zijn handen bezig:

‘Ik was een van die kleine, verlegen kinderen die weinig spraken, maar van
alles wat ik zag maakte ik zo een tekening. Mijn inspiratie haalde ik
voornamelijk uit Amerikaanse strips. Ik hield ervan om cowboys en
indianen te tekenen en dingen voor de kinderen uit de buurt te maken. In
bepaalde tijden van het jaar, zoals met Kerst of Pasen, haalde de docent me
uit de groep naar voren en voelde ik me uitverkoren. Ze liet me op het
schoolbord tekenen: paashazen, de Kerstman en dat soort figuren, en
landkaarten tijdens Bijbelstudies. Ik was de jongen bij wie je zijn moest.
Het gaf me echt een gevoel van zelfvertrouwen. In alle andere dingen was ik
niet zo goed, maar in de kunst blonk ik altijd uit.’
Bill Ming
Toch kwam het bij Bill als zwarte Bermudaan niet op dat hij ooit een kunstenaar kon zijn. De enige kunstenaars die in de straten van Hamilton
hun werken tentoonstelden waren blank. Hij was bekend met de gebruikelijke vormen van discriminatie, in een tijd dat theaters, hotels en
restaurants gescheiden zitplaatsen hadden voor zwarten en blanken.
Met zijn eerste baan, als hulp in een offsetdrukkerij, kwam hij in aanraking met het gruwelijke en openlijke racisme van een werkgever die
wist hoe hij zijn personeel kon vernederen. Toch bleef de jongen tekenen, knutselen en schrijven. Geïnspireerd door de Amerikaanse radiostations die Bermuda vanaf de oostkust bereikten, schreef hij liedjes met
een vriend en stuurde die vol goede hoop op naar uitgevers in New York.
Toen hem gevraagd werd hun doo-wopgroep de Key Notes te komen versterken, was Bill te verlegen: in plaats daarvan ontwierp hij de logo’s
voor op hun jassen.

‘I worked with all kinds of people, the poor and the not so poor, people with
psychological or psychiatric problems. I gave them time to speak and to
listen.’
Said M’Barki
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Op aandringen van haar ouders begon ze op erg jonge leeftijd piano te
spelen en hoewel ze van schilderen en lezen hield, wist ze, nog voordat
ze erover na kon denken, dat ze pianiste zou worden. Via de piano kwam
ze op een dieper niveau in aanraking met de Europese cultuur en in het
bijzonder met de sublieme hoogtepunten van de Romantiek.

‘Ik kon ze alleen in het Japans lezen, maar ik las wat je noemt Europese
klassiekers, van Jean-Jacques Rousseau tot Dostojevski en Proust. Ik vond
het geweldig – ik wilde leren, ik wilde lezen. Niemand zei ooit tegen mij:
“Kaoru, lees dit of lees dat”, maar ik had een oudere broer die helemaal in
de Franse literatuur zat: Rousseau, Montesquieu, Mauriac – dat heeft me
wel beïnvloed.’
Kaoru Bingham

En de basis van deze onderdompeling in de westerse cultuur was het
dagelijkse contact met Chopin, Liszt en Schubert via de zwarte en witte
toetsen van de Europese piano.

Kaoru Bingham

European music has given the world many things, but its most popular, durable
gift is an instrument invented in Italy 300 years ago which can now be found in
every nook and cranny of planet Earth. It has no equivalent in any other culture,
has an astonishingly broad repertoire and enjoys pride of place in virtually all
forms of music. It is of course the piano.
Howard Goodall, 2000

Een paar decennia later in een doodgewoon dorp ten noorden van Tokyo
droomde ook Kaoru Bingham van het Westen, van Amerika.

‘Na de oorlog konden we niet genoeg krijgen van de westerse cultuur en
maakten we die ons eigen. We hadden de neiging om alles te bewonderen
wat westers was: blond haar en blauwe ogen – echt heel erg mooi. Kimono’s
zijn heel leuk in bepaalde tijden van het jaar, maar een jong meisje droomt
ervan zo’n typisch westerse lange jas te dragen. Ook voor mij was dat een
prachtig plaatje, maar ook iets dat ik gewoon niet had.’
Kaoru Bingham
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In Batman, een stad in Zuidoost Turkije, werd een ander meisje verliefd
op een andere soort muziek: de traditionele tonen en patronen van het
Koerdische lied. Mizgin Özdemir, de vierde van zeven kinderen, had
polio opgelopen toen ze twee jaar was. Doordat ze niet kon lopen bracht
ze haar dagen thuis op bed door, waar ze naar de radio luisterde terwijl
de andere kinderen naar school waren. Lange tijd had ze geen krukken
en moest ze zich voortbewegen door te kruipen, een ervaring waaraan
ze naar eigen zeggen haar vastberadenheid te danken heeft waardoor
ze zo ver gekomen is. Vanwege haar handicap gingen haar ouders ervan
uit dat zij niet zou trouwen en geen bijdrage aan het familie-inkomen
zou leveren, dus doordat ze niet naar school ging had ze meer tijd en
vrijheid dan haar zussen. Veel van die tijd gebruikte ze om haar zang te
ontwikkelen en om de saz te leren spelen, het luitachtige instrument
dat centraal staat in de regionale muziek, maar dat normaal gesproken
alleen door mannen bespeeld wordt. Doordat haar handicap andere
verwachtingen schiep, mocht zij wel roken (wat haar zussen niet
mochten) en uitgaan. Toen ze zeventien jaar was, begon ze in het
openbaar op te treden.
25

Brood en zout

Brood en zout

Mizgin Özdemir

Op dat moment was Koerdische muziek door de Turkse autoriteiten verboden, dus haar beslissing getuigde van moed. Sinds kort begonnen
haar overtuigingen haar steeds meer richting kunst en politiek te bewegen: met een groep vrienden maakte Mizgin in Koerdistan muziek
waarin kritiek werd geleverd op Hezbollah.

‘We waren met z’n vieren op dat moment: een schreef de teksten, een
tweede speelde de saz, een derde zorgde voor het ritme en ik zong. In Batman werden in 1992 iedere dag misschien wel tien mensen neergeschoten;
sommigen van hen waren mijn vrienden. We wisten dat we risico liepen
wanneer we een opname maakten. Het was een soort ondergrondse beweging. De opnames werden beluisterd door Koerden in heel Turkije.’
Mizgin Özdemir
Het leven zou spoedig nog veel gevaarlijker worden voor Mizgin.
In Argentinië was het politieke toneel ook gespannen voor Elina Cullen,
die kunst studeerde aan de Kunstacademie in Buenos Aires in de tijd van
de ‘Proceso de Reorganización Nacional’, bij anderen bekend als de mili26

taire dictatuur die de scepter zwaaide tussen 1976 en 1983. De Kunstacademie was door het regime bestempeld als een broeinest van communisten, lesbiennes en drugsverslaafden, en het zette informanten in
om hun demonische activiteiten aan het daglicht te brengen. Elina’s favoriete docenten, de docenten die belang hechtten aan kritisch denken,
werden ontslagen. Sommige van haar medestudenten verdwenen eenvoudigweg. Na haar afstuderen liet Elina de hoofdstad ver achter zich
en werd kunstdocent in Patagonia. Toen ze 26 jaar was, was ze gescheiden met twee jonge kinderen, maar hoewel het op het huiselijke front
niet zo goed ging, was ze in andere opzichten heel gelukkig: ze had het
naar haar zin waar ze woonde en ze was actief betrokken bij een uitdagende groep kunstenaars die radicaal werk deden in theater en kunst.
Toen begonnen mensen die ze tot dan toe als vrienden had
beschouwd kritische vragen te stellen, vage insinuaties te uiten en druk
op haar uit te oefenen opdat ze haar levensstijl zou veranderen. Haar
ex-man maakte aanspraak op haar eigendommen en vervolgens op de
voogdij over haar kinderen. Juridische procedures werden in gang gezet.
Steeds sterker voelde ze de wurggreep van een gruwelijke samenzwering van familie, veiligheiddienst en juristen. Bij haar arrestatie werd
ze geslagen en toen ze voor de rechter gebracht werd, werd ze bedreigd:
haar kinderen zouden van haar afgepakt worden als ze met haar werk
door zou gaan. Toen besloot ze te vertrekken.

Vertrekken
Australia: the young country for you and your children. Maybe you’re seeking a
new and exciting life – then Australia’s the country with great opportunities and
a great future. Maybe you want room to move, space to grow – Australia’s the
country for get up and go people. 700,000 Britons have already gone to Australia.
If you simply must know more, see your local TV paper.
Tv-reclame uit de jaren ’60 voor gesubsidieerde migratie vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Australië

Het besluit om je huis te verlaten is nooit gemakkelijk. In tijden van oorlog, honger of onzekerheid is de druk hoog en is het moeilijk een afweging te maken van de gevaren, omdat die in meerdere of mindere mate
onbekend of onvoorspelbaar zijn. Maar of men door angst of door hoop
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gedreven wordt, voor iedere migrant is het verschrikkelijk om afscheid
te moeten nemen van familie of vrienden, een huis, een cultuur, een
baan, vertrouwde beelden, geluiden, smaken en geuren – kortom, van
dat door en door vertrouwde thuisgevoel.
Velen die met pijn in hun hart afscheid nemen van alles en iedereen
die ze achterlaten, maken hun reis ook in de hoop dat een langgekoesterde droom in vervulling zal gaan. Onder hen bevinden zich mensen
die naar Europa komen vanwege de opleidingskansen die in hun land
van herkomst niet beschikbaar zijn.
Op zoek naar avontuur ging Bill Ming aan boord van de Queen of
Bermuda, die cruisetochten maakte tussen New York, Liverpool en de
Caribische Eilanden. Vier jaar werkte hij als kok en was hij verantwoordelijk voor de soep. In magazines aan boord en tijdens uitstapjes in
de havens ontdekte hij het werk van zwarte kunstenaars, schrijvers en
muzikanten die de Amerikaanse scene een sterke impuls gaven. Zijn
handen en gedachten waren altijd druk. Maar toen het oude schip uit
bedrijf genomen werd, was hij weer terug in Bermuda, als een stuurloze
twintiger. Vastberaden om iets te gaan doen met zijn kunst gebruikte
Bill zijn spaargeld om een vliegticket naar Londen te kopen. We schrijven
het jaar 1971.
De laatste jaren heeft de enorme groei van zowel het hoger onderwijs
als de kunstbusiness Europese universiteiten aantrekkelijk gemaakt
voor jonge kunstenaars van over de hele wereld – en het hoge collegegeld dat ze bereid zijn te betalen maken buitenlandse studenten op
hun beurt aantrekkelijk voor de kunstacademies in Europa.
Cleverson di Oliveira vertrok in 2003 uit het noorden van Brazilië om
kunst te gaan studeren in Antwerpen. Tijdens zijn opleiding leerde hij
behoorlijk veel over hedendaagse kunst en het leven in België leerde
hem een hoop over hemzelf. Hij woonde in een afgelegen huis langs een
winters kil kanaal en die eerste maanden waren voor hem erg eenzaam,
een ervaring die des te helderder uitkwam doordat zijn medestudenten
weinig van Brazilië afwisten en ervan uitgingen dat hij bij de eerste de
beste uitnodiging meteen klaar zou staan om te gaan feesten. Na verloop
van tijd stond hij voor een grotere uitdaging: een kunstpraktijk gaande
houden en tegelijkertijd voldoende geld verdienen om rond te kunnen
28

Brood en zout
komen. Het zou jaren duren voor hij een manier had gevonden om als
kunstenaar uit te blinken in zijn nieuwe thuisland.
In 2000 kwam Chien-Wei Chang naar Londen om een opleiding tot zilversmid te volgen. Hij had in Taiwan als verkoper voor Tiffany gewerkt,
maar hij wilde zelf zilver gaan smeden. Na vooropleidingen in Taiwan
meldde hij zich aan bij kunstacademies in Groot-Brittannië, Duitsland
en de Verenigde Staten. Het was puur toeval dat de enige academie die
hem een plaats aanbood zich in het Verenigd Koninkrijk bevond. De verhuizing was niet makkelijk:

‘Om heel eerlijk te zijn: ik haatte Londen echt. Alles was echt oud en het
voelde ook vies. Het eerste huis waar ik kwam te wonen bevond zich in een
sterk industrieel gedeelte van Londen. We hadden allemaal de films ‘A
Room With A View’ en ‘Howards End’ gezien in de jaren ’80: dat was mijn
beeld van Groot-Brittannië, maar het was totaal anders. Alles was erg
duur en niet echt vriendelijk. Eigenlijk wilde ik tijdens die eerste maanden
gewoon teruggaan. Maar ik was 29 dus ik nam de cruciale beslissing te
laten zien dat dit niet slechts een emotionele ingeving was geweest. Ik wilde
echt iets van mijn leven maken dus ik besloot te blijven en te proberen te
laten zien dat ik de juiste beslissing genomen had.’
Chien-Wei Chang
Hij hield vol, rondde zijn vierjarige opleiding af en ontwikkelde zowel
ambachtelijke vaardigheden als artistieke ideeën, waarin hij zich ontwikkelde van de meer commerciële esthetiek die hij met zich meegenomen
had naar de ambitieuze, individuele werken waarin hij zijn ontwikkelend
besef van eigenheid verkende. Het heeft ertoe geleid dat zijn carrière
een vogelvlucht heeft genomen sinds hij afstudeerde; en nu, twaalf jaar
later, heeft Chien-Wei het Britse staatsburgerschap ontvangen.
Voor anderen is het een verandering in familieomstandigheden die de
aanleiding vormt om naar een ander land te verhuizen. Op 24-jarige
leeftijd werd Said M’Barki verliefd op een ver familielid dat al meer dan
tien jaar in Europa woonde. Toen ze zeker wisten dat ze wilden gaan
trouwen, besloten ze om in Nederland te gaan wonen en dus kreeg Saids
nieuwe vrouw te maken met de immigratieprocedures.
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Het leven van Zeliha Yurt bij haar grootouders en zussen in Turkije
kreeg ook een nieuwe wending door een toekomstig huwelijk, maar niet
een waar zij zelf voor gekozen had. De man die haar vader had uitgekozen
als haar toekomstige echtgenoot leefde in Nederland, dus liet zij haar
huis achter voor een driedaagse reis door Europa samen met enkele
vrienden en familieleden in een Volkswagen Kombi. Ze stopten alleen
om te eten of om de twee chauffeurs te laten wisselen. Op een zaterdag
laat in de avond arriveerde ze bij een pension voor gastarbeiders in
Tilburg. Toen ze de volgende ochtend wakker werd en de lege zondagse
straten zag, dacht ze dat er iemand overleden moest zijn. Op maandagochtend begon ze te werken in een textielfabriek. Omdat ze geen Nederlands
sprak, nam niemand de moeite om haar iets uit te leggen: men gaf haar
een bezem en ging ervan uit dat ze wist hoe ze die moest gebruiken.

Sorrow. Deep melancholy. My affections
still with those I left behind. The world
seemed a great wilderness.
Ruth Padel, 2012

Andere migranten vertrekken in een staat van angst en reizen in een
staat van onzekerheid.
Chien-Wei Chang

Ongeveer in dezelfde tijd ontmoette Mohan Rana een jonge Engelse architecte die een jaar in India verbleef. Zijn eigen vader was naar Delhi
gemigreerd vanuit Uttarakhand, een deelstaat in de Himalaya, maar
volgens de overlevering van de familie komen ze oorspronkelijk uit de
woestijnvlakten van Rajasthan. Mohan schreef regelmatig stukjes over
kunsttentoonstellingen in Delhi en boekrecensies voor Hindi dagbladen.
Hij was ook bezig om naam te maken als een dichter in Hindi, hoewel
hij nog een paar jaar te gaan had voor zijn eerste boek zou verschijnen.
Toen de relatie een huwelijk werd, kreeg Mohans leven een onverwachte wending. Inmiddels woont hij alweer 23 jaar met zijn vrouw
en hun inmiddels groot geworden kinderen in Engeland, een land dat
hij daarvoor niet eerder bezocht had.
30

Elina Cullen had in één opzicht geluk: ze had een oom die haar kon
helpen om Argentinië te ontvluchten. Op de dag voordat ze weer voor
de rechtbank moest verschijnen, haalde Elina haar kinderen op van
school. Haar oom bracht haar met de auto naar de grens met Uruguay,
waar ze de identiteitsdocumenten van haar nichtjes overhandigden, ook
al kwamen de leeftijden niet overeen.

‘Om twee uur ’s nachts staken we de grens over in het noorden, een behoorlijk eind van Buenos Aires. We lagen onder een deken en mijn oom stapte
uit de auto om de documenten te laten zien. We lagen gewoon onder deze
deken in de hoop dat niemand teveel aandacht aan ons zou besteden. Ik
had het haar van mijn dochter opgestoken en haar grote gouden oorbellen
gegeven die kinderen van tien niet zouden dragen. En zo mochten we door.’
Elina Cullen
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Maar zelfs in Uruguay was Elina niet veilig. Haar ex-man ontdekte waar
ze was en dus moest ze opnieuw onderduiken: meerdere maanden
woonde ze met de kinderen in een tent in Piriápolis. Toen de winter
naderde werd duidelijk dat dit zo niet langer kon: een vriend leende haar
het geld voor drie vliegtickets naar Spanje. Van daaruit reisde ze door
naar Denemarken, waar een vriend van haar woonde. Maar het officiële
ontvangst was kil. Hoewel ze haar situatie uitlegde en een tijdelijke
verblijfsvergunning aanvroeg, kreeg ze 24 uur de tijd om het land te verlaten. Snel trouwen was de enige manier om deportatie naar een onbekende bestemming te voorkomen en zo wist ze zowel haar kinderen als
zichzelf te beschermen.

‘Het was een nachtmerrie. Ik wist niet hoe ik me tegenover hen moest
opstellen in deze situatie. Ik was ontzettend bang voor wat de gevolgen
zouden zijn. Ik sprak met een bevriende psycholoog, die zei: “De waarheid is
altijd het beste. Hoe hard het ook is, het is iets waartoe je je kunt
verhouden.” Dus vertelde ik hen het hele verhaal van wat er allemaal aan
de hand was.’
Elina Cullen
Abdoul Bour is geboren in Chad, waar hij met zijn familie woonde tot
ver in zijn tienerjaren. Hij studeerde antropologie aan de Universiteit
van N’Djamena en had een passie voor kleding en stijl. Dit was wat hem
uiteindelijk hielp toen de oorlog in 1979 de hoofdstad bereikte en de
familie op de vlucht sloeg. Abdoul bereikte Bangui, in de CentraalAfrikaanse Republiek, maar wel zonder al zijn familieleden.

‘Toen ik een vluchteling werd, was ik alleen. Ik was in een ander land en ik
wist niet eens waar mijn ouders waren. Ik was alleen in een kleine kamer
die ik huurde. Ik wilde verder reizen naar Congo of verder naar het zuiden,
maar het lukte niet. Toen ik vertrok, kwam ik mensen tegen die tegen me
zeiden: “Nee. Er is een beginnende oorlog daar, in de buurt van Rwanda.”
Dus keerde ik op mijn schreden terug en bleef in de Centraal-Afrikaanse
Republiek.’
Abdoul Bour
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Abdoul Bour

Koortsachtig op zoek naar een manier om wat geld te verdienen vroeg
Abdoul zijn huisbaas of hij de roestige naaimachine die in de achtertuin
stond kon gebruiken. Hij haalde hem uit elkaar, maakte hem schoon en
repareerde hem. Vervolgens bood hij zijn diensten aan bij mensen uit
de buurt om kleine kledingreparaties uit te voeren. Hij was bijzonder
handig en zijn gevoel voor stijl liet zich zien. Hij deed wat werk voor een
plaatselijke politieagent die zo tevreden was dat hij Abdoul aanstelde
als zijn persoonlijke kleermaker en reclame voor hem begon te maken.
Hij vroeg een Senegalese kleermaker om hulp en leerde van hem hoe je
zakken kon maken en nog honderd andere ambachtelijke technieken.
Zijn zaak groeide en op een gegeven moment kon hij naaisters in dienst
nemen: zodra zij naar huis gegaan waren, leerde hij ’s nachts bij door
hun werk te bestuderen.
Abdoul accepteerde soms onbetaalde opdrachten van prestigieuze
klanten of deed kleine klusjes voor niets: als vluchteling was het belangrijk om vrienden te hebben en misschien zelfs enige bescherming
te krijgen van de locale elite die zich kwam kleden in zijn steeds meer
verfijnde stijl. Maar dat bleek valse hoop. Abdoul maakte drie opstanden
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mee in de elf jaar dat hij in Bangui woonde, en iedere keer vielen
relschoppers zijn werkplaats aan. Na de laatste aanval had hij er genoeg
van en volgde hij het advies van een vriend die zei dat het leven beter
was in Togo. Hij liet zijn naaimachines achter in Bangui in de hoop zijn
zaak te kunnen verkopen, maar hij heeft er nooit meer iets van
teruggezien.
Binnen een paar jaar had Abdoul Bour een nieuwe modezaak in de
kuststad Lomé opgezet, waarmee hij rijke klanten aantrok en nu ook
enkele van zijn ontwerpen aan winkels in Parijs begon te verkopen. Maar
de situatie verslechterde met de instabiliteit die volgde op de dood van
President Eyadéma in februari 2005.

‘Sommige mensen kwamen naar het huis om ons aan te vallen. Ze zeiden:
“Ministers en hun vrouwen komen hier om hun kleren te laten maken, dus
je zult wel heel veel geld hebben – en bovendien heb je een blanke vrouw.”
Ze staken en sneden me op meerdere plaatsen. Dat was het moment
waarop mijn partner besloot dat we onze spullen moesten pakken.’
Abdoul Bour
Abdouls Nederlandse partner nodigde hem uit om met haar mee te gaan
naar Utrecht. Een paar weken later stapte hij in Parijs uit een Air France
vliegtuig met een vluchtelingenpaspoort en een visum van de Nederlandse ambassade in Ghana.

Here’s the church and here’s the steeple.
Open the door. They’ve burnt the people.
Jackie Kay, 1998

Bright Richards ontvluchtte de oorlog in Liberia en Maher Khatib
ontsnapte uit Libanon: we zullen zo dadelijk met hen beiden kennismaken. Maar naast oorlog zijn er nog andere onzekerheden die mensen
kunnen doen belanden in het niemandsland van immigratiecontrole en
asielzoekerscentra. Politieke onderdrukking kan ertoe leiden dat iemand
vreest voor zijn of haar vrijheid of zelfs voor zijn of haar leven, en dan
volstaat iedere uitweg.
In Irak in de jaren ’80, tijdens de lange oorlog met Iran, had Mahmoud Alibadi herhaaldelijk zijn studies aan de Academie van Schone
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Kunsten van de Universiteit van Bagdad verlengd om op die manier de
dienstplicht te ontduiken. Toen het niet langer mogelijk was om student
te blijven dook hij onder, maar hij werd bij een controlepost gepakt door
de militaire politie. Er volgden perioden van gevangenschap, vrijlating
en opnieuw arrestatie tot hij uiteindelijk naar de basistraining voor het
leger werd gestuurd. Na zes weken deserteerde hij en hij was vastberaden om nooit meer terug te keren.

‘Ik was er zeker van dat als ik gearresteerd zou worden, ik het niet zou
overleven. Ik maakte deze valse papieren en ging naar de Poolse
ambassade, wat in die tijd zo ongeveer de enige nog geopende ambassade in
Bagdad was. Ik was heel eerlijk tegenover de vrouw die daar werkte en ik
zei: “Misschien nemen jullie mij op dit moment op met verborgen camera’s.”
Ik legde alles uit en werd naar Polen gezonden. Ik had enorm geluk.’
Mahmoud Alibadi
In Polen, waar hij slechts twee weken verbleef, werd Mahmoud de keuze
voorgelegd om naar Zweden of naar Denemarken te gaan. Hij koos voor
Denemarken omdat hij Kierkegaard gelezen had en omdat hij gefascineerd was door wat hij van de kunstenaar Per Kirkeby in een kunstmagazine op de Academie in Bagdad had gezien. Een betere reden om
te kiezen tussen twee onbekende landen was er niet: het belangrijkste
was dat beide landen zich ver buiten het bereik van de Irakese veiligheidsdiensten bevonden.
Op achttienjarige leeftijd woonde Mizgin Özdemir in Istanbul met haar
zus, waar ze zich in leven hield door te zingen op bruiloften en met allerlei sociale klusjes. Doordat ze niet naar school geweest was en ze thuis
Koerdisch sprak, beheerste ze de Turkse taal onvoldoende. Nu pas begon
ze zichzelf te leren lezen en schrijven, een prestatie waar ze nog steeds
trots op is. Istanbul was een worsteling en zelfs de Koerdische muziekwereld was niet erg gastvrij. Uiteindelijk vond ze een platenmaatschappij die geïnteresseerd was in haar muziek. De opnames werden in rap
tempo gedaan: twee of drie keer oefenen en dan de opname. Van het
album werden uiteindelijk 100.000 exemplaren verkocht, maar het was
het label dat het geld opstreek. Voor Mizgin waren de consequenties
veel minder gunstig.
35

Brood en zout

Brood en zout

Ze werd gearresteerd tijdens een bruiloft waar ze was ingehuurd om
te zingen. De politie had gemerkt hoe vaak de poster van haar platenlabel aan de muur hing in huizen die ze binnenvielen op hun zoektocht
naar Koerdische activisten. Schuld door associatie leverde haar een
week in een politiecel op, afgesloten van contact met familie of vrienden.
Ze werd intensief ondervraagd en is nooit vergeten hoe een van haar
ondervragers haar vertelde dat haar leven nog minder waard was dan
een zakje chips.
Toen Mizgin vrijgelaten werd, richtte de politie zich op haar oudere
broers en andere familieleden met het verzoek haar te dwingen om te
stoppen met zingen. Twee maanden lang bleef ze binnen, omdat ze
dacht dat ze haar muziek moest opgeven om haar familie te beschermen, zo niet zichzelf. Het gaf haar een verstikkend gevoel. Toen zei iemand tegen haar dat ze haar Turkije uit konden krijgen.

‘Ik gaf hem mijn identiteitspapieren en enkele dagen later kwam hij terug
met een paspoort en een visum voor Denemarken – beide waren vervalst
want ik ben nooit op het consulaat geweest. Ik had nog nooit van
Denemarken gehoord; ik had wel eerder van Kopenhagen gehoord, maar ik
wist niet dat dat dezelfde plek was. Hij zei: “Je hebt een visum voor tien
dagen, dus je moet nu vertrekken.” Het was moeilijk om te beslissen om nu
of nooit te vertrekken, omdat mijn familie alles voor mij betekende. Door de
bruiloften had ik wat geld voor een vliegticket en een hotel, dus ging ik naar
een reisbureau en kocht een ticket.’
Mizgin Özdemir

Arriveren
The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal
entry or presence, on refugees who, coming directly from a territory where their
life or freedom was threatened in the sense of article 1, enter or are present in
their territory without authorization, provided they present themselves without
delay to the authorities and show good cause for their illegal entry or presence.
UN Convention Relating to the Status of Refugees, 1951
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Redelijk recent zijn er boven de loketten van de douaniers op Britse
luchthavens grote blauw- en witgekleurde borden verschenen met
daarop de woorden ‘UK Border’ (‘Britse grens’). In eerste instantie was
ik wat in de war van deze ogenschijnlijk zinloze mededeling, waarvan
ik geen equivalent in andere landen tegenkom. Toen vroeg ik me af of
dit misschien een legale fictie is die de aankomsthallen definieert als
zijnde buiten het Verenigd Koninkrijk, ongeveer zoals een ambassadegebouw beschouwd wordt als onderdeel van het grondgebied van het land
waartoe het behoort en niet van het land waarin het staat. Dus iemand
die niet voorbij de douane mocht komen, hoeft niet uitgezet te worden
met alle juridische en bureaucratische procedures waarmee dat gepaard
gaat: aangezien ze nooit het Verenigd Koninkrijk binnengekomen zijn,
zouden ze simpelweg teruggestuurd kunnen worden, waar de vliegtuigmaatschappij die hen tot de drempel heeft gebracht vervolgens de
verantwoordelijkheid voor draagt.
Ik heb aan de grens van landen gestaan die niet bijzonder geneigd
zijn om burgers van de Europese Unie een voorkeursbehandeling te
geven, maar ik heb er nooit echt aan getwijfeld of de poort open zou
gaan, misschien zou het me wat geld of enig geduld kosten. Hoe anders
is dat voor mensen die met een dubieus of vals paspoort in de rij staan,
zonder de middelen om ergens anders heen te gaan en in de angst om
teruggestuurd te worden naar de plaats die ze zijn ontvlucht.
Bijna iedereen die ik gesproken heb had levendige herinneringen
aan hun eerste uren op Europese grond, wat de omstandigheden ook
waren die hen daar gebracht hadden.
Bill Ming had wel een Brits paspoort toen hij arriveerde op het Londense
Heathrow Airport in 1971, maar als een ‘Brits Onderdaan: Burger van
het Verenigd Koninkrijk en Koloniën’ had hij niet automatisch het recht
om Groot-Brittannië binnen te komen. Het ontvangst was niet bepaald
vriendelijk:

‘Ik zei tegen hen: “Ik ben hierheen gekomen om te studeren aan een
universiteit of academie.” Maar ik had geen toelatingsbrief of iets dergelijks.
Dus namen ze me mee naar de mannen in het achterkamertje. Daar
bestookten ze me met vragen, twee en een half of drie uur lang – ik weet het
niet meer. Ik raakte ieder besef van tijd kwijt. Alsof ze met zo’n lamp in je
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gezicht schenen: “Wil je een sigaret? Nee! Je krijgt geen sigaret.” Ik denk dat
ze het een gevaarlijk idee vonden dat een zwarte man een opleiding wil
volgen. Uiteindelijk gaven ze me een maand om een school te vinden of op
te rotten.’
Bill Ming

Abdour Bour had meer basale communicatieproblemen aan de Nederlandse grens, ondanks zijn visum. Als een Afrikaan die gewend is aan
meertalige samenlevingen was hij geschokt dat een Europese douanier
alleen in zijn eigen taal sprak. Hij begon zelfs het idee te krijgen dat de
man zijn Frans wel kon verstaan, maar dat hij een punt wilde maken
door alleen in het Nederlands te communiceren.
De enige douanier die Mahmoud Alibadi tegenkwam op zijn reis van
Irak naar Denemarken was die bij de Poolse grens, waar een eenvoudige
betaling in contanten hem aan boord van een schip naar Kopenhagen
bracht. Het was een paar dagen voor Kerst in 1992 en het was erg koud.
Mahmoud Alibadi

‘Een automobilist zag me het schip verlaten en ging naar het politiebureau,
ik vermoed om hen over mij in te lichten, maar ik nam geen risico en rende,
rende, rende wel 25 minuten lang, totdat ik bijna in het centrum van de
stad was. Diezelfde avond ontmoette ik Anita. Ik stond voor een galerie, een
van de betere galeries van de stad, en ze vroeg me of ik het werk mooi vond.
Het was avond, maar omdat het winter was waren de lichten aan. Ik weet
niet wat ze tegen me zei maar we konden elkaar enigszins verstaan en ze
hielp me een plek te vinden waar ik asiel aan kon vragen. Later zouden we
een stel worden en zou ik bij haar intrekken.’
Mahmoud Alibadi

Leren
Ergens binnenkomen is het einde van een reis, zelfs voor hen die niet
het voornemen of de hoop hebben om er permanent te verblijven. Het
is het eind van de ene reis en het begin van een nieuwe, niet alleen naar
een nieuw gebied maar ook naar de indrukwekkende en overweldigende
cultuur van het nieuwe land. Mahmoud Alibadi was nog niet eerder
buiten Irak geweest en zijn kennis van Europa had hij letterlijk via via
opgedaan.

‘Ik had het idee dat iedereen de deur open zou doen en me zou
verwelkomen. Ik herinner me momenten waarop ik dat ervoer, maar over
het algemeen was het erg moeilijk. Er zijn veel Deense kunstenaars die
vechten om hun projecten van de grond te krijgen en je ontdekt dat er veel
38

39

Brood en zout

Brood en zout

ingewikkelde dingen zijn, zoals taal, cultuur en hoe je bepaalde dingen
aanpakt. Je moet alles vanaf het begin leren als een klein kind van zes.’
Mahmoud Alibadi
Eduardo Ponce Rangel herinnert zich ieder moment van zijn eerste dag
in Europa: een jonge kunstenaar uit Peru die zijn weg probeert te vinden
in het Parijs van de jaren ’70. Die dag werd getekend door een reeks misverstanden waarvan hij nog duizelde toen hij laat die avond eindelijk
het huis van een vriend in het 14e arrondissement bereikte. Hij had het
treinstation bereikt vanaf het vliegveld van Luxemburg en was erin geslaagd een treinkaartje te kopen en de juiste trein te vinden. Wat hij niet
kon vinden was een tweede klas rijtuig. Pas na veel verwarring begreep
hij dat hij het recht had om in dat keurige compartiment te zitten, waarvan hij op grond van zijn ervaringen in Lima dacht dat het voor eerste
klas reizigers bestemd was. Toen hij vervolgens een sandwich wilde
bestellen, had hij een onplezierig misverstand met de medewerker van
de railcatering over geld in verschillende valuta.
Toen hij uiteindelijk op Gare de l’Est in Parijs aankwam, vroeg hij een
vriendelijk kijkende man om hulp bij het vinden van de weg. Hij liet het
stukje papier zien waarop het adres van zijn vriend stond vermeld. De
man zei niets, maar gebaarde hem om mee te lopen. In onzekerheid over
het nieuwe avontuur waarin hij beland was, volgde Eduardo hem een
metrostation in, van de ene metro naar de andere, door passages en de
roltrappen op tot ze op een groot plein belandden waar het barstte van
het verkeer. Nog steeds zonder iets te zeggen nam de oude man de
vreemdeling mee door drie of vier straten voordat hij triomfantelijk naar
de deur wees waar Eduardo naar op zoek was. Nadat hij het geld voor
de moeite geweigerd had, gebaarde hij een teken voor afscheid en
vertrok. Pas toen begreep de Peruaanse man dat het communicatieprobleem niet cultureel maar fysiek was: zijn beschermengel was vrijwel
doof en kon niet spreken.
Iedereen die ik ontmoette deelde vergelijkbare ervaringen met mij.
Ze herinnerden zich de verwarring bij het ontcijferen van codes en
tekens die iedereen als vanzelfsprekend beschouwde. Seiko Kinoshita
was in Londen gearriveerd om een maandlang intensieve taalstudie te
doen voordat ze door zou reizen naar Nottingham om aan een Master
kledingontwerpen te beginnen. Net als Eduardo deed zich de nodige ver40

warring voor bij haar aankomst in de hoofdstad, die niet echt voldeed
aan met het beeld dat ze zich thuis in Japan van Groot-Brittannië had
gevormd. Ze had een adres in East End, waar een gezin haar huisvesting
zou bieden. Toen ze uit het metrostation naar buiten stapte, bevond ze
zich onder mensen die niet erg leken op de mensen uit de Britse middenklasse die ze zich had voorgesteld. Toen een Jamaicaanse man de
deur van haar tijdelijke nieuwe huis opendeed, was haar eerste gedachte
dat haar gastgezin wel erg rijk moest zijn om zich een knecht te kunnen
veroorloven. Uiteindelijk woonde ze met veel plezier een maand bij het
Afro-Caraïbische gezin.
Said M’Barki had vooral een pijnlijke eerste dag in Nederland. Zijn zwager had een baantje als schoonmaker voor hem geregeld, waar hij even
mee vooruit kon totdat hij Nederlands had geleerd. Said ging naar de
kantine voor zijn lunchpauze, zoals hem verteld was, en daar trof hij een
gedekte tafel vol met eten en drinken.

‘In Marokko had ik gehoord dat Nederlanders erg aardig zijn, dus toen ik
de kantine binnenliep, dacht ik: “He, dit is voor mij, wat aardig.” Ik ging aan
de tafel met het witte tafellaken zitten. De andere werknemers zaten aan
een andere tafel boterhammen met pindakaas te eten. Ik begon de heerlijke
taarten te snijden en zag de meisjes aan de andere tafel lachen – ik dacht
dat ze gewoon vriendelijk deden. Ik probeerde wat van al die verschillende
taarten. Toen kwam de baas binnen en hij begon in het Nederlands tegen
me te praten.’
Said M’Barki
De manager van de fabriek was niet blij om te ontdekken dat de nieuwe
schoonmaker zichzelf tegoed deed aan het buffet voor de burgemeester,
die ieder moment kon arriveren. Er klonken boze woorden en de andere
werknemers stonden te wijzen en te lachen. Said schaamde zich diep
dat hij de situatie niet goed had begrepen. Hij vluchtte weg en keerde
nooit meer terug.
Een paar dagen nadat hijzelf in Nederland aangekomen was, had Abdoul
Bour een beangstigende ervaring op een groot treinstation, waar hij zijn
partner uit het zicht verloor. Ze nam haar mobiele telefoon niet op en
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‘Elke dag was ik bang hiervoor en voor vele andere dingen. Ik begon te
begrijpen wat stress is, iets dat ik in Afrika nooit gekend had. Ik werd
depressief. Vier jaar lang leefde ik op die manier.’
Abdoul Bour
Abdoul vond parttime werk als schoonmaker, zoals zoveel migranten.
Toekomstige werkgevers en academische cursusleiders accepteerden
zijn Afrikaanse diploma’s niet en zo leerde hij dat hij ze net zo goed niet
kon laten zien.
Hij was niet de enige wiens vaardigheden en kwalificaties niet serieus genomen werden op de Europese arbeidsmarkt, ondanks de zogenaamde kansen voor opgeleid personeel. Toen Isabel Duarte in België
arriveerde, was haar journalistieke carrière thuis in Brazilië van geen
waarde. De uitzendbureaus boden haar alleen schoonmaakwerk aan.

Said M’Barki

niemand die hij aansprak sprak Frans; in zijn paniek vreesde hij even
dat zij hem hierheen had gehaald om hem vervolgens te dumpen. Zijn
angst was natuurlijk ongegrond: ze had toevallig haar telefoon thuis
laten liggen. Maar het gevoel van verlatenheid in zo’n onbekende en
bedreigende stad bleef hem bij.
De strijd met de autoriteiten hielp ook niet echt. Zelfs met zijn Nederlandse partner en de assistentie van een advocaat was het moeilijk
om de eisen van de staat te begrijpen en nog moeilijker om eraan te voldoen. Voor iedere concessie van de kant van de staat moesten ze
vechten. Toegang krijgen tot taallessen was een strijd, ook al had hij er
recht op. Als hij ziek was en daardoor een van de dagelijkse vier uur
durende sessies verzuimde, kwam er een brief binnen. In het Nederlands. Hij had een kostbare naaimachine meegenomen uit Togo, maar
hij durfde niet vanuit huis als kledingmaker aan de slag te gaan vanwege het risico beschuldigd te worden van zwartwerken.
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‘Er is hier niet veel plaats voor ons, zeker niet op de arbeidsmarkt, dus we
moeten twee, drie keer zo hard ons best doen om een plaats te bemachtigen,
en zelfs dan lukt het vaak niet. We werken onder ons niveau omdat we de
taal niet perfect spreken. Maar we hebben een heel spectrum aan andere
kennis en vaardigheden dat niet gewaardeerd wordt – dus dat reduceert
ons tot… nou ja, we worden niet op gelijke wijze gewaardeerd.’
Isabel Duarte
Niet iedereen is op zoek naar werk of is van plan permanent te blijven.
Studenten, vluchtelingen en anderen weten vaak niet wat de toekomst
hen zal brengen als ze Europa bereiken. Noch Seiko Kinoshita noch
Chien-Wei Chang had verwacht dat ze tien jaar na het einde van hun
studie nog in Groot-Brittannië zouden wonen. Maar om verschillende
redenen vonden beiden het makkelijker om een goed inkomen te genereren in de hedendaagse Britse kunstwereld dan thuis in respectievelijk
Japan en Taiwan. Dat kan natuurlijk veranderen, zoals dat gebeurde in
het geval van Eduardo Ponce Rangel, die na 25 jaar in Frankrijk terugging naar Peru om een studio en galerie te beginnen, eerst in het kleine
stadje Yanque in het zuiden en daarna in de gemeente Urubamba, gelegen in de Andes en een uur van Cusco. Tegenwoordig verdeelt hij zijn
tijd over het land van zijn geboorte en het land waar hij zijn artistieke
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carrière begon; zijn tentoonstellingen op beide plaatsen hebben elk iets
te danken aan die andere plaats.
Toen Maher Khatib uiteindelijk in Denemarken aankwam, met die mix
van moed en geluk die het leven van zoveel migranten kenmerkt, was
hij gewoon blij dat hij aan de oorlog was ontkomen. Hij was zeventien
jaar en had altijd in Libanon gewoond, hoewel hij dat land als Palestijn
niet echt als ‘thuis’ beschouwde. Hij had eveneens niet verwacht dat
Scandinavië een thuis voor hem zou worden: het was een tijdelijk onderkomen.

‘Als jonge knul dacht ik niet veel na over de toekomst. Ik dacht gewoon: ‘Ik
ben weg uit Libanon en de oorlog, laat ik proberen een nieuw leven op te
bouwen; misschien blijf ik wel twee jaar om daarna terug te gaan.’ Ik bleef
27 jaar. Ik ben twee keer teruggeweest, maar ik kon me daar niet meer thuis
voelen.’
Maher Khatib
Het jaar daarop volgden zijn moeder en vader hem naar Denemarken
met de rest van het gezin, dus vandaag de dag leven er alleen nog verre
vrienden en familieleden in Libanon. Denemarken is het land waar
Maher een leven heeft opgebouwd als fotograaf, docent en activist, en
waar hij zijn kinderen heeft grootgebracht. Het is de plaats waar Maher
Khatib, net als alle andere nieuwe Europeanen die ik heb ontmoet, een
manier heeft gevonden om een nieuw leven op te bouwen en zijn gaven
in te zetten voor een samenleving die nu een thuis geworden is.

Back to London, across international time zones
I step out of Heathrow and into my future.
Bernadine Evaristo, 2009
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Two poems

by Mohan Rana
Philips Radio
My home grew wizened on its Vividh Bharati
Its highs and lows, the fluctuating waves
Its knob has forsaken us in our last whitewash
Cells heated in the sun turn silent by nightfall
In between the headlines
Cowering from the rough wind in the open streets, at the heart of Eindhoven
I stand near a large building of Philips Corporation
I walk the zebra-crossing ponderingly
Is it our Philips Radio!
Engelse versie door Arup K. Chatterjee, 2012

Eclipse
Trying to overcome the dark,
we become dazzled by shining bulbs.
Nothing is visible in this glowing darkness,
We have made a new darkness in whose light
we blotted out the day,
drawing a curtain across the window.
Trying to cure your despair
I forgot even my miscalculations.
If you do find the flint of hope
as you fumble in this profound darkness,
turn off the light as you leave the room,
so I can see the dark starlight shine
behind my closed eyelids.
Engelse versie door Bernard O’Donoghue en Lucy Rosenstein, 2010

3 Reconstructie

Jälleenrakennus

Each story is about an achievement, otherwise there’s no story. The poor use
every kind of ruse but no disguise. The rich are usually disguised until they die.
One of their most common disguises is Success. There is nothing to show for
achievement except a shared look of recognition.
John Berger, 2011

Na de aardbeving die in februari 1960 de Marokkaanse stad Agadir verwoestte schijnt Koning Mohamed V te hebben beweerd dat als Agadir
door het lot verwoest was, zij weer opgebouwd zou worden door geloof
en wilskracht. Hoewel niet alle migrantenkunstenaars hun huis verwoest zien worden, zijn ze allemaal genoodzaakt een nieuw leven op te
bouwen met een handvol persoonlijke bezittingen. Gezien de obstakels
die velen van hen hebben moeten overwinnen voordat dat proces ook
maar kon beginnen, beschikken ze niet alleen over geloof en wilskracht
maar ook over creatief talent.

Kunst creëren
Requirements for leave to enter the United Kingdom as a writer, composer or artist: 232.
Deleted on 30 June 2008 by paragraph 17 of Statement of Changes HC 607 except
insofar as relevant to paragraph 238. Please see Appendix F for the wording of
these Rules in a case in which they are relevant.
UK Border Agency, 2013

Bright Richards is een acteur en schrijver uit Liberia. Hij wist al wat hij
wilde gaan doen toen hij twaalf jaar was, hoewel zijn ouders hem erop
wezen dat hij van kunst niet rijk zou worden. Zij kwamen daarop terug
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hem niets schelen – in elk geval zou hij in een veilige omgeving zijn
waar hij niet ieder willekeurig moment gedood kon worden door een
raket of een kogel.
In het Liberiaanse kamp had Bright Richards zijn creatieve
kwaliteiten gebruikt door comedy shows op te voeren, foto’s te maken
of werk te verkopen – voortdurend probeerde hij de oorlog te vergeten
en anderen daarmee te helpen, al was het maar voor even. In Nederland,
veilig maar met een onzekere toekomst, draaide alles om zijn behoefte
om iets te maken, met ideeën aan de slag te gaan en een nieuw publiek
te vinden – dat was voor hem een weg naar vernieuwing. Hij voelde zich
aangemoedigd door een medevluchteling.

Bright Richards

toen zijn carrière had geresulteerd in het succes van een populaire
comedy show op de nationale tv.

‘Dat is niet zo vreemd, omdat we maar één tv-station hadden en de show
twee keer per week primetime werd uitgezonden. Dus na de president ben jij
de volgende die in beeld verschijnt. Veel mensen willen de president niet zien
omdat ze zijn verhaal al kennen: hij zegt iedere keer hetzelfde.’
Bright Richards
De burgeroorlog was begonnen maar was nog een eind van de hoofdstad
verwijderd. Het was eerder censuur dan geweld waarmee Bright in zijn
werk te maken kreeg, maar hij genoot van de uitdaging om zich binnen
de gedragslijnen te leren uitdrukken. Toen de situatie echter verergerde,
was deze manier van leven niet langer vol te houden en zocht hij
bescherming in een vluchtelingenkamp. Het was een gruwelijke ervaring.
Het vechten ging door, mensen stierven. Uiteindelijk wist hij zich een
uitweg te bemachtigen. Hij wist niet waar hij heen ging maar dat kon
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‘Er was een jongen uit Afghanistan die ik ontmoette in een van de
vluchtelingenkampen, een erg interessante jongen. Iedere ochtend werd hij
wakker en kocht hij een roos voor zichzelf. Die deed hij in een glas. Hij heeft
niet veel geld, maar hij koopt iedere dag een roos voor zichzelf en doet het
in een glas. Dat vind ik zo mooi. Ik voelde me zo geïnspireerd door hem
toen hij zei: “Als er niemand is die mij een roos geeft, dan geef ik mezelf een
roos.” Misschien is dat deels ook mijn tactiek: als niemand mij een podium
wil geven, moet ik zelf een podium creëren.’
Bright Richards
In alle opzichten was Nederland voor Bright een cultuurshock: taal, omgangsvormen, gedragsregels, en toen hij de dingen beter begon te begrijpen, waren daar nog de ongeschreven en onuitgesproken aannames
die iedere samenleving vormgeven. Hij had een paar klompen gekocht,
de oude houten schoenen die een symbool van Nederland zijn, en droeg
ze bijna drie jaar. De vriendelijke Afrikaan op klompen was een onderwerp van gesprek op straat en mensen leken waardering te hebben voor
zijn symbolische poging erbij te horen. Op de bureaus waar migranten
regelmatig onderhandelen met de staatsbureaucratie, lachten de
ambtenaren vriendelijk en waren ze behulpzaam.
Hij droeg de klompen toen hij voor auditie naar de theaterschool ging,
maar het was zijn talent dat hem een plaats opleverde, ondanks zijn nog
steeds gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. De driejarige
opleiding was een oefening in integratie: hij probeerde iets te leren over
een nieuwe stijl van performance zonder zijn eigen stijl te verliezen.
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‘In de Nederlandse samenleving uit men emoties op een andere manier dan
in een Afrikaanse samenleving. Ik interpreteer dingen anders. Toen we
Hamlet aan het spelen waren, zeiden mensen dat hij een psychisch
probleem had. Ik was het daar niet mee eens. In de Afrikaanse traditie is
het zo dat als je sterft en je moeder is op een of andere manier betrokken bij
je dood, dan zal volgens de traditie de oudste zoon gek worden. Deze
behoorlijk afwijkende interpretatie was best een uitdaging voor zowel de
docenten als de instelling.’
Bright Richards
Het zal niemand verbazen dat Bright al snel op zoek ging naar theatervormen die het Nederlandse publiek aanspraken zonder dat hij daarmee
de cultuur, kennis en tradities die hij uit West-Afrika met zich mee had
gebracht de rug toekeerde.
Aziz Aarab, die geboren is in Marokko maar zijn jeugd heeft doorgebracht in Nederland, haalde zijn onderwerpen uit het alledaagse leven.
Als kind was hij jaloers op het speelgoed van zijn Nederlandse vriendjes,
afkomstig uit kleinere gezinnen waarvan de ouders meer verdienden.
Hij ontdekte dat de enige blanke persoon op zijn school de docent was
en hij overleefde de gevechten die soms uitbraken met jongeren van de
andere school. Hij zag hoe de Nederlandse bewoners verhuisden uit zijn
Utrechtse wijk. En hij groeide op met een liefde voor woorden, voor
muziek en kunst, en vooral voor de Amerikaanse comedians die lieten
zien hoe je over al deze dingen kon spreken, zelfs over de meest pikante
onderwerpen, en mensen aan het lachen kom maken: Eddie Murphy,
Richard Pryor en Chris Rock.

‘Zij hielden hun eigen mensen, de zwarte gemeenschap in Amerika, een
spiegel voor. Je kunt naar een kerk of een moskee gaan en de prediker horen
preken, maar als het niet grappig genoeg is val je misschien wel in slaap. Zij
doen precies hetzelfde maar zij doen het met humor. Dat is wat mij
aansprak en ik wilde de Amerikaanse comedy naar de situatie hier
vertalen, omdat wij de Afro-Amerikanen van Nederland zijn.’
Aziz Aarab
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Toen een plaatselijk theater geen interesse toonde om de tienercomedian zijn eerste voorstelling te laten geven, huurde Aziz zelf een locatie
en maakte reclame voor zijn voorstelling. Zijn vader, die hem net als zijn
broers en zussen altijd richting de business had geprobeerd te bewegen,
was niet onder de indruk, maar dat veranderde toen zijn zoon de
onkosten terugverdiende en daarbovenop nog €500 winst maakte met
een half uur werk. De voorstelling ging over het leven van Marokkanen
in Nederland, over de misverstanden aan beide kanten en over
alledaagse eigenaardigheden. Aziz was niet belang om over religie te
spreken, maar hij richtte zich op wat mensen deden in plaats van wat
zij geloofden. Een keer ging hij te ver en beledigde hij een Hindoestaanse
kijker: dat was een les in het leren aanvoelen van grenzen. Hij had al
geleerd hoe hij om moest gaan met een grap die niet aansloeg en met
de adrenaline die hij voelde als er hard gelachen werd. Terugkijkend is
Aziz ervan overtuigd dat zijn vaders zakelijke aanpak en diens heldere
idee over wat belangrijk is in het leven hem het vertrouwen heeft
gegeven om te investeren in een carrière als comedian.

‘Ik denk dat dat een les is die ik van mijn vader heb geleerd. Hij zei altijd
tegen ons: “Zelfs als je zes keer op de grond valt, moet je opstaan en het
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opnieuw proberen. Geld is niet alles.” Wat zal er gebeuren als ik het geld
verlies? Zouden ze me doden? Zou ik de gevangenis in moeten? Natuurlijk
niet. Het is een risico, maar zo is het leven.’
Aziz Aarab
Na de middelbare school ging hij bedrijfskunde studeren, werkte hij bij
een bank en nam hij vervolgens een klein restaurant over, maar hij bleef
doorgaan met optreden en vooral met schrijven. Hij stortte zich op een
lang verhaal dat hij op school geschreven had en bewerkte het tot een
roman. Drerrie (Marokkaanse straattaal voor ‘jongen’) vertelt het verhaal van jonge Marokkanen die opgroeien in Nederland, van hun families en de gemeenschap waarin ze leven. Aziz nam de tijd om mensen te
spreken, waaronder jongens met wie hij op school gezeten had en die
nu in de gevangenis zaten, om de veelzijdige realiteit van de ervaring
van immigranten beter te kunnen begrijpen. Net als toen hij de wereld
van de comedy binnenstapte gaf hij de voorkeur aan onafhankelijkheid:
de voorwaardelijke aanbiedingen van uitgevers sloeg hij af om het boek
uiteindelijk zelf uit te geven.
Drerrie is goed ontvangen en is tweemaal herdrukt, beide keren betaald met de inkomsten van de verkoop van de vorige druk. Aziz werd
uitgenodigd om op scholen en in gevangenissen te komen spreken en
kwam prominent in de media. Maar hij heeft vaak moeten uitleggen dat
Drerrie een roman is, niet een soort reportage over een werkelijkheid
die de lezers alleen kennen vanwege de slechte reputatie.

‘Nederlanders vragen me vaak: “Is dit echt gebeurd en gaat dit over jou?”
Ze denken allemaal dat het over mijzelf gaat. Voor hen is een en een twee.
Ze beschouwen mij als een Marokkaanse schrijver die zijn eigen cultuur
verdedigt. Maar het is gewoon een roman, het is een verhaal, net als Harry
Potter. Dat is wel iets waar ik een hekel aan heb, omdat ik iedere keer moet
uitleggen dat het fictie is.’
Aziz Aarab

In Denemarken had Mahmoud Alibadi geluk met zijn asielaanvraag:
binnen nog geen zes weken had hij een verblijfsvergunning en al snel
begon hij een nieuw leven op te bouwen. Hij kon terecht in een gedeelde
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studio en begon weer te schilderen met gebruik van hout van bouwterreinen. Zijn eerste tentoonstelling was in een groepstentoonstelling van
een selectie van buitenlandse kunstenaars die in Denemarken woonden.
Doordat hij het juiste adres niet wist kwam hij laat aan op de openingsavond en ontdekte hij dat zeven van zijn schilderijen al waren
verkocht. Hij investeerde de opbrengst in goed schilderslinnen en verf.
Na die eerste tentoonstelling waren er altijd galeries die zijn werk wilden
tentoonstellen en kon Mahmoud zijn brood verdienen met zijn kunst.
Veel moeilijker was het om zijn weg te vinden in de Deense culturele
wereld, die weinig parallellen vertoonde met wat hij in Irak had gekend.
Het duurde lang voordat hij de verschillende benaderingen begreep van
commerciële en niet-commerciële galeries en hij het gevoel had dat hij
de juiste beslissingen over zijn eigen werk kon nemen. Met de beperkte
toegang die hij in Irak had tot het hedendaagse kunstdiscours had hij
aan het begin onvoldoende voeling met het denken en de kunstkritiek
in Denemarken. Tegelijkertijd verlangde hij naar serieuzere kritieken
van zijn werk, zodat hij zich verder kon ontwikkelen en het gevoel kon
krijgen dat hij deel uitmaakte van dat discours.
Het kostte Bill Ming veel meer tijd om zich als kunstenaar te bewijzen
in het Groot-Brittannië van de jaren ’70. Uiteindelijk bemachtigde hij
een plaats op een basiscursus kunst op een kleine plattelandsschool, terwijl hij tegelijkertijd studeerde om de schoolcertificaten te halen die hij
in Bermuda niet had gehaald. Omdat hij geen toestemming had om in
Groot-Brittannië te werken, moest hij iedere zomer terug naar huis om
geld te verdienen voor een volgend schooljaar. Toen hij eindelijk werd
toegelaten tot een kunstacademie om een officiële graad te behalen,
werd hij geconfronteerd met een academie die geen interesse toonde in
de zwarte Afrikaanse en Amerikaanse invloeden waarmee hij werkte.

‘De juniordocenten, in het bijzonder die jonge jongens uit Londen, hadden
de gewoonte om rond lunchtijd naar de pub te gaan om vervolgens met een
buik vol bier werkcolleges te begeleiden. Ze hadden van alles aan te merken
op mijn werk, op alles. Ik kan best tegen kritiek, maar als zij door mijn
aantekeningen gaan bladeren, mijn gedichten hardop voorlezen en erom
lachen…’
Bill Ming
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Een van de seniordocenten, die later een gerenommeerd figuur geworden is, schreef een beoordeling waar Bill 35 jaar later nog steeds kwaad
over is:

Brood en zout
Sardul Gill

‘Hij schreef: “Bills werk is best aardig, maar ik zie ernaar uit hem weer te
zien wanneer hij de cultuur om zich heen heeft geaccepteerd.” Ik deed
dingen met mijn achtergrond: ik gebruikte planten, ik keek naar voedsel, ik
keek naar Afrikaanse kunst. Toen ik ontdekte dat Picasso Afrikaanse kunst
gebruikte dacht ik dat ik net zo goed rechtstreeks naar de bron kon gaan. Ik
gebruikte mijn achtergrond omdat iedereen zich met Europese dingen
bezighield. Ik was de enige zwarte jongen daar. Dus besloot ik dat ze
allemaal konden opdonderen en zei: “Jullie zeggen dit alles tegen mij, maar
denk hier maar eens over na: jullie weten niets over mij en mijn
geschiedenis.” Ik was ouder dan de meeste van die jongens, maar ik wilde
gewoon wat leren.’
Bill Ming
De boodschap die men aan Bill gaf was glashelder: hij moest zich conformeren aan wat volgens de school een zwarte kunstenaar was. Dat accepteerde hij niet – toen niet en nu niet.
Sardul Gill, die door zijn docenten richting grafisch ontwerpen gestuurd
was omdat hij zo goed kon tekenen, moest via een andere weg de schone
kunsten binnenkomen die hij zo graag wilde beoefenen. Uit frustratie
over de beperkingen van commercieel ontwerpen liet hij zich omscholen
tot docent en vond hij een baan die hem niet alleen voldoening bood
maar ook tijd om een carrière als kunstenaar op te bouwen. Na een
eerste tentoonstelling in de plaatselijke bibliotheek kreeg Sardul de
vraag of hij deel wilde nemen aan een groepstentoonstelling met andere
niet-Europese kunstenaars, georganiseerd door de plaatselijke
gemeente. Hij was zich bewust van het risico opgesloten te raken in een
soort van etnisch getto, waar zijn werk eerder gebruikt werd om de
weldenkendheid van cultuurmanagers te bewijzen dan om het werk zelf.

‘Die verwachting leefde er wel, behalve bij mensen die mijn werk al eerder
hadden gezien. Dat merk je vrij gemakkelijk, maar ik weigerde dat altijd
wanneer die situatie zich voordeed. Ja, je kon de druk voelen die ervan
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uitging. Maar het raakte me mentaal niet, omdat ik te sterk ben. Ik heb
nooit het gevoel gehad dat ik iets moest maken dat er typisch Indiaas
uitziet. Dat gevoel heb ik nooit gehad.’
Sardul Gill
Tegelijkertijd erkent Sardul dat zijn ervaring, gevoeligheid en filosofische kijk allemaal hebben bijgedragen aan een vorm van creativiteit die
anders is dan die van kunstenaars die geboren en getogen zijn in de
dominante Engelse cultuur. Zijn werk is nu vrij abstract en hij haalt zijn
inspiratie uit de natuur en de natuurwetenschap, maar het blijft voor
hem een uitdrukking van zijn leven en de culturele veranderingen die
hij heeft meegemaakt.
Seiko Kinoshita was textielkunst in Groot-Brittannië komen studeren
om Europese ideeën over kunst en ontwerpen te verkennen. Ze wilde
graag een stap verder zetten voorbij de strakke esthetiek die haar opleiding en werk in Japan kenmerkte, en ze voelde zich aangetrokken tot
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Seiko Kinoshita

de ideeën in de Engelse textielkunst. In de eerste maanden stortte ze
zich in deze nieuwe artistieke taal en putte ze inspiratie uit het werk
van juniordocenten die zowel met keramiek en autonome kunst als met
textiel werkten. Maar met de jaren, toen ze zowel haar eigen culturele
achtergrond als de nieuwe cultuur die ze tegenkwam in de hedendaagse
Britse kunstwereld in zich opgenomen had, keerde ze terug naar
bepaalde esthetische ideeën uit Japan.

‘Ik wilde anders zijn. Ik denk dat dat de reden was waarom ik te hard mijn
best deed. Maar sinds ik me hier heb gevestigd, voel ik me vrijer omdat ik
niet heel anders hoef te zijn. Mensen zien toch wel dat ik anders ben. Wat ik
ook doe, vreemd genoeg vinden mensen altijd dat het erg Japans is. Ik vind
dat helemaal niet; ik heb het gevoel dat ik op een veel natuurlijker manier
bepaalde kleuren of ontwerpen kan kiezen – spontaner en meer op mijn
gevoel. Dat is mijn uitdaging: traditionele technieken gebruiken om iets
nieuws te maken.’
Seiko Kinoshita
Seiko is geleidelijk nieuwe materialen in haar werk gaan gebruiken,
zoals papier dat geweven of gevouwen kan worden, en ze heeft succes
geboekt met tentoonstellingen en het binnenhalen van opdrachten voor
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publieke kunstwerken. Maar het waren schoolworkshops waarmee ze
na haar afstuderen haar inkomen genereerde. Ze was teruggekeerd
naar Japan, maar zonder connecties of een rijke familie was het onmogelijk om als kunstenaar rond te komen. Zo kwam een begin aan een
reeks bezoeken aan Groot-Brittannië, waar haar reputatie groeide, maar
ze kon alleen werkvisa krijgen voor korte periodes. Gelukkig was ze in
trek bij scholen die het belangrijk vonden om kinderen zinvolle ervaringen van culturele diversiteit te geven, zodat ze kon bewijzen dat er werk
voor haar was dat andere kunstenaars niet konden leveren. Keer op keer
legde ze aan medewerkers van de Britse ambassade uit dat ze een
unieke en waardevolle bijdrage leverde aan het onderwijssysteem, en
kreeg ze weer een werkvisum voor een of twee jaar.
Toch was het vermoeiend om telkens terug te moeten keren naar
Japan om opnieuw een visum aan te vragen en te wachten op toestemming om terug te keren. Even vermoeiend was het om de autoriteiten
in Engeland tevreden te stellen, om bezwaar aan te tekenen tegen onterechte beslissingen en om ten diepste behandeld te worden als een
fraudeur of een crimineel – en om al die tijd maar weer te moeten
wachten.

‘“Gentle Rain” (“Genadige regen”) is een oud werk dat ik maakte voor de
visumsituatie. Ik wist dat Engelsen niet van regen houden, maar soms voel
je je echt gedeprimeerd over een situatie die niets met jou te maken heeft. Je
hebt het niet in de hand: je kunt slechts bidden dat je een visum krijgt. Op
een dag was ik aan het huilen, omdat ik werkelijk geen idee had wat ik
eraan kon doen. Het drong tot me door dat regen niet altijd onplezierig is
want in die tijd kon ik zonnige dagen soms haten. Op zonnige dagen zijn
mensen in Engeland namelijk blij en dan dacht ik: “Iedereen in de wereld is
blij behalve ik.” Daarom voelde ik me veel prettiger op een regenachtige dag.
Dan keek ik door het raam van mijn studio naar buiten en merkte ik dat er
van regen ook een helende werking uit kon gaan. Als het regent, geeft dat je
een soort innerlijke rust. Dat is de reden waarom ik zei dat regen genadig
voor mij kon zijn.’
Seiko Kinoshita
Hoewel Mizgin Özdemir Istanbul ontvlucht was om het recht te genieten om zichzelf in muziek uit te kunnen drukken, kwam ze in Kopen59
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hagen aan zonder haar saz. Vanwege haar krukken had ze niet meer dan
een kleine tas mee kunnen nemen. Tijdens de vlucht wist ze zelfs niet
zeker of ze nu op vakantie ging of dat ze haar leven echt een cruciale
wending gaf – haar broer had haar geadviseerd om pas na aankomst de
definitieve beslissing te nemen. Een connectie op het Koerdische cultureel centrum ving haar op en bracht haar naar het vluchtelingencentrum in Sandholm, waar ze de eerste anderhalf jaar zou wonen.

‘Ik probeerde contacten op te bouwen en mij was geadviseerd om naar het
cultureel centrum te gaan dat het Rode Kruis in die tijd had. Daar
ontmoette ik veel mensen. Het was een prachtige plek. Het was mijn
universiteit, dit cultuurhuis, echt een heel fijne plek.’
Mizgin Özdemir
Daar ontmoette ze Hongaarse en Iraanse muzikanten, en ondanks de
taalbarrières raakten ze bevriend en begonnen ze samen muziek te
maken. Muzikanten uit Afrika, Armenië en elders schoven aan en wisselden melodieën, maatsoorten en ideeën uit. Vijf maanden later bracht
een vriend van een vriend van een vriend Mizgins saz naar Kopenhagen.
Een van de liederen die ze in die tijd schreef bevat de regels:

‘Mijn saz, mijn saz, je hebt zo’n prachtige stem. Wanneer ik je op schoot
neem, word jij een deel van mij, mijn saz.’
Mizgin Özdemir
Haar hereniging met haar instrument was slechts de opmaat van een
lang gevecht om haar plaats te vinden in de Deense muziekwereld. Mizgin had het gevoel dat Deense muzikanten vaak wel open waren naar
muziek uit Afrika of Latijns-Amerika, maar dat ze weinig interesse toonden in Koerdische muziek. Als ze de kans kreeg ergens te spelen, had
het publiek een zeer ontvankelijke houding, maar de programmeurs en
instituten bleven grotendeels onverschillig tegenover haar. En niet
alleen tegenover haar: veel van de muzikanten die ze bij het cultureel
centrum van het Rode Kruis ontmoette waren zeer begaafde bespelers
van muziekinstrumenten, maar zonder training in Europese muziektradities konden zij geen werk vinden in Denemarken. Tien jaar later kent
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Mizgin meerdere mensen die om die reden het muziek maken hebben
opgegeven en die nu een simpel baantje hebben.

‘Veel muzikanten en kunstenaars uit het buitenland komen hierheen. Hun
creativiteit overleeft het niet omdat niemand naar hen wil luisteren. Ze zijn
als bloemen zonder water. Ik ontmoette een man bij het Rode Kruis die
prachtig duduk kon spelen. Twee jaar later kwam ik hem weer tegen en
vroeg hem: “Hoe gaat het? Waar ben je mee bezig? Hoe gaat het met je
muziek?” Hij antwoordde: “Ik ben jaren geleden opgehouden met muziek.” Ik
ken ook een man uit Nederland die prachtig opera kon zingen. Hij kwam uit
Iran naar Koerdistan. Hij is uitgerangeerd. Hij werd gek omdat hij geen plek
kon vinden. Dit is Europa – er is hier niet veel respect voor muzikanten.’
Mizgin Özdemir
In België liep de jonge Braziliaanse kunststudent Cleverson de Oliveira
tegen vergelijkbare dingen aan in zijn strijd zowel financieel als artistiek
te overleven na zijn afstuderen.

‘Als immigrant had ik het gevoel dat ik niet veel ruimte of middelen had om
mijn kunst hier te ontwikkelen, terwijl juist iemand in mijn situatie boven
alles moet vechten voor zijn leven. Na verloop van tijd veranderen je prioriteiten; ik deed allerlei andere dingen waardoor ik mijn artistieke kant
steeds meer verwaarloosde. Maar de ziel van de kunstenaar was er nog
steeds, ondanks onderwerping aan lopendebandwerk, ondanks de last van
het anders-zijn. Het is in datzelfde alledaagse bestaan dat je manieren vindt
om weerstand te bieden en ruimte te maken voor vrijheid en creativiteit.’
Cleverson de Oliveira
Cleversons kans om terug te keren naar de kunst kwam toen hij, na
meerdere jaren gewerkt te hebben puur om te overleven, Arte N’Ativa
ontdekte, een vrijwilligersorganisatie die Braziliaanse kunst in Brussel
promoot. Hij begon kunstworkshops te geven aan jonge mensen en
keerde terug tot de schilderkunst met een tentoonstelling van portretten van de grote figuren uit de Braziliaanse muziek: Gilberto Gil, Chico
Buarque, Joao Bosco en Elis Regina. Zijn meest recente succes was een
tentoonstelling met kunst gemaakt van gerecycled materiaal in maart
2013 op het Braziliaanse consulaat in Brussel.
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Mizgin’s kans kwam via Tavse Stemmer (Ontbrekende Stemmen), een
kleine non-profitorganisatie die vrouwelijke muzikanten in Denemarken
ondersteunt. Toen ze eenmaal een platform had, begon Mizgin naam te
maken. Ze ontving twee kleine beurzen van de Deense Raad voor de
Kunsten en een prijs van de Deense Vluchtelingenraad, die haar hielpen
haar profiel te versterken en haar materiële ondersteuning boden.
Hoewel het nog steeds moeilijk is om ervan rond te komen, is Mizgin blij
met haar muziek en haar leven in Denemarken. Ze is met een medemuzikant getrouwd en samen hebben ze een jonge dochter: wat voor haar
nu belangrijk is, is het plezier van het leven van alledag en het maken
van muziek in een nieuw netwerk van solidariteit.

Ruimte creëren
‘Je moet een manier zien te vinden om te overleven in deze maatschappij die
jou eigenlijk niet heeft uitgenodigd. Je moet er heilig van overtuigd zijn dat je
iets te bieden hebt. Ik wil gewoon dat deze maatschappij mij niet vergeet en
ik wil mijzelf echt niet vergeten. Je kunt erg makkelijk de kunstenaar in jezelf
laten sterven, zeker in deze maatschappij, maar daar vecht ik tegen – ik wil
niet dat de kunstenaar in mij sterft.’
Bright Richards
In hun confrontatie met het artistieke establishment van hun nieuwe
land staan kunstenaars uit een niet-Europese cultuur voor uitdagingen
waar hun Europese collega’s geen last van hebben. Het meest basale en
tegelijkertijd meest ambigue probleem is het gebrek aan erkenning.
Kunstenaars die niet de kenmerken van een ware kunstenaar vertonen
– aan de juiste academie gestudeerd hebben, voor de juiste producer
werken of exposeren in de juiste galeries – moeten vechten om geaccepteerd te worden, zelfs als ze volledig werken binnen de kaders van
de hedendaagse westerse esthetiek. Zulke tekens van bekwaamheid
(‘culturele paspoorten’) worden door culturele douaniers vaak gebruikt
om te voorkomen dat ze echte waardeoordelen hoeven te geven of te onderbouwen. Dit is het essentialisme van de kunstwereld.
Hoe weet een buitenlandse kunstenaar of zijn of haar werk verworpen wordt omdat het niet goed genoeg is of op grond van vooroordelen?
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In geen van beide gevallen is dat prettig, maar beide redenen hebben
wel een heel verschillende betekenis. En op welke basis wordt de
kwaliteit van een kunstwerk beoordeeld wanneer het gemaakt is in een
esthetische en culturele traditie waarmee de beoordelaar onbekend is?
We kunnen kunst alleen interpreteren vanuit de context van onze
bestaande kennis, ervaring en smaak. Niemand van ons is objectief,
maar heeft iedereen de integriteit om die realiteit te accepteren en de
beperkingen ervan in te zien?
Na zijn afstuderen begon Chien-Wei Chang met pogingen de galeries in
Londen te interesseren voor zijn werk. Hij bezocht ze een voor een met
een aantal samples en had enig succes, maar hij ontmoette ook weerstand.

‘Ik vond enkele galeries bereid om ze tentoon te stellen, maar in die tijd had
mijn werk nog een oosterse uitstraling. Het sprak de eigenaar van een heel
beroemde galerie erg aan, maar toch zei hij: “Chien Wei, ik denk dat jouw
werk waarschijnlijk niet geschikt is voor de Britse markt. Waarschijnlijk is
het beter dat je teruggaat naar je geboorteland en daar aan het werk gaat.’
Chien-Wei Chang
Bill Ming heeft ook het gevoel dat de Britse kunstwereld er vaak niet in
slaagt om voorbij de vorm te kijken. Als beeldhouwer heeft hij kunstwerken gemaakt van uiteenlopend materiaal, van brons tot allerhande
gevonden materialen, maar houtsnijwerk vormt een constante in zijn
manier van werken. Bill is ervan overtuigd dat veel curatoren het
werken met hout beschouwen als het toppunt van volkskunst: primitief
en naïef.

‘Sommigen reageerden positief, maar in de meeste gevallen beschouwen ze
me toch als een buitenstaander. Eigenlijk willen ze naar het buitenland,
naar Afrika, om al dat vakwerk te verzamelen en in musea te plaatsen. Ik
denk dat ze zwarte kunst – of zelfs zwarte kunstenaars – het liefst in een
museum tentoonstellen, niet in de galeries. Wij zijn feitelijk dus curiosa en
museumstukken.’
Bill Ming
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Aziz Aarab voelde zich vaak weggezet door hoe anderen over zijn werk
spraken. Het is niet ongebruikelijk wanneer een uitgever aanpassingen
voorstelt in het manuscript van een eerste roman, maar de uitgevers die
hij benaderde wilden alleen veranderingen die Drerrie zou doen passen
in westerse clichés over de Islamitische cultuur. Een van hen vond een
passage over een jonge man die in de gevangenis terugkeert tot zijn
geloof te positief. Een ander vond dat een vader veel strenger tegenover
zijn tienerdochter zou moeten worden voorgesteld. Een derde wilde simpelweg meer seks in het boek. Aziz besloot de integriteit van zijn tekst te
beschermen door het boek zelf uit te geven, maar de clichés kwamen
alsnog terug in sommige media-interviews die hij gaf om zijn boek te promoten.

‘Een journalist zei: “Ik heb het boek gelezen en het lijkt erop alsof je dit
personage verheerlijkt, terwijl het een crimineel is.” Ik keek hem aan en zei:
“Heb je het boek echt nauwkeurig en in z’n geheel gelezen?” Hij zei: “Nee, om
heel eerlijk te zijn heb ik slechts een paar pagina’s gelezen.” Ik zei: “Stel me
dan geen vraag als je niet weet waar je het over hebt. Als je het boek in z’n
geheel leest, zul je ontdekken dat misdaad niet loont”’.
Aziz Aarab
Een andere journalist was niet erg geïnteresseerd in Aziz als schrijver
of comedian. Zijn verhaal kwam er vooral op neer dat het een wonder
was dat hij een Marokkaan had ontmoet die iets positiefs deed.
In Denemarken worstelde Elina Cullen met andere problemen in het aan
de kaak stellen van wat zij beschouwt als een in toenemende mate intolerante omgeving. Haar artistieke werk neemt vaak een kritische positie in ten opzichte van dominante sociale en politieke waarden,
waarmee haar werk zich natuurlijk in het hart van de hedendaagse
westerse kunst positioneert. Die vrijheid van expressie is een van de
waarden waarop Europa zich zo vaak laat voorstaan ten opzichte van de
rest van de wereld. Maar doordat ze haar toevlucht in Europa gezocht
heeft, heeft Elina soms het gevoel dat ze haar kritiek moet matigen als
dank voor de bescherming die ze gekregen heeft.
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‘Ze bekritiseren graag de rest van de wereld door hen te vertellen hoe ze
dingen beter moeten doen. Maar waag het niet om iets over hen te zeggen.
Ze zeggen tegen me: “Jij hebt het niet zo zwaar: je bent niet echt zwart en je
bent geen Moslim” of “Als je het hier niet naar je zin hebt, waarom ga je
dan niet gewoon weg?”’.
Elina Cullen
Mahmoud Alibadi heeft soms met vergelijkbare kritiek te maken. Een
kunstwerk dat hij tentoonstelde in 2009 en dat raakte aan gevoelige vragen rond identiteit en rechten, trok brede media-aandacht. Daarin werd
hij door commentatoren voortdurend getypeerd als een ‘Irakees-Deense’
kunstenaar, alsof ze daarmee een karakteristiek in zijn werk op het
spoor waren gekomen dat hem minder recht gaf op vrijheid van expressie. Tegelijkertijd zijn conservatieve Moslims soms kritisch over zijn
westerse stijl en zijn zwijgen over zijn geloof, terwijl extreem rechts zich
ook niet inhoudt. Het is geen gemakkelijke positie om als kunstenaar in
te verkeren.

‘Ik wil geen vijanden; ik wil vrienden. Maar ik denk dat onwetendheid het
grootste probleem is – als mensen creëren we onze eigen problemen door
onwetendheid: mijn grootste vijand ben ikzelf.’
Mahmoud Alibadi
Toch heeft Mahmoud medestanders gevonden, zowel binnen als buiten
de kunstwereld. Andere kunstenaars die ik ontmoette lieten ook merken
hoe dankbaar ze zijn met de actieve supporters in hun nieuwe land,
mensen die hun best doen om niet-Europese kunstenaars een veilige
plek te bieden. Mizgin zou het veel moeilijker gevonden hebben zonder
de steun van Tavse Stemmer, een organisatie die niet-Europese
vrouwelijke muzikanten helpt om de vaardigheden en kennis te ontwikkelen die je nodig hebt om in de Deense kunstwereld te slagen. De
organisatie werd in 2009 opgericht door Annette Bellaoui, een ervaren
organisator die gefrustreerd geraakt was door de onverschilligheid van
haar collega’s tegenover wereldmuziek.
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‘Het is echt heel erg moeilijk om de verschillende culturele instellingen zover
te krijgen dat ze hen als echte kunstenaars beschouwen en niet als curiosa.
Soms worden ze haast behandeld alsof ze zielig zijn. Ik bedoel, je moet
mensen echt pushen om naar hun werken te komen kijken.’
Annette Bellaoui
Naast de vooroordelen in de plaatselijke muziekwereld hebben sommige
vrouwelijke muzikanten ook te maken gehad met weerstand onder traditionele Moslims die vinden dat Islamitische vrouwen zichzelf überhaupt
niet mogen ‘exposeren’, als mens dan wel als kunstenaar. Annette had
een video gezien van een optreden van Mizgin en toen ze geen van haar
connecties wist te interesseren, besloot ze om direct actie te ondernemen.
Tavse Stemmer was het resultaat en vier jaar later zijn er ongeveer 45
kunstenaars uit zeven verschillende landen aan de groep verbonden.

‘Het belangrijkste doel is een forum te creëren voor vrouwen met een nietEuropese achtergrond en hen de mogelijkheden te bieden om carrière te
maken als kunstenaar, als dat is wat ze willen, als ze het talent, de ambitie
en de wilskracht hebben. Ik kan niet toveren en ik geef ze niets op een presenteerblaadje. Ik wijs hen een eindje de weg en zeg dan: “Oké, de rest is
aan jou”’.
Annette Bellaoui
Door de contacten die ze over de jaren heeft opgebouwd met muzikanten, organisatoren, journalisten en het subsidieapparaat helpt Annette
migrantenmuzikanten ingangen te vinden, bekendheid te krijgen en een
reputatie op te bouwen. Toegang tot training en promotie stelt vrouwen
in staat te overleven als freelance kunstenaar in een competitieve
omgeving. Zonder zulke constructieve maar ook kritische ondersteuning
zouden veel minder muzikanten in staat zijn om, net als Mizgin Özdemir,
de overgang te maken van het zingen op bruiloften naar het optreden
in concertzalen.
Hoewel er vergelijkbare organisaties in andere landen zijn, zijn ze
schaars en bevinden ze zich zelf vaak ook in een niemandsland, tussen
de niet-Europese kunstenaars die ze willen helpen en een culturele sector die er niet altijd om staat te springen zijn middelen te delen. Overheidssubsidie is meestal beperkt in omvang en de toekenning ervan is
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onzeker. Soms moet men een beroep doen op budgetten bestemd voor
sociale in plaats van culturele doelen. Tavse Stemmer krijgt af en toe
subsidie van de Deense overheid en van instellingen als de Unie van
Muzikanten, maar het wordt volledig gerund door vrijwilligers. In de
meeste Europese landen zijn de culturele fondsen gekrompen vanwege
de recessie, maar zelfs in de hoogtijdagen van vóór de bankencrisis in
2008 kwam maar heel weinig ervan terecht bij de kunstenaars die
buiten de elitaire vormen van de Europese cultuur werken. Een paar
kruimels vielen van de tafel en een beetje liefdadigheid werd uitgedeeld.
Maar het werd zeer oneerlijk verdeeld en dat is moeilijk te verteren.
Bij Tavse Stemmer kregen niet-Europese muzikanten de ondersteuning
van vrienden die de plaatselijke muziekwereld begrepen en er deel van
uitmaakten. In andere gevallen organiseerden migrantenkunstenaars
hun eigen verenigingen en netwerken.
Isabel Duarte richtte in 2007 Arte N’Ativa Brasil op, toen ze met
haar Belgische echtgenoot terugkeerde naar Brussel, tien jaar na haar
eerste verblijf in de stad. De organisatie werd opgericht om een plaatselijke winkel te vinden voor de handgemaakte juwelen die gemaakt
werden door vrouwen in het noordoosten van Brazilië, waar Isabel oorspronkelijk vandaan kwam. Sindsdien is het uitgegroeid tot een
bloeiende cultureel-maatschappelijke organisatie die probeert de isolatie
tegen te gaan die veel Brazilianen in Brussel ervaren, en die tegelijkertijd
probeert de andere inwoners van de hoofdstad bekend te maken met
de Braziliaanse cultuur. Een van de mensen van wie het culturele leven
nu draait om deze organisatie is Cleverson de Oliveira.

‘Ik ben sinds juni 2011 betrokken en ik voel me gevoed door een sfeer die
kunst, plezier en creatieve vrijheid bevordert. Ik kan allerlei kennis opdoen
op artistiek gebied zonder dat ik bang hoef te zijn om veroordeeld of
verstoten te worden. Ik ga op in het plezier van het samenleven dat mijn
wortels voeding en mijn vleugels kracht geeft.’
Cleverson de Oliveira
Arte N’Ativa – de toevoeging ‘Brasil’ werd een paar jaar later weggelaten om de inclusieve doelstelling van de groep te onderstrepen – promoot nu concerten, dansworkshops en andere culturele evenementen
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Een conversatie creëren
Intercultural Dialogue is a series of specific encounters, anchored in real space
and time between individuals and/or groups with different ethnic, cultural,
religious, and linguistic backgrounds and heritage, with the aim of exploring, testing
and increasing understanding, awareness, empathy, and respect. The ultimate
purpose of Intercultural Dialogue is to create a cooperative and willing
environment for overcoming political and social tensions.
Platform for Intercultural Europe, 2008

Isabel Duarte, François Matarasso & Cleverson de Oliveira

in MicroMarché in het centrum. Daarmee trekken ze een heterogeen
publiek in een multinationale stad. De ervaring heeft Isabels relatie met
haar ‘geadopteerde’ stad en land veranderd: nu heeft ze een helder doel
voor ogen.

‘Ik heb het gevoel dat ik als een actief burger de ruimte heb om mijn eigen
werkelijkheid te veranderen. Het is alsof ik een missie heb die ik hier vervul.
Ik heb niet langer het gevoel dat ik precies al die dingen moet doen die het
systeem van immigranten verwacht. De grootste verandering voor mij was
dat ik opnieuw de waarde ontdekte die ik had toen ik mijn land verliet.
Hoewel de taal anders is en er verschillende culturen zijn om mee in
contact te komen, heb ik dat gedaan door te laten zien wat ik al kon doen,
niet door het als overtollige bagage aan de kant te leggen.’
Isabel Duarte

De EU verklaarde 1997 tot het Europees Jaar tegen Racisme en Xenofobie en 2008 tot het Jaar van Interculturele Dialoog. Zulke initiatieven
zijn grotendeels symbolisch, maar symbolen kunnen een veelzeggende
indicatie zijn van wat mensen op dat moment bezighoudt. Zou het zo
kunnen zijn dat de verandering van ‘tegen racisme’ naar ‘voor dialoog’
een nieuwe openheid markeert in de Europese publieke ruimte, een
erkenning van de legitimiteit van de stem van de ander? Misschien.
Maar tegelijkertijd wakkert een nationalistische en xenofobische politiek
aan door heel Europa en de aanhoudende economische crisis ondermijnt
de naoorlogse vooruitgang op deze terreinen die ooit bestendig leek.
Interculturele dialoog vindt plaats tussen mensen, niet tussen staten
of partijen. Het vindt voortdurend plaats in allerlei kringen: op scholen,
in bibliotheken, in workshops, op kantoren, in winkels, in de bus, op de
radio, in cafés en in kunstcentra. Het vindt vanzelf plaats dan wel als
gevolg van een bewuste keuze, met verschillende gradaties van toewijding en met uiteenlopende resultaten. Op een bepaalde manier is het
gewoon dat wat we doen in ons alledaagse samenleven.
Alleen al door het produceren van kunst en het zoeken naar een
publiek raken kunstenaars vaak betrokken in een rijke, zelfbewuste
praktijk van interculturele dialoog. Net als Bright Richards met zijn
klompen kunnen kunstenaars die in een land leven met een andere
cultuur niet anders dan een eerste stap zetten om te proberen die
andere cultuur te begrijpen en om de eigen cultuur uit te leggen.
Toen Mohan Rana’s eerste dichtbundel, Jagah (Verblijven), in 1994 in
Delhi gepubliceerd werd, woonde hij inmiddels al vier jaar in Groot-Brittannië. Zijn poëzie was onder invloed komen te staan van een nieuwe
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geografische omgeving en hij moest manieren zien te vinden om Europese ervaringen te vertalen naar Hindi poëzie.

‘Ik probeerde iets te schrijven over de ruimte waarin ik mij bevond – het
landschap, de sfeer – maar de taal waar ik bekend mee was stond daar los
van, omdat het een taal uit het noorden van India was. Je komt
bijvoorbeeld een landschap tegen als een Schots veenmoeras. Maar wij
kennen geen veenmoerassen in India: we hebben gebieden waar je
zoutmoerassen of moddervlaktes tegenkomt, maar het zijn geen moerassen
zoals je die tegenkomt in de Schotse Hooglanden. Ik verbleef bijna vier
maanden op het eiland Skye: als ik dan probeer te beschrijven dat ik door
een moeras loop, hoe beschrijf ik dat dan zodat een lezer in India, in Delhi
of ergens in Bihar, zich hier een voorstelling van kan maken, een wandeling
door de veenmoerassen hoort en voelt in Hindi, de taal die ik kende, die ik
doorleefde en waarmee ik werkte? Het was – en dat is het nog steeds – een
creatieve uitdaging die mij geholpen heeft mijn eigen stijl te ontwikkelen.’
Mohan Rana
In alle zeven dichtbundels die Mohan nu in India heeft uitgegeven en
waardoor hij een gerenommeerd dichter van zijn tijd geworden is, is hij
de uitdaging aangegaan om de taal van de ene plaats en cultuur te
gebruiken om over ervaringen te schrijven die vaak in totaal andere
plaatsen en culturen hebben plaatsgevonden. Daardoor is Mohans
poëzie door de jaren heen abstracter en persoonlijker geworden. Dat
weerspiegelt volgens hem het functionele karakter van de Engelse taal,
die hij iedere dag gebruikt. De taal, het medium van zijn kunst, is iets
dat van binnen zit en dat tot bloei komt wanneer hij aan het schrijven
is; tijdens zijn regelmatige bezoeken aan India wordt de taal van de
poëzie weer iets uitwendigs.

‘Taal is als een rivier, die onafgebroken stroomt terwijl het wordt aangevuld
door de beken en zijrivieren van een sociaal-culturele biosfeer. Toch bevind
ik mij niet in deze ideale situatie. Voor mij stroomt de rivier van de taal
niet aan het oppervlak: het stroomt ondergronds en diep van binnen. Dag
in dag uit woon ik in het Engels en werk ik met het Engels, dat niet de taal
van mijn poëzie is. Ik woon in een wereld waar op hetzelfde moment
meerdere talen gesproken worden. Ik heb het gevoel dat ik niet slechts
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breedtegraden heb doorkruist door te migreren, maar dat ik dagelijks taalgrenzen doorkruis. Wanneer ik aan het schrijven ben, bevind ik mij in een
ruimte in mijn gedachten waar een stem ontwaakt uit haar droom – dat
vertaal ik naar een gedicht. Toen ik mijn laatste dichtbundel ‘Ret ka Pul’
(Zandbrug) aan het samenstellen was, schreef ik een gedicht waarin ik
‘Bhakha Maha Thugni Hum Jaani’ tot uitdrukking bracht, wat duidt op de
illusoire kracht van de taal. Taal is de grote bedrieger. Ik heb maar een
beperkt aantal woorden in mijn lexicon en dat maakt dat stilte een essentiële ervaring voor mij is. Ik geloof dat poëzie zich niet bevindt in de woorden op het papier, maar in de lezer. De lezer is de schrijver van het gedicht.’
Mohan Rana
Nadat hij meer dan twintig jaar in Groot-Brittannië had gewoond, publiceerde Mohan Rana in 2011 zijn eerste werk in het Engels, een pocketuitgave van twaalf gedichten in een vertaling door Bernard O’Donoghue
en Lucy Rosenstein. Voor het eerst is hij erin geslaagd een plaats te
veroveren in de literaire cultuur van het land waarin hij nu bijna de helft
van zijn leven heeft gewoond: hij leest voor uit zijn werk in het Hindi en
het Engels op festivals en evenementen. Het Poetry Translation Centre,
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dat het werk financierde en publiceerde, was in 2004 opgericht om de
taalbarrières te overbruggen die het voor niet-Europese schrijvers zo
moeilijk kunnen maken om een dialoog met en binnen Europa aan te
gaan. Tegelijkertijd heeft Mohan het gevoel dat zijn relatie met de cultuur van zijn geboorteland veranderd is, in ieder geval in de waarneming van anderen:

‘De afgelopen jaren heb ik in gedrukte en online commentaren en recensies
in het mainstream discours van Hindi poëzie in India gemerkt dat ik word
geclassificeerd als een Hindi Pravasi (diaspora) dichter, omdat ik niet in het
geografische gebied van het Hindi c.q. binnen de grenzen van India woon. Ik
denk dat een schrijver als persoon een emigrant kan zijn, maar wat hij
schrijft niet. Ik beeld mezelf in dat ik een wereldburger ben, maar soms
vraag ik mij af of ik werkelijk een wereldburger kan zijn die leeft volgens
universele waarden, terwijl de alledaagse werkelijkheid in de wereld mij
blijft herinneren aan wat ik eerder zelf in The Cartographer heb gezegd:
“Wanneer de geografie haar grenzen wijzigt, is angst mijn enige metgezel”’.
Mohan Rana
Beeldend kunstenaars en muzikanten hebben niet met zulke obstakels
te maken. Eduardo Ponce Rangel, Sardul Gill en Elina Cullen, alle drie
opkomende of gevestigde kunstenaars in hun geboorteland, hebben
ruimte gevonden om als kunstenaars te werken in de Europese landen
waarin ze nu wonen. Hun werk wordt gekenmerkt door cultuur en identiteit, evenals door hun ideeën en levenservaringen, maar op subtiele
en uiteenlopende manieren. Het werk van elk van hen, net als dat van
duizenden andere kunstenaars die naar Europa gemigreerd zijn, voegt
een ander accent toe aan een artistieke taal die een snelle evolutie doormaakt.
Sommige Europese landen hebben stappen gezet om aansluiting te
zoeken bij die evolutie en bij de bredere maatschappelijke veranderingen waar ze deel van uitmaakt. Dat doen ze door jonge mensen te
verzekeren van een toegang tot een palet aan culturele ervaringen.
Doordat veel scholen tegenwoordig les geven aan kinderen met sterk
uiteenlopende culturen en etnische achtergronden, dragen ze er niet
alleen aan bij dat een volgende generatie bekend raakt met meer ele72
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menten van de cultuur waarin ze opgroeien, maar in sommige gevallen
ook dat ze de cultuur van de kinderen zelf bevestigt. Bill Ming, die al
dertig jaar beeldhouwworkshops verzorgt op Britse scholen, is ervan
overtuigd dat het voor jonge mensen belangrijk is om met niet-Europese
kunstenaars te werken.

‘Je krijgt deze kinderen (zwart, blank, Aziatisch, Chinees, etc.) voor je als ze
nog jong zijn en ze zien waartoe wij in staat zijn. Dit is een nieuwe
generatie die eraan zit te komen. Zij beschouwen ons als een van hen en ze
bekijken de kunst die we met hen delen – samen kunnen we groeien.
Daardoor kunnen we goed met elkaar overweg en kunnen we samen aan de
slag gaan. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik naar scholen
ga: om kinderen te laten zien dat wij ook mensen zijn. We kunnen creatief
bezig zijn en zij kunnen van ons leren en wij kunnen van hen leren. Aan het
eind van de week willen ze me soms niet eens laten gaan.’
Bill Ming
Op verschillende manieren gebruiken zowel Said M’Barki als Aziz Aarab
hun artistieke gaven in hun werk met jongeren van Noord-Afrikaanse
afkomst die in Nederland opgroeien. In 2007 ging Aziz aan het werk in
het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, gevestigd in de Utrechtse wijk
Kanaleneiland, die een van de veertig wijken in Nederland is die door
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het toenmalige ministerie van VROM als aandachtswijken waren
aangewezen. Inmiddels heeft driekwart van de bewoners een andere
etnische achtergrond dan de Nederlandse. Een van de mensen die uit
die wijk was vertrokken, is Geert Wilders, tegenwoordig lid van de
Tweede Kamer en leider van de Partij voor de Vrijheid. Aziz wilde dat
andere jonge mensen, in het bijzonder zij die door hun achtergrond een
minder bevoorrechte positie hebben, dezelfde mogelijkheden tot zelfexpressie hebben die zijn eigen toekomstperspectief hadden veranderd.
Onder zijn leiding is het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland een ambitieus broeinest voor jonge talentvolle mensen geworden. Er is een wekelijks programma met muziek, dans, rap en kunstworkshops, en je kunt er
een opnamestudio en oefenruimtes huren. Cursussen worden altijd door
professionals gegeven en de afspraak is dat de jonge leerlingen uiteindelijk een uitvoering geven voor anderen, in het centrum zelf of elders.

‘Als je hier raplessen volgt, is het de bedoeling dat je aan het eind van het
traject het podium op gaat. We zijn altijd op zoek naar verschillende podia
in de stad of elders in het land. Als we het idee hebben dat iemand er klaar
voor is, sturen we hen daarheen. We leren hun ook hoe ze hun geld kunnen
verdienen met hun talenten.’
Aziz Aarab
Said M’Barki heeft het grootste deel van de afgelopen twintig jaar besteed
aan het maken van theater met jonge mensen en anderen in de locale
gemeenschap. Hoewel hij er nooit voldoende voor betaald kreeg om er
fulltime mee bezig te kunnen zijn, is zijn theaterpraktijk zeker de moeite
waard gebleken. In de toneelstukken die hij heeft ontwikkeld verkent hij
alledaagse onderwerpen waarmee de jongeren met wie hij werkt te maken
hebben. Said heeft ook rollen gespeeld in professioneel en amateurtoneel,
en in films, zoals in de recente hit Rabat. Toch speelt hij wel altijd
Marokkaanse karakters. Hij is eraan gewend geraakt om van Marokkanen
te horen te krijgen dat hij goed toneel kan spelen voor een Marokkaan.
Maar hij weet ook dat het uiteindelijk gaat om een goed verhaal.

‘Wanneer ik optreed zullen Nederlanders eerst een Marokkaan zien.
Wanneer ik eenmaal begonnen ben met het spelen van een rol, gaan
mensen mij geleidelijk aan zien als een karakter, omdat de problemen waar
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ik mee te maken heb ook die van een Nederlander kunnen zijn. Dan zien ze
mij als mens, niet als een Marokkaan.’
Said M’Barki
Het feit dat performers als Said M’Barki, Bright Richards, Aziz Aarab en
Mizgin Özdemir zichtbaar zijn op Europese podia en tv is zelf een
belangrijke uiting van diversiteit. ‘Kleurenblind casten’ is gewoner
geworden in de Britse theaterwereld, met zwarte acteurs als Adrian
Lester en Chuk Iwuji die Engelse koningen spelen in Shakespeare, ook
al gebeurt het niet zonder commentaar.
Ook Seiko Kinoshita geniet van haar werk op scholen en is blij met de
mogelijkheden die het biedt om kinderen kennis te laten maken met
Japanse ideeën, kunst en verhalen. Op dezelfde manier gaat ze te werk
met tentoonstellingen en opdrachten voor publieke kunst: zoeken naar
verbanden tussen de Engelse en Japanse cultuur. Haar werk gaat vaak
over algemeen menselijke ervaringen zoals het weer en hoe mensen
daar heel verschillend op reageren in beide landen. Maar soms stelt haar
werk gevoelige vragen: in 2009 maakte ze een abstract kunstwerk
getiteld ‘Yellow’ (‘Geel’) voor een gemeenschappelijke tentoonstelling
van hedendaagse Aziatische kunst in Blackburn. Op een subtiele manier
geeft ze daarmee een nieuwe draai aan een benaming die soms gebruikt
wordt als een racistische belediging.

‘Ik voel me niet in een hokje geplaatst wanneer mensen mij beschouwen als
een Japanse kunstenaar, maar ik denk dat het voor hen makkelijk werkt als
ze mij kunnen categoriseren. Soms kan ik dat ook in mijn voordeel
gebruiken, dus ik denk dat het twee kanten uitwerkt.’
Seiko Kinoshita
Net als de meeste groepen die niet-Europese kunstenaars ondersteunen
stelt Tavse Stemmer interculturele dialoog centraal in haar werk. Onder
de zangers van hun Radiant Arcadia Choir komen we vijftien verschillende talen tegen, waaronder Arabisch, Turks, Urdu, Jiddisch, Hebreeuws, Engels, Gaelisch, Bulgaars en Deens. De groep zingt liederen
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in al deze talen en al haar leden zijn in staat om stukken te zingen in
talen die zij niet spreken. In april 2013 brachten zij hun eerste CD uit.
Die betrokkenheid op andere culturen reikt voorbij de Europese
grenzen. In 2011 nam Tavse Stemmer vijftien muzikanten uit Denemarken mee naar Marokko voor een tien weken durend programma van
uitwisselingen, optredens en workshops. Ironisch genoeg is het moeilijker zulke uitwisselingen tot stand te brengen binnen de Europese
Unie. De groep had contacten met vergelijkbare organisaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, maar het organiseren van een tour was
lastig vanwege de beperkende visumregelingen. Vijandigheid komt
echter niet altijd uit dezelfde hoek. Conservatieve islamitische mannen
hebben soms bezwaren geuit tegen concerten die de vrouwen hebben
gepromoot. Dat leidde tot stevige theologische debatten. En er zijn incidenteel ook confrontaties geweest met skinheads, hoewel zij minder
geïnteresseerd zijn in theologie.
Bright Richards is juist zeer geïnteresseerd in theologie, of in ieder geval
in religie, die volgens hem erg belangrijk is voor veel mensen die de
laatste jaren naar Nederland zijn gekomen. Hij richtte New Dutch
Connections op, een platform voor creatief werk dat de bijdrage van
deze nieuwe burgers waardeert en dat ruimte creëert voor dialoog
tussen culturen en religies. As I left my father’s house is een speciaal
ontwikkelde voorstelling die thema’s als oorlog, migratie, gebed en
overleven verkent en die verwijst naar de ballingschapverhalen in de
drie Abrahamitische godsdiensten.

‘Ik begon vanuit mijn eigen ervaring als oorlogsslachtoffer en vervolgens
raakte ik in gesprek met Moslims en Joden die ook het slachtoffer van oorlog
zijn. Ik probeerde uit te zoeken hoe zij ermee omgaan en dat neem ik mee in
de voorstelling. Dus wanneer ik nu het thema van illegale immigranten aan
de orde stel, probeer ik ook te kijken naar de algemene ervaring van illegale
immigranten: gevangen zitten omdat je een immigrant bent. Ik heb zelf ook
gevangen gezeten. Ik probeer een ruimte te creëren waarin mensen hun ervaringen kunnen delen en waarin ze zichzelf blijven ontwikkelen.’
Bright Richards
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De productie is bekeken in kerken, moskeeën, buurthuizen en andere
plaatsen waar mensen met verschillende geloven en mensen die nietgelovig zijn bij elkaar komen. Soms was dat moeilijk en vonden er lange
onderhandelingen plaats met de leiders van gemeenschappen voordat
de voorstelling toegestaan werd; maar net als de discussie die op iedere
voorstelling volgt is die dialoog vooraf een integraal onderdeel van het
werk. Net als de andere initiatieven van Bright Richards in Nederland
is dit project nooit alleen bedoeld voor de nieuwe Nederlanders, de migrantengemeenschappen: hij wil iedereen bereiken.

‘Zij zijn mijn publiek. Ik moet het gesprek aangaan met de Nederlanders. Ik
moet de ramen voor hen opendoen zodat zij de bijzondere, niet-alledaagse
wereld van hun buren zien. Ik moet de Nederlanders helpen op een andere
manier naar hun buren te kijken door op een nieuwe manier naar zichzelf
te kijken. Ik moet een bepaald gevoel overbrengen, maar in een veilige sfeer.
Ik moet ze helpen zich met mij te identificeren ook al weten ze niet dat ze
zich met mij willen identificeren. Dus ik heb de Nederlanders nodig. Zij
vormen nu mijn publiek. Toen ik in Liberia was, had ik een publiek. Ik
hoefde er niet over na te denken: ik had ze gewoon. Ik groeide op met
Liberianen, ik ken hen en zij kennen mij. Wanneer ik met Nederlanders te
maken heb, moet ik een brug bouwen. Ik ga er niet van uit dat zij de brug
bouwen – ik moet die brug zelf bouwen.’
Bright Richards
Door haar verblijf in Denemarken en in het bijzonder in de multiculturele en multi-etnische context van het cultureel centrum van het Rode
Kruis kreeg Mizgin Özdemir toegang tot een veel grotere muziekwereld
dan ze ooit had gekend in Turkije. Ze luisterde zorgvuldig naar wat andere muzikanten deden en wachtte tot haar gevraagd werd om mee te
doen. Daarin was ze overigens niet de enige: iedereen toonde respect
voor de muzikale taal van de anderen. Ze kreeg de gelegenheid haar kennis uit te breiden ver voorbij de wereld van de Koerdische muziek
waarmee ze bekend was. Zo kon ze een volwassen en onderscheidende
muzikale stem ontwikkelen.

Ik weet waar ik vandaan kom; dat weet ik. Ik ken mijn muziek. Ik houd van
mijn muziek, ik houd van mijn taal, ik houd van mijn cultuur, eigenlijk net
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als alle mensen. Maar ik wil ook weten hoe Iranese muziek klinkt,
Arabische muziek of bijvoorbeeld Andrea Bocelli of Sarah Brightman of
Googoosh uit Iran – ik wil ook hen leren kennen, niet alleen Şivan Perwer.
Mizgin Özdemir
Tegenwoordig treedt Mizgin op en werkt ze mee aan opnames met
jazzmuzikanten, tablaspelers, violisten en andere muzikanten met
uiteenlopende artistieke en nationale achtergronden. Haar meest recente project is de NewNordicNative Tour door Scandinavische landen
die voor het najaar van 2013 gepland staat. In een en dezelfde show
zullen artiesten uit de regio en uit andere delen van de wereld nieuwe
bewerkingen van elkaars muziek uitvoeren.
Maar niet alleen Mizgin’s optredens hebben zich ontwikkeld, ook
haar oudere nummers hebben een nieuw leven gekregen. Ze trad onlangs op in Duitsland toen ze een bekende Koerdische zanger een van
haar anti-Hezbollah-nummers van twintig jaar geleden in Batman hoorde spelen. Ze was alweer vergeten dat ze dat nummer ooit geschreven
had – het was opgegaan in een rivier van muziek. Ook zijzelf is met de
stroom meegesleurd naar nieuwe landen en bijzondere ervaringen.

‘Ik had een jeugdige moed en was eigenlijk nergens bang voor. Als ik op dat
moment geweten had dat ik al deze dingen zou meemaken – op 24-jarige
leeftijd helemaal alleen naar Denemarken komen zonder iemand te kennen
– dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Maar als mij gevraagd zou
worden dat nummer opnieuw op te nemen, dan zou ik niet bang zijn om het
te doen. Alhoewel, misschien zou ik wel bang zijn, maar ik zou het toch doen.’
Mizgin Özdemir
In Kopenhagen heeft Maher Khatib vele jaren de verbanden tussen de
Deense en de Palestijnse cultuur verkend door op scholen en met
groepen jongeren fotografie te gebruiken als een lens voor sociaal activisme. Hij raakte gefascineerd door de volkstuintjes in Kopenhagen en
maakte een boek waarin hij deze karakteristieke plekjes documenteerde. Wat hem aansprak was de ietwat kitscherige aanblik van de
schuurtjes waar mensen dingen opslaan die ze niet langer in huis willen
hebben, maar die ze ook niet weg willen gooien. Ook viel hem op dat
veel immigranten zich op het tuinieren hadden gestort en dat de sfeer
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tussen volkstuinburen vaak heel goed was, doordat ze verenigd waren
door een gedeelde passie voor het verbouwen van voedsel en bloemen.
Hij merkte hoe sterk mensen bereid waren om kennis te delen en elkaar
te helpen.

‘Toen nam ik het boek mee naar Palestina. Ik liet daar de foto’s zien en
vertelde hen over de Deense volkstuintjes. Nu werk ik met een groep aan
een project om de eerste Deense volkstuin in Ramallah te maken, maar nu
met Palestijnen. Ze bouwen het zelf – ik geef hen slechts de middelen en
laat ze zien hoe wij het in Denemarken doen. De meeste van mijn projecten
beginnen met een creatief idee en blijken uiteindelijk een vorm van sociaal
realisme te zijn.’
Maher Khatib
Maher is doorgegaan met verschillende projecten voor het Deens Cultureel Centrum in Palestina, waaronder een fotomarathon waarin professionele en amateurfotografen een paar uur de tijd krijgen om een
serie foto’s te maken over een bepaald thema. Dit heeft geresulteerd in
honderden foto’s van het alledaagse leven in de Westelijke Jordaanoever
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die ver af staan van de akelige en overbekende beelden die we doorgaans van het gebied te zien krijgen.

‘Dat is wat me aanspreekt in het spelen met verschillende culturen. Weet je,
wat ik doe is niet iets Palestijns maar ook niet iets Deens; het is nog weer
iets anders. Het stelt me in staat om te experimenteren, om dit nieuwe,
deze nieuwe cultuur te creëren. Misschien kan dat mensen dichter bij
elkaar brengen en ervoor zorgen dat ze elkaar begrijpen. Als ik dat kan
doen, dan kan iedereen dat. Maar dan moet je wel tolerant zijn en dat
betekent dat je niet moet zeggen: “O, dit is niet van mij, hier mag ik niet
aankomen”. Dat is een doorgaand proces.’
Maher Khatib
Door zijn werk raakt Maher Khatib soms verzeild in discussies over cultuur, waarden en politiek, maar hij geniet van deze uitdagingen en ziet
ze als een essentieel onderdeel van zijn werk als fotograaf en kunstenaar.
Als een Deens burger die werkt in Palestina heeft hij te maken gehad
met de controverse rond de bekende cartoons. Maar Maher is dankbaar
voor dit uitzonderlijke creatieve leven dat hij kan vormgeven door zijn
‘dubbele identiteit’.

‘Wanneer ik in Palestina ben, vraag ik me soms af: als dit nooit gebeurd
was in 1948 en mijn ouders hier nog steeds hadden gewoond, zou ik een
burger zijn geweest als alle anderen – misschien een fotograaf of iets
anders. Maar dat zou nooit zo uitdagend zijn geweest als mijn leven nu is,
omdat ik voortdurend voor uitdagingen sta die mijn leven verrijken. Deze
rijkdom is als een productie: het verspreidt zich en mensen kunnen de
energie die ik heb voelen en ontdekken wat ik wil doen.’
Maher Khatib
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Weer thuis
‘Si tu vois mon pays,
Mon pays malheureux,
Va, dis à mes amis
Que je me souviens d’eux.
‘Ô jours si pleins d’appas
Vous êtes disparus,
Et ma patrie, hélas!
Je ne la verrai plus!’
Antoine Gérin-Lajoie, 1842

Iedereen weet dat je huis is waar je hart is. Maar harten zijn complex
en niet altijd te sturen, en ze kunnen verdeeld zijn over verschillende
plaatsen en tijden. Misschien gebruik ik dan maar liever het Franse
woord ‘partagé’, dat duidt op een scheiding die ‘gedeeld’ wordt. Onze
harten kunnen we inderdaad delen: je ergens thuis voelen hoeft geen
nulsomspel te zijn.
Veel van de migrantenkunstenaars van wie de verhalen verwerkt
zijn in dit boek hebben een complexe beleving van identiteit en eveneens een complexe relatie met hun thuisland, zowel dat van vroeger als
dat van nu. Sommigen die weten dat ze niet naar huis kunnen terugkeren, voelen zich ook ongemakkelijk in Europa, misschien omdat ze het
gevoel hebben gekregen – of zelfs omdat anderen hen dat gevoel
hebben gegeven – dat ze niet welkom zijn of omdat ze geworsteld
hebben om zich aan te passen aan de vreemde cultuur van hun nieuwe
thuisland. Dat gevoel van ongemak wordt nog versterkt doordat ze zich
ervan bewust zijn dat ze dank verschuldigd zijn aan het land dat hen onderdak geboden heeft, terwijl ze om verschillende redenen worstelen
om dat gevoel van dankbaarheid op te brengen.
Er zijn mensen als Abdoul Bour die wachten op de dag dat ze terug kunnen keren naar het land dat ze ontvlucht zijn. In Abdouls werkplaats in
Utrecht staat de naaimachine die hij tegen een hoge prijs meegenomen
had uit Togo: hij verlangt ernaar om die mee terug te nemen naar Afrika
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om opnieuw als kledingmaker aan de slag te gaan in een stad waar hij
zich werkelijk thuis voelt.
Chien-Wei Chang, Kaoru Bingham en Cleverson de Oliveira kwamen alle
drie naar Europa om te studeren en hadden niet verwacht dat ze daar
jaren later nog zouden wonen. Maar omstandigheden kunnen veranderen en zo hebben ze hier een thuis gecreëerd, in ieder geval voorlopig.
Ze zijn blij met de verrijkende kruisbestuiving tussen hun vroegere en
hun huidige cultuur. Elina Cullen voelt dat ook zo, ondanks de vele moeilijkheden:

‘Ik ben blij om hier met zeventig andere “nationaliteiten” in vrede te wonen
met een gedeeld maar onuitgesproken besef van hoe het is om als
buitenlander in een vijandig land te wonen. We zijn aardig tegen elkaar en
leven in solidariteit. Ik heb het gevoel dat ik op een bepaalde manier in de
toekomst leef: dit is hoe de wereld eruit zal zien. We zullen gemengd
worden. Ik ben zelf een mengeling van vele verschillende culturen. Ik kan de
rijkdom daarvan zien.’
Elina Cullen

Zeliha Yurt

deze ervaring raakte ze ervan overtuigd dat ze zelf ook verhalen te
vertellen had en zo schreef ze haar eigen overlevingsverhaal.

‘Ik wil dat het boek gelezen wordt door vrouwen die zich in dezelfde situatie
bevinden als waar ik mij in bevond. Ik wil hen laten zien dat als je zelf
stappen zet, de vrijheid zal komen, ondanks alle problemen.’
Zeliha Yurt

Ondanks hun verschillen in leeftijd en achtergrond zijn Sardul Gill en
Mohan Rana allebei gesetteld in Engeland, waar hun artistieke werk een
eeuwenoud discours voortzet tussen de Britse en de Indiase cultuur, een
discours dat beide samenlevingen sterk verrijkt heeft. Nu India zelf
groeit in voorspoed en zelfvertrouwen, en nu de imperialistische relaties
tot het verleden gaan behoren, zal dat discours zich de komende decennia verder ontwikkelen, niet alleen door diplomatie en handel, maar
vooral door alledaagse culturele interacties tussen mensen.

Als Nederlandse uitgevers niet geïnteresseerd zijn, zal ze het misschien
in eigen beheer uitgeven, zoals Aziz Aarab, en zal ze net als hij lezers
bereiken waar culturele instellingen niets van weten.

Zeliha Yurt is een van de mensen die er niet zelf voor koos om naar Europa te komen. Haar leven hier is vaak moeilijk geweest, maar er is geen
weg terug en ze heeft zoveel barrières overwonnen om een veilige plek
te creëren. Ze heeft lieve en succesvolle kinderen die Nederlandse burgers zijn en die nooit hebben ervaren hoe het is om ergens anders te
leven. Haar artistieke leven is vrij laat begonnen, toen ze betrokken
raakte bij wijktheater in Utrecht en ze meespeelde in Familie a la Turca,
een toneelstuk gebaseerd op interviews met plaatselijke bewoners. Door

Maher Khatib en Mahmoud Alibadi voelen zich allebei onderdeel van de
Deense samenleving, elk op hun eigen manier. Voor Maher als Palestijn
blijven bepaalde vragen over identiteit en je thuis voelen onbeantwoord.
Ook wordt hij er dagelijks aan herinnerd dat zijn medeburgers hem niet
altijd zien zoals hij zichzelf ziet: vreemden spreken hem soms in het Engels aan en zijn verbaasd als hij in het Deens antwoordt. Mahmoud is
zich ervan bewust dat de dingen de afgelopen twintig jaar veranderd
zijn en niet altijd ten goede:
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‘Ik vergat bijna dat ik ergens anders vandaan kom, maar nu is de situatie
heel anders. In die tijd voelde je je meer welkom dan nu. Toen werd er niet
voortdurend gesproken over botsende beschavingen.’
Mahmoud Alibadi
In Nederland is Aziz Aarab ook bezorgd over de toon in de media en in
politieke debatten. Hij woont al dertig jaar in Utrecht met Nederlands
als zijn eerste taal. Zijn band met het land van zijn ouders is grotendeels
die van een ‘zoon van zeven’, zoals men in Turkije spreekt over familie
die daar alleen in juli, de zevende maand, verblijft. Maar Nederlandse
vrienden vragen hem soms waarom hij zijn Marokkaanse paspoort niet
opgeeft:

‘Ik zei tegen hem: “Luister, ik weet niet of ik over twintig jaar nog hier in
Nederland kan wonen, omdat het voor mij iedere dag moeilijker wordt met
groepen als de PVV en dat soort dingen. Iedere dag als ik de krant lees, gaat
het telkens weer over Marokkanen en Moslims, en dat doet pijn. Stel dat ik
nu mijn Marokkaanse paspoort wegdoe en op een dag terug moet naar
Marokko, wat zeg ik daar dan?”’.
Aziz Aarab
Said M’Barki voelt zich gesetteld in de plurale samenleving van het
moderne Nederland:

‘Ik voel me hier thuis. Ik werk met mensen uit allerlei culturen
(Marokkanen, Nederlanders, Surinamers, Antillianen) en ik voel me overal
welkom. Dat heb ik niet alleen met mijn buren maar door heel Nederland.
Ik geef jou iets en jij geeft mij iets. Het gaat om het delen: dingen delen en
een cultuur delen. Ik eet jullie maaltijden, jullie eten onze maaltijden.’
Said M’Barki
Hij is al jaren niet meer in Marokko geweest en gaat ervan uit dat hij tot
het eind van zijn leven in Nederland zal blijven, waar zijn kinderen geboren zijn en hun leven opgebouwd hebben. Toch wil hij in Marokko begraven worden, zodat zijn familie naar de begrafenis kan komen.
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Hoewel er mensen zijn, zoals Abdoul Bour en Bright Richards, die niet
terug kunnen keren naar het land dat ze ontvlucht zijn – in ieder geval
voorlopig niet – zijn er anderen die op afstand, vanuit hun nieuwe thuisland, een relatie opbouwen met het land en de cultuur van hun geboorte. Van een afstand, vanuit Europa, ziet Chien-Wei Chang niet alleen
Taiwan maar ook China in een ander licht. Zijn familie leed onder de Culturele Revolutie en hij maakt zich zorgen over de mensenrechten in
China vandaag de dag. Met de opkomst van de culturele macht van
China zijn er kansen voor jonge kunstenaars, maar hij weet nog niet of
hij ze zou grijpen als hij ze aangeboden zou krijgen.
Seiko Kinoshita is gesetteld in Groot-Brittannië, waar ze een jong
gezin heeft. Hoewel ze ieder jaar een bezoek brengt aan Japan, heeft ze
het gevoel dat ze niet langer meer echt als een Japans persoon denkt,
ook al merkt haar familie geen verandering. Op dit moment wordt ze in
beslag genomen door de complexe situatie van tweetaligheid met haar
driejarige zoon. Ze wil met hem in het Japans kunnen spreken en hij
heeft al geleerd dat hij een positievere reactie krijgt als hij iets vraagt
in zijn moeders moedertaal. Maar het is niet makkelijk een kind op te
voeden in een taal die door slechts één ouder gesproken wordt, in een
land waarin niemand die taal verstaat.
Na 25 jaar volledig in Frankrijk gevestigd te zijn geweest is Eduardo
Ponce Rangel teruggekeerd naar Peru om daar ieder jaar voor een
bepaalde periode een studio en een galerie te runnen. In België
verhandelt Isabel Duarte de kunstwerken en promoot ze concerten van
Braziliaanse artiesten; zo functioneert ze als een brug tussen beide
culturen.
Bill Ming, inmiddels in de zestig, is verwelkomd in de kunstwereld
van Bermuda, met belangrijke opdrachten, zoals het Nationaal Monument voor mensen die op zee omgekomen zijn, en tentoonstellingen in
de National Gallery in Hamilton. Dat hij verwelkomd werd voor de
hoofdingang van een openbaar gebouw waar hij in zijn jeugd alleen door
de achteringang naar binnen mocht, was een indrukwekkend moment
van erkenning en acceptatie.
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I don’t say: far away life is real with its imaginary places
I say: life here is possible
Mahmoud Darwish, 2008

Bill Ming

‘Toen mijn tentoonstelling plaatsvond, zei ik: “We komen vanavond door de
hoofdingang naar binnen.” Iedereen riep: “Ja!” Ja, man, die avond stond ik
in vuur en vlam. Ik droeg poëzie voor en vertelde de mensen: “Ja, mensen,
vanavond is het de hoofdingang”’.
Bill Ming
Misschien heeft iedere cultuur het beeld van de reis gebruikt om een
mensenleven te beschrijven – er is in ieder geval geen gebrek aan voorbeelden. Maar zij die van het ene thuisland naar het andere gaan, of dat
nu zelfgekozen is of gedwongen door omstandigheden, beschrijven een
heel duidelijke en zichtbare reis in hun levensgeschiedenissen. Misschien zullen ze wel nooit meer reizen; misschien zullen ze wel nooit
meer terugkeren naar de plek die ze achtergelaten hebben. Maar ze
zullen altijd het levende bewijs blijven dat er meer dan een manier is
om in de wereld te staan.
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4 E pluribus unum

Uit velen één

Burgerschap en universele rechten
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these
are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.
American Declaration of Independence, 1776

De preambule van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring is en
beroemd, zo iconisch geworden, dat je je het maar moeilijk kunt
voorstellen hoe innovatief dit voorstel was toen het op 4 juli 1776
aangenomen werd door de dertien Amerikaanse koloniën van GrootBrittannië. Voor het eerst in de geschiedenis werd een natie uitgeroepen
op basis van natuurlijk in plaats van wettelijk of goddelijk recht. Door te
stellen dat de rechten van mensen afgeleid zijn van hun menselijke
natuur, herdefinieerden de Amerikaanse revolutionairen het concept
van een recht. Het was niet langer een concessie die door de machtigen
gedaan werd, zoals de rechten die in 1215 in de Magna Carta
uiteengezet waren. Voor de Founding Fathers, de stichters van de
Verenigde Staten van Amerika, was een recht ‘onvervreemdbaar’ omdat
het afgeleid is van de menselijke conditie.
De waarde van deze verandering is niet minder doordat de opstellers
niet in staat waren hun ideaal te realiseren of zelfs de werkelijke implicaties ervan in te zien. De rechten die zij definieerden hadden volgens
hen niet op dezelfde manier betrekking op vrouwen en zeker niet op de
miljoenen slaven die vanuit Afrika naar Amerika gebracht waren. Het
zou bijna een eeuw duren voor de slavernij afgeschaft zou worden en
voormalige slaven stemrecht zouden krijgen. Vrouwen kregen pas in
1920 stemrecht, terwijl rassenscheiding toegestaan bleef tot 1964.
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Dominee Martin Luther King, die zo’n belangrijke rol speelde in het
zetten van die stap voorwaarts naar gelijke rechten voor alle burgers,
was zich door en door bewust van de inspirerende kracht van die stelling
in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring toen hij die beroemde
passage van zijn beroemde toespraak begon met de woorden:

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning
of its creed: ‘We hold these truths to be self-evident, that all men are created
equal.’
Martin Luther King Jr., 1963

Het is hun universele aard die deze rechten zo radicaal maakte. Ze behoren iedereen toe en zijn niet afhankelijk van verplichte inspanningen,
zoals feodale rechten ooit waren (en in tegenstelling tot de huidige politieke trend om rechten en verantwoordelijkheden aan elkaar te koppelen). Hetzelfde radicale concept ligt ten grondslag aan de Verklaring
van de Rechten van de Mens en de Burger, die een paar jaar later in 1789
door de vergadering van Franse revolutionairen zou worden
aangenomen. Artikel IV van dit document gaf een definitie van een fundamenteel concept van vrijheid: dat een persoon het recht heeft om alles
te doen dat andere leden van de samenleving niet belemmert in het gebruik van datzelfde recht.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice
des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux
autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789

Het idee dat mensen fundamenteel gelijk zijn wat hun rechten betreft
betekende toen niet en betekent nu niet dat ze ook gelijk zijn wat betreft
hun karakter, hun talenten, hun mogelijkheden of het geluk in een
bepaalde context geboren te zijn. Het is overduidelijk dat dit niet het
geval is. Een kind dat in Congo of Vietnam geboren wordt heeft niet
dezelfde levenskansen als iemand die in Zweden of Canada geboren
wordt: wie iets anders beweert is doelbewust naïef of malafide. Er is
geen samenleving waarin alle mensen gelijk zijn en er is geen reden om
te verwachten dat die er ooit zal komen. Maar dat is precies waarom het
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van cruciaal belang is dat alle mensen, onafhankelijk van hun karakter,
talenten, mogelijkheden en geboorte, op gelijke wijze bepaalde basisrechten bezitten. Hoe inadequaat dit ook is, het is de beste manier die
we hebben kunnen vinden om de zwakken te beschermen tegen de
sterken.
Deels om die reden is het concept van gelijke rechten dat opkomt uit
de menselijke gelijkwaardigheid onaanvaardbaar voor veel mensen die
behoren of willen behoren tot de machtige groepen in de samenleving.
Om die reden hebben ze in de eeuwen sinds de Verlichting een enorm
politiek en intellectueel kapitaal ingezet om manieren te vinden om onderscheid te kunnen maken tussen mensen. Nergens is dit verderfelijker, overvloediger en absurder gebeurd dan in het oxymoron van de
rassenleer. Deze pseudowetenschappelijke poging verdient geen
verdere aandacht dan de opmerking dat haar gebruik in de politiek
alleen maar geleid heeft tot onrecht, onderdrukking en dood. Toch verdween het idee van de menselijke gelijkwaardigheid niet. Zelfs in het
Duitsland van Hitler vormde het zo’n politiek obstakel dat hele bevolkingsgroepen als ‘Untermensch’ geclassificeerd moesten worden om
hun vervolging te kunnen legitimeren.
In hun poging de erfenis van de genocide van de Tweede Wereldoorlog te verwerken probeerden de landen van Europa de bescherming van
de individuele rechten en vrijheden te versterken. Daarbij keerden ze
zich tot het concept van universele rechten zoals dat uiteengezet was
door Amerikaanse en Franse revolutionairen en daarna in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties in
1948. Geconfronteerd met de duistere onderdelen van hun geschiedenis, binnen en buiten hun eigen continent, hebben Europese staten een
stap verder gezet dan hun voorgangers in hun streven de mensenrechten van hun burgers te beschermen.
In 1950 nam de nieuwgevormde Raad van Europa het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden aan, waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd
ingesteld. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben dit verdrag ondertekend. In 2000 bracht de EU het idee van natuurlijke en gelijke
rechten nog sterker tot uitdrukking door een eigen handvest van de
grondrechten op te stellen:
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Zich bewust van haar geestelijke en morele erfgoed vestigt de Unie haar
grondslag op de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid
en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 2000

Dat het iets anders is om zich daadwerkelijk en volledig aan dit alles te
houden, blijkt wel uit de verhalen van de mensen die bescherming
zoeken bij een van de lidstaten van de Europese Unie.

Burgerschap en etnisch nationalisme
Universele gelijkwaardigheid was niet het enige idee dat de Verlichting
voortbracht in haar poging de enorme en diverse wereld te begrijpen
waarmee Europeanen in contact waren gekomen in de eeuw van de
vooruitgang. Naast de erkenning van wat mensen gemeenschappelijk
hadden kwam ook de erkenning van de evidente verschillen die er
tussen mensen bestaan. Volgens een groot humanist als Michel de Montaigne vereiste deze erkenning enige bescheidenheid. In zijn beroemde
essay Over de kannibalen merkte hij op dat mensen die leefden volgens
sociale en morele systemen die door Europeanen als schokkend ervaren
werden, net zo sterk overtuigd waren van hun gebruiken als de Europeanen waren van die van hun. Hij vroeg zich af of de visies en manieren
van leven die gangbaar waren in het Frankrijk van de zeventiende eeuw
niet eerder een kwestie van gewoonte dan van waarheid of rede waren.

Il semble que nous n’avons autre mire de la vérité et de la raison que l’exemple
et idée des opinions et usances du païs où nous sommes. Là est tousjours la
parfaicte religion, la parfaicte police, perfect et accomply usage de toutes choses.
Michel de Montaigne, 1580

Waardering van diversiteit is noch een modern noch een Europees idee.
De verovering van Constantinopel door de Islamitische legers van het
Ottomaanse Rijk in 1453 leidde niet tot de verdrijving van de christelijke
inwoners. Toen Isabella van Castilië en Ferdinant van Aragón veertig
jaar later het Verdrijvingsedict uitvaardigden dat de Joden dwong hun
gebieden te verlaten, was het Beyazid II die de vluchtelingen ver92

welkomde en die in 1492 zelfs de Ottomaanse marine liet assisteren bij
hun evacuatie. De Sultan beval de landvoogden van al zijn Europese
provincies om de migranten te verwelkomen en dreigde met de doodstraf voor iedereen die hen zou aanvallen. Het Verdrijvingsedict wordt
ook wel het Decreet van Alhambra genoemd en is dus vernoemd naar
een Islamitisch, Arabisch paleis – hoe ironisch kan de geschiedenis soms
zijn. Het werd officieel ingetrokken in 1968, toen het Ottomaanse rijk
inmiddels al niet meer bestond.
Er was sprake van zowel eigenbelang als grootmoedigheid in het Ottomaanse beleid richting christenen en joden. Het Rijk had deze mensen
nodig vanwege hun capaciteiten: hen werd bescherming geboden vanwege hun economische bijdrage, net als de financieel aantrekkelijke gastarbeiders van vandaag. Moslims bleven de bevoordeelde groep in dit
multireligieuze, multi-etnische en multiculturele rijk, waar het concept
van natuurlijke gelijke rechten onbegrijpelijk was. Waardering voor diversiteit werd in het Ottomaanse Rijk waarschijnlijk even ontoereikend
in praktijk gebracht als gelijke rechten in de nieuwe Verenigde Staten
van Amerika, maar het is een realiteit in grote landen en in het bijzonder
in grote rijken. Aangezien diversiteit een gegeven is in de bevolking van
een land, moet iedere politieke structuur die grote aantallen inwoners
wil verenigen, manieren zien te vinden om recht te doen aan die verschillen. Antieke rijken die zich ontwikkeld hebben tot natiestaten, zoals
China en India, en landen die ontstaan zijn door immigratie, zoals Argentinië en Australië, hebben eigen manieren moeten vinden om diversiteit in taal, cultuur, identiteit, geloof en waarden een plaats te geven.
Europeanen hebben hun rijken grotendeels gevestigd op het land
van andere volken, ver van hun eigen continent. Hun ideeën over
menselijke diversiteit, waarin zij zichzelf met grote vanzelfsprekendheid
beschouwden als het toppunt van evolutie en beschaving, werden
gevormd in een koloniale en imperialistische context. In hun thuisland
hebben ze daarentegen het merendeel van de vorige eeuw besteed aan
het elkaar uitmoorden in tot mislukken gedoemde pogingen om
geïdealiseerde, homogene naties te stichten. De erkenning van verschillen kan even gemakkelijk tot arrogantie als tot bescheidenheid leiden. We zijn niet allemaal zo wijs als Montaigne.
Voor sommige negentiende-eeuwse Europeanen was de erkenning
van culturele diversiteit onlosmakelijk verbonden met de erkenning van
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culturele identiteit. In de opkomst van het negentiende-eeuwse nationalisme kwam men tot een alternatieve voorstelling van een staat. In
plaats van een rationele overeenkomst tot gezamenlijk zelfbestuur
tussen vrije en gelijke individuen, zoals Amerika dat nastreefde, stelden
zij zich een natie voor als een volk dat door bloedbanden en cultuur verbonden was:

In 1848, the idea of the nation as a political codex was rejected by the
revolutionary nationalists: they believed that a nation is enacted instead by
custom, by the manners and mores of a volk: the food people eat, how they
move when they dance, the dialects they speak, the precise forms of their prayers,
these are the constituent elements of national life. Law is incapable of legislating
the pleasures in certain foods, constitutions cannot ordain fervent belief in certain
saints: that is, power cannot make culture.

Het was dit concept van burgerschap dat Martin Luther King verwierp toen hij het recht claimde dat zijn kinderen beoordeeld zouden
worden op grond van hun karakter in plaats van hun huidskleur. In
1945, te midden van de smeulende ruïnes van hun continentale
slachthuis, keerden Europese leiders zich opnieuw tot het principe van
gelijke rechten voor mensen als mensen en verwierpen ze het idee dat
rechten gebaseerd zouden kunnen zijn op biologie, bodem of cultuur. Ze
richtten politieke instellingen op en ontwierpen wetten die die visie
weerspiegelden en die het continent moesten beschermen tegen een
heropleving van arbitraire en onrechtvaardige vormen van discriminatie. Maar het is niet makkelijk geweest om verandering aan te brengen in de manier waarop mensen denken over cultuur, identiteit en
verbondenheid.

Richard Sennett, 2011

Dit romantische nationalisme verwierp impliciet het idee van gelijke
rechten binnen een politieke opvatting van burgerschap. In plaats daarvan was nationaliteit iets dat van generatie op generatie wordt
doorgegeven en dat zich uit in een manier van leven. In hun streven
naar zelfbeschikking ten opzichte van de rijken die heersten over delen
van het continent (Oostenrijk-Hongarije, Rusland en het Ottomaanse
Rijk) of naar het oprichten van staten die konden concurreren met de
macht van Groot-Brittannië en Frankrijk, creëerden Europese nationalisten een vroege vorm van identiteitspolitiek waarin rechten verbonden
waren met wie iemand was in plaats van wat iemand deed of aannam.
Nationalisme kwam dicht in de buurt van tribalisme, ook al zouden haar
pleitbezorgers met afschuw vervuld raken bij het idee, aangezien ze hun
visie rechtvaardigden met veel van de politieke concepten die in
Amerika en Frankrijk ontwikkeld waren. Het verschil was dat die
rechten niet universeel beschikbaar waren voor iedereen die in een
bepaald grondgebied woonde of die zich daaraan wil verbinden: ze
waren in de persoon verankerd. Duitse nationalisten boden etnische
Duitsers die in andere staten (zoals Roemenië) leefden het recht op
terugkeer en onder het Naziregime eigenden ze zich landen toe waarin
een substantieel aantal van hen zich gevestigd had: Blut und Boden,
bloed en bodem.
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Erfenis of cultuur?
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίσ βαρβάρουσ.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσισ.
K.Π. Kαβάφη, 1904

De spanning tussen de vastgelegde waarden van Europese naties en de
niet-vastgelegde overtuigingen van een groot deel van hun bevolking
verstoort vandaag de dag het gesprek over migratie, cultuur,
burgerschap en identiteit. We hebben de hoogste maatstaven in
internationale verdragen en binnenlandse wetten vastgelegd om
daarmee de onvervreemdbare rechten te bepalen die ieder mens
beschermen. Maar wanneer we door een vluchteling of een migrant
worden opgeroepen om onze eigen retoriek waar te maken, dan
aarzelen we. We stellen regels op en eisen dat zij hun verhaal van
bewijzen voorzien. We schrikken terug voor de consequenties van ons
eigen idealisme. En wat nog beschamender is, we kunnen niet
accepteren dat mensen die er voor ons zo anders uitzien en die zo anders
klinken, eten en spreken, werkelijk niet slechts net als wij zijn, maar
feitelijk deel van ‘ons’ zijn, in dezelfde mate en zonder dat dit nog nader
onderbouwd hoeft te worden.
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Deze spanning en de ongelukkige verbijstering waaruit het
voortkomt worden nog problematischer door een verkeerd gebruik van
het woord ‘natuurlijk’. Beide concepten van rechten (de universele en
de culturele) baseren zich op ‘de natuur’, maar wat zij daaronder verstaan verschilt sterk. De Amerikaanse revolutionairen geloofden dat alle
mensen gelijke rechten hadden omdat ze mensen waren en geen honden of paarden (of slaven). Gelijkheid voor andere mensen en voor de
wet was onbetwistbaar vanwege de menselijkheid van ieder persoon.
Etnische nationalisten geloven op hun beurt dat er een intrinsiek verschil is tussen iemand uit het Gandangaravolk van het moderne NieuwZuid-Wales in Australië en iemand wiens ouders vanuit Italië naar
Sydney gemigreerd zijn, of tussen een Serviër en een Kroaat, of tussen
een Schot en een bewoner van de Shetlandeilanden. Er zijn vele verschillen tussen al deze volken maar de meeste daarvan hebben, zoals
Montaigne inzag, te maken met opvoeding, cultuur, geloofsovertuigingen en gebruiken – geen van die dingen zijn natuurlijk. En de verschillen
die wel natuurlijk zijn, in biologische zin, zijn een kwestie van waarneming, die ook cultureel bepaald is. We categoriseren mensen op basis
van hun huidskleur (wat de Romeinen bijvoorbeeld niet deden) maar
niet op basis van hun lichaamsgrootte. Maar iemands lichaamsgrootte
is objectief gezien belangrijker voor hoe zij in het leven staan, terwijl
huidskleur wijd en zijd belangrijker gemaakt wordt.

The audience questions flew quick and fast. ‘Your name is Amish Tripathi. But the
book covers only say Amish. Why is that?’ ‘Tripathi is a caste surname and while
I am in no way ashamed of my caste, I don’t want to perpetuate this divisive
system. I can’t do away with my surname in legal documents but the books are
in my hand. So, I am just Amish,’ he replied to thunderous applause.
The Telegraph (Calcutta), 3 February 2013

Het probleem met de overtuiging dat verschillen tussen mensen natuurlijk in plaats van cultureel zijn, is dat we gevangen komen te zitten
in de beschrijving die een ander van ons geeft. Het feit dat wij fysieke
schepsels zijn in een specifieke tijd en ruimte is al beperking genoeg.
Het gevaar van sommige uitwerkingen van multiculturalisme is dat respect voor iemands recht op een zelfgekozen culturele identiteit ertoe
kan leiden dat men weigert hen toe te staan die identiteit te veranderen.
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Van hen wordt verwacht – door anderen – om altijd te handelen volgens
wat als hun essentie beschouwd wordt.
In de jaren ’60, toen lichte muziek zich wereldwijd verbreidde en ontwikkelde, brandden er hevige discussies los over authenticiteit. Hadden
blanke mensen het recht om de blues te spelen? Ma Rainey schijnt ooit
gezegd te hebben: ‘Blanke mensen horen opeens overal de blues, maar
ze hebben geen idee waar die vandaan komt.’ Ik kan echter geen geldige
bron voor deze uitspraak vinden, dus misschien is dit wel een van die
dingen die waar zijn omdat ze waar zouden moeten zijn. Voor sommigen
die de discriminatie hadden ervaren die zo onlosmakelijk aan de blues
verbonden is, was het zeker bitter om te zien hoe het werd opgepikt
door bevoorrechte blanke jongeren, waarvan sommigen erin slaagden
om schatrijk te worden van nummers die gecomponeerd waren door
mensen die nog steeds niet in hetzelfde restaurant konden zitten als zij.

Can blue men sing the whites
Or are they hypocrites
for singing, woo, woo, wooh?
Vivien Stanshall, 1967

Morele en politieke spanningen bestonden ook in de folkmuziek. Kon
deze radicale, linkse cultuur vertolkt worden op de instrumenten van
de oppervlakkige popmuziek van het consumentistische kapitalisme?
Het moment waarop een verontwaardigde (voormalige) bewonderaar
Bob Dylan uitschold voor ‘Judas!’ tijdens een concert in Manchester in
1965 is iconisch geworden omdat het pakkend laat zien hoe belangrijk
zulke onderscheidingen voor mensen kunnen zijn. Het gebruik van de
meest beruchte naam voor religieus verraad was geen toeval.
Vergelijkbare opvattingen bestaan nog steeds, zoals Macy Gray
opmerkt:

If you’re black and you don’t do R&B or hip-hop, then you’re going to have a
very long haul – there’s only one Lenny Kravitz, one Tracy Chapman. The last
label I was on only sent my records out to urban radio stations, even though I
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was more of a pop artist. But the fans don’t care who’s singing. If you hear a great
song, you don’t care if it’s by a 90-year-old green person.
Macy Gray, 2010

Je identiteit ligt niet voor eeuwig vast door je geboorte of zelfs door je
opvoeding. Onze biologie, onze familie of onze achtergrond kiezen we
niet zelf en een van de uitdagingen in het leven is te leren leven met
deze erfenissen. Maar onze cultuur (het artistieke en creatieve leven
dat we van waarde vinden) kunnen we wel kiezen en dat doen we ook.
Als afkomst een gegeven is, is cultuur iets dat we ons aanleren. We
horen, zien en lezen, we bewegen, spelen en performen, we leren en genieten, we ontdekken, we delen, we verwerpen: we vormen onze smaak.
Kortom, we cultiveren onszelf, en elkaar. De kracht van de Europese cultuur, die de reden vormt waarom zoveel mensen zich aangetrokken voelen om hierheen te komen, is haar openheid naar de wereld. In haar
pretentie van universele waarde maakt zij zich toegankelijk voor
iedereen die haar verkiezen: een provinciaals Japans meisje, zoals Kaoru
Bingham, kan net zo diep geraakt worden door Chopin en Proust als een
Franse tiener. Europeaan zijn is niet alleen een achtergrond: het kan ook
een keuze zijn. En door het talent en de creativiteit, de moed en het
karakter dat de mensen met zich meebrengen die deze keuze maken,
blijven de cultuur van Europa en haar erfenis groeien, zoals ze al meer
dan drieduizend jaar hebben gedaan.

To live variously cannot simply be a gift, endowed by accident of birth; it has to
be a continual effort, continually renewed. […] Flexibility is a choice, always open
to all of us.
Zadie Smith, 2009
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Les deux processus historiques – celui de l’intégration, celui de l’explosion
identitaire – qui semblent profondément contradictoires sur le court terme,
peuvent être en réalité complémentaires sur le long terme, si nous sommes
capables d’inventer une politique européenne audacieuse, qui ne pense pas
l’Europe exclusivement comme marché unique, qui la pense aussi – et peut-être
surtout – comme ensemble culturel, comme figure spirituelle ouverte sur
l’universalisme d’une Raison critique et démocratique, convaincue que l’Europe
ne peut pas se fonder sur l’exclusion de LA DIFFERENCE ; qu’elle doit se
construire sur l’unité essentielle de sa diversité.
Jorge Semprún, 1992

Europa leeft op dit moment met de tegenstrijdige erfenis van twee opvattingen van burgerschap. Het is de scheidingslijn in de relaties tussen
de Europese Unie en haar lidstaten, en in de relaties tussen mensen van
wie de grootouders hier geboren zijn en de mensen van wie de grootouders hier niet geboren zijn. De onvervreemdbare rechten van mensen,
niet in de laatste plaats de bescherming tegen vervolging, zijn geborgen
in Europese wetgeving. Maar Europeanen hebben zichzelf ook bijna
twee eeuwen voorgehouden dat wat hen verbindt niet wettelijk of
geestelijk van aard is, maar territoriaal, biologisch, etnisch en cultureel.
Diversiteit is een integraal onderdeel van de menselijke ervaring.
Lichaamsgrootte en kracht, uitstraling en gender, intelligentie, talenten, gaven en karakter: ieder mens is uniek, dus iedereen is anders. Culturele diversiteit is ook normaal in een menselijke samenleving, Mensen
zien, verstaan en waarderen dingen verschillend en door hun mobiliteit
komen ze in contact met anderen, die ook andere ideeën, opvattingen
en waarden hebben. Naar schatting meer dan de helft van de wereldbevolking gebruikt meer dan één taal in het dagelijkse leven: dat is niet
verassend aangezien er in India meer dan vierhonderd talen gesproken
worden en in Afrika meer dan tweeduizend. Zelfs in Europa, in het bijzonder in kleinere landen als Nederland, Zwitserland en België, spreken
de meeste mensen meer dan één taal.
Desalniettemin is menselijke diversiteit, of die nu fysiek of cultureel
van aard is, een bron van wijdverspreide angst, misschien juist wel in
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Europa waar er een wijdverspreide overtuiging heerst dat samenlevingen die ooit etnisch en cultureel homogeen waren, multicultureel
gemaakt zijn zonder de instemming van de plaatselijke bevolking. Het
is begrijpelijk dat Europeanen die jong waren in het midden van de
twintigste eeuw, het gevoel hebben dat hun geboorteland indertijd
meer een eenheid was dan nu het geval is. Na een eeuw van meedogenloos nationalisme, territoriale verandering, hervestiging, etnische zuivering, verplaatsing van bevolkingsgroepen en genocide leken de
Europese naties in 1950 inderdaad meer een eenheid dan ze ooit geweest waren.

At the conclusion of the First World War it was borders that were invented and
adjusted, while people were on the whole left in place. After 1945 what
happened was rather the opposite: with one major exception boundaries stayed
broadly intact and people were moved instead. […] The outcome was a Europe
of nation states more ethnically homogenous than ever before.
Tony Judt, 2005

In termen van menselijk lijden was de prijs die betaald moest worden
voor die drang naar rassenzuiverheid onnoemlijk hoog. Een continent
dat aan het begin van de negentiende eeuw een complex mozaïek van
volken en culturen was geweest, was keurig geüniformeerd door à la
Procrustes alles af te snijden of uit te rekken dat niet paste in het ideaal
van Europa’s dictatoriale ideologieën. Alleen al in de stad Thessaloniki
werden tussen maart en juli 1943 56.000 joden op goederentreinen
gezet om in Auschwitz omgebracht te worden. Als mijn vader zich onder
hen bevonden had, wat de bedoeling was, dan was dit boek nooit verschenen, ook al zou dat de minst belangrijke consequentie zijn geweest.
Debatten worden gevoerd en geschiedenisboeken worden
geschreven over naoorlogse migratie naar (en uit) Europa. Los van alle
polemieken en beschouwingen wordt diversiteit weer normaal onder de
menselijke bevolking.
Culturele diversiteit kan alleen voorkomen worden door jezelf of anderen op te sluiten. Zoals Andrew Marvell schreef, zij het met een ander
type relatie in gedachten: ‘Het graf is een fijne en afgezonderde plek, /
maar ik denk niet dat men elkaar daar omhelst.’ Iedereen die vrijheid
verkiest boven gevangenschap en menselijk contact boven eenzame op100

sluiting heeft geen andere keuze dan te zoeken naar manieren om te
leven met mensen die er anders uitzien, anders denken, andere opvattingen hebben en zich anders gedragen. Die manieren zijn zelf divers.
Je kunt kiezen voor tolerantie, acceptatie, waardering en imitatie –
maar ook voor waakzame achterdocht. Acceptatie van de realiteit van
menselijke diversiteit betekent niet dat je de waarden en culturen van
andere mensen accepteert, maar wel hun gelijke recht op die waarden
en culturen, en de noodzaak je aan hun bestaan aan te passen. Kortom,
de erkenning van menselijke diversiteit betekent niet dat je je eigen
overtuigingen hoeft op te geven.
Interculturele dialoog, zoals dat vandaag de dag vaak genoemd
wordt, is niet makkelijk. De verschillen tussen mensen zijn niet verzonnen of betekenisloos. Het volstaat niet om die verschillen en de gevoelens die ze oproepen alleen maar met welwillendheid te lijf te gaan.
Leven in heterogene samenlevingen kan verrijkend en spannend zijn,
maar het vereist vaak ook inspanning, vaardigheid, kennis en toewijding – en geen van deze dingen kunnen als vanzelfsprekend beschouwd
worden, zeker niet in een continent dat niet alleen een economische
maar ook een vertrouwenscrisis doormaakt. Kunstenaars, die verhalen,
symbolen, ideeën, waarden en metaforen als valuta hanteren en die
handelen in communicatie, spelen een centrale rol in die essentiële dialoog tussen volken en culturen. Dat wil niet zeggen dat ze daar per definitie beter in zijn dan anderen, maar ze zijn wel actief op het terrein
waar het gebeurt. Ze overschrijden de grenzen van schoonheid en kunst,
van taal en cultuur – of ze trekken totaal nieuwe grenzen. Zij die met
een schat aan cultuur en ervaring naar Europa komen, kunnen als zij
dat willen voorop gaan in het voeren van die dialoog.
Dit is geen eenrichtingsweg waarover niet-Europese kunstenaars
reizen om zichzelf en hun cultuur te verantwoorden tegenover een
gemeenschap waarin zij ‘gasten’ zijn. Het is niet een kwestie van de een
tegenover de ander, een norm tegenover een variatie, ook al zijn er grote
verschillen in macht, status en bronnen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de kunstenaars en instellingen van de grote, sterke en
gerenommeerde Europese culturen om wegen te creëren en verbanden
te leggen tussen al die mensen die nog geen deel uitmaken van hun
wereld. Europese samenlevingen hebben hun kunstenaars nodig, al hun
kunstenaars, om hen te helpen de wereld beter te begrijpen zoals zij is,
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niet alleen zoals zij zouden willen dat ze was, en om te dromen hoe zij
nog beter kan worden door wederkerigheid, samenwerking en respect.

It is not necessary to labour the point that self-sufficiency is in fact insufficient for
a national culture. It is a fact, whether or not the explanation I have given is the
right one. Great cultures have always risen from the interaction of diverse
societies.
Hubert Butler, 1941
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Bill Ming maakte de afbeeldingen die een integraal onderdeel van dit
boek vormen. Zijn werk, dat gebaseerd is op zijn eigen ervaringen met
migratie en verschillende culturen, is geen illustratie bij de tekst. Het is
los ervan gecreëerd in reactie op de vragen die door Brood en zout opgeworpen worden, een visueel essay dat zelfstandig naast de tekst staat.
Hoe beide zich tot elkaar verhouden is volledig aan de lezer en kijker. Ik
ben Bill erg dankbaar voor de unieke kwaliteiten die hij in deze samenwerking heeft binnengebracht.

De laatste maar zeker niet de minste mensen die ik bijzonder dankbaar
ben, zijn Eugene van Erven en Margreet Bouwman, die het project bijna
vanaf het begin hebben gevolgd en gesteund. Ze hebben een zeer
waardevolle rol vervuld door mij in contact te brengen met Nederlandse
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publicatie te waarborgen. In alle vriendelijkheid en geruststelling
hebben ze het hoofd geboden aan veranderingen van richting en
hobbels in de weg; hun stille vertrouwen in het project heeft een belangrijke rol gespeeld in de voltooiing ervan.

Brood en zout, de Nederlandse vertaling van Bread and Salt, is met voorbeeldige zorg en precisie uitgevoerd door Marco Derks. Zij die in de positie zijn om daarover een oordeel te vellen zijn vol lof over zijn werk.
Dank aan de fotografen die de portretten voor het boek verzorgd
hebben: Cecilia Gonzales (Eduardo Ponce Rangel) en Mohamed Youala
Greets (Aziz Aarab). Ikzelf heb de overige portretten gemaakt. Dank
ook aan Dave Everitt voor de hulp die hij, met het voor hem kenmerkende geduld en zijn goede humeur, bood bij het ontwerpen van het boek.
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altijd waardevolle manieren. Sommigen hebben deuren geopend, wegen
gesuggereerd om te verkennen of met alle plezier de ideeën met mij
doorgesproken. Sommigen hebben de rol van lezers vervuld, een essentieel onderdeel van dit proces dat het uiteindelijke product test en uitdaagt. Sommigen hebben op andere manieren hulp geboden. Ik dank
hen allen voor hun inbreng en vriendschap.
Jo Burns
Fabrice de Kerchove
Laura Dyer
Dave Everitt
Sabine Frank
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Bronnen
Alle gecursiveerde passages zijn afkomstig van interviews met de kunstenaars die hierboven als medeproducenten genoemd zijn; de bronnen
van andere citaten staan hieronder vermeld, met een verwijzing naar
de pagina waarop het citaat te vinden is.

3

3

3
6

Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties is aangenomen (http://www.un.org/en/
documents/udhr/). Vertaling: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk
in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met
verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een
geest van broederschap te gedragen.’ (http://www.ohchr.org/
en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut)
Martin Luther King Jr. in zijn toespraak tijdens de Mars naar
Washington op 28 augustus 1963. Opname en tekst via
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm.
Vertaling: ‘Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen ooit in
een land zullen wonen waar zij niet worden beoordeeld op grond
van hun huidskleur maar op grond van hun karakter.’
John Berger, Bento’s Sketchbook, London, 2011, p. 87. Vertaling:
‘Hoop is tegenwoordig smokkelwaar die van hand tot hand gaat
en van verhaal tot verhaal.’
‘The essay thereby acquires an aesthetic autonomy that is easily
criticized as simply borrowed from art, though it distinguishes
itself from art through its conceptual character and its claim to
truth free from aesthetic semblance.’ (T.W. Adorno, Bob HullotKentor & Frederic Will, ‘The Essay as Form.’ New German Critique,
No. 32 [Spring - Summer, 1984], pp. 151-171)
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Deze woorden zijn afkomstig uit Laurie Thomsons Engelse
vertaling van Henning Mankells roman Den orolige mannen (‘De
bezorgde man’), die in 2009 in het Zweeds verscheen en twee jaar
later in het Engels als The Troubled Man.
7 Noot van de vertaler: de citaten van de geïnterviewden zijn uit het
Engels naar het Nederlands vertaald en zijn dus in de meeste
gevallen een vertaling van een vertaling.
7 Noot van de vertaler: de Nederlandse vertaling van citaten uit
bronnen in een andere taal dan de Engelse is opgesteld aan de hand
van de door Matarasso gegeven Engelse vertaling en in het geval
van Frans en Grieks ook aan de hand van het origineel. Wanneer
een officiële Nederlandse vertaling voorhanden was, is die gebruikt.
9 Uit het script van It’s a Wonderful Life, geregisseerd door Frank
Capra en geschreven door Frances Goodrich, Albert Hackett, Frank
Capra en Jo Swerling, Liberty Films, 1946. Vertaling: ‘Maria:
Brood… opdat dit huis nooit honger kent. / Zout… opdat het
leven altijd smaak heeft.’
11 C.P. Cavafy, Waiting for the Barbarians. Vertaling (primair
gebaseerd op de Engelse vertaling van Stratis Haviaras; zie
http://www.cavafy.com): ‘Waar wachten we op, hier op het plein
bijeengekomen? / We verwachten dat de barbaren hier vandaag
zullen verschijnen.’
12 Alfred Grosser, Le Crime et la Mémoire, Paris, 1989, p. 7. Vertaling
(primair gebaseerd op de Engelse vertaling door Matarasso): ‘Er is
een groot verschil tussen degene die gericht is op objectiviteit en
degene die zich daarvan afwendt – of dat nu welbewust is of
door onwetendheid over wat hemzelf bepaalt, het innerlijke
prisma dat zijn perceptie van de anderen verstoort. Men loopt
feitelijk het risico te ontsporen in het zoeken naar een verklaring
wanneer men heeft nagelaten zichzelf uit te leggen.’
13 Aleksandar Hemon, The Book of My Lives, London, 2013, p. 12.
Vertaling: ‘Maar op het moment dat je een verschil aanwijst,
treedt je, onafhankelijk van je leeftijd, een al bestaand systeem
van verschillen binnen, een netwerk van identiteiten, die
allemaal ten diepste arbitrair zijn en die niet afhankelijk zijn van
jouw intenties – geen ervan is het resultaat van jouw keuze. Op
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14

14
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15

16
16
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het moment dat je iemand “anders” maakt, maak je jezelf
“anders”.’
United Nations Development Programme, Human Development
Report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and
development, New York, 2009, p. v. Vertaling: ‘Migratie komt niet
zelden negatief in het nieuws. Negatieve stereotypen die
migranten voorstellen als “mensen die onze banen inpikken” of
“mensen die leven van ons belastinggeld” zijn overvloedig
aanwezig in nieuwsberichten en de publieke opinie, zeker in
tijden van recessie. Bij anderen roept het woord “migrant”
misschien het beeld op van mensen op hun kwetsbaarst.’
‘De Verenigde Naties definieert een internationale migrant…’, zie
Khalid Koser, International Migration: A Very Short Introduction,
Oxford, 2007, p. 4.
‘…dat de Verenigde Naties een taxonomie van internationale
migratie heeft ontwikkeld…’, zie United Nations’ Department of
Economic and Social Affairs, Statics Division, Recommendations on
Statistics of International Migration, Revision 1 (Statistical Papers
Series M, No. 58, Rev. 1) New York, 1998, pp. 19-23.
Tom Russell, ‘Who’s Gonna Build Your Wall?’, EP 2007
(http://www.npr.org/2008/09/07/94325378/tom-russell-whosgonna-build-your-wall). Vertaling: ‘Wie gaat je muur bouwen,
jongens? / Wie gaat je gazon maaien? / Wie gaat Mexicaans voor
je koken / Als je Mexicaanse huishoudhulp er niet meer is?’
Gazmend Kapllani, A Short Border Handbook, London, 2009, p. 5.
Vertaling: ‘Je kunt de migrant niet begrijpen als je niet eerst zijn
verhaal hebt gehoord.’
Noot van de vertaler: een Green Card is een verblijfsvergunning
voor onbepaalde tijd voor de Verenigde Staten.
Chimamanda Ngozi Adichie, To Instruct and Delight: A Case For
Realist Literature, Commonwealth Lecture, 2012,
http://www.commonwealthfoundation.com/sites/cwf/files/downlo
ads/Commonwealth_Lecture_2012_Chimamanda_Ngozi_Adichie.
pdf. De titel van deze paragraaf (‘real human beings living in real
places’) is ook uit deze lezing afkomstig. Vertaling: ‘Ik heb het idee
dat we in een wereld leven waarin het steeds belangrijker
geworden is om te proberen te leven in lichamen die de onze
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21

24

27

31

34
36

niet zijn, empathie te tonen, voortdurend eraan herinnerd te
worden dat onze menselijkheid iets is dat we delen met iedereen
over heel de wereld.’
John Berger, Bento’s Sketchbook, London, 2011, p. 87. Vertaling:
‘Aanvaard het onbekende. Niemand heeft een bijrol. Ieders
silhouet tekent zich af tegen de hemel. Ze hebben allemaal
dezelfde grootte. In sommige verhalen nemen sommigen
gewoon meer ruimte in.’
Howard Goodall, Big Bangs: The Story of Five Discoveries that
changed Musical History, London, 2000, p. 149. Vertaling:
‘Europese muziek heeft de wereld vele dingen gebracht, maar het
meest populaire en blijvende geschenk is een instrument dat
driehonderd jaar geleden in Italië is uitgevonden en dat je nu in
elke uithoek van de wereld kunt vinden. Het kent geen
equivalent in enige andere cultuur, het heeft een ongekend breed
repertoire en het geniet een ereplaats in vrijwel iedere vorm van
muziek. Dit is natuurlijk de piano.’
Australische Overheid, Ministerie van Immigratie en Burgerschap:
http://www.youtube.com/watch?v=TA_0B2yXMDU. Vertaling:
‘Australië: het jonge land voor u en uw kinderen. Als u op zoek
bent naar een nieuw en uitdagend leven, dan is Australië het
land met vele mogelijkheden en een grootse toekomst. Als u
verlangt naar meer bewegingsruimte of ruimte om te groeien,
dan is Australië het land voor mensen die van aanpakken weten.
700.000 Britten zijn inmiddels al verhuisd naar Australië. Als u
graag meer wilt weten, kijk dan in uw plaatselijke tv-gids.’
Ruth Padel, ‘The Boy from Haiti.’ In: The Mara Crossing, London,
2012, p. 48. Vertaling: ‘Verdriet. Intense melancholie. Met mijn
gevoel / nog steeds bij hen die ik achtergelaten heb. De wereld /
leek een grote wildernis.’
Jackie Kay, ‘Race, Racist, racism.’ In: Darling, New and Selected
Poems, Tarset, 2007, p. 130. Vertaling: ‘Hier is de kerk en hier is de
spits. / Open de deur. Ze hebben de mensen verbrand.’
United Nations, Convention Relating to the Status of Refugees
(1951), Article 31.1. http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html.
Vertaling: ‘De Verdragsluitende Staten zullen geen strafsancties,
op grond van onrechtmatige binnenkomst of onrechtmatig
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verblijf, toepassen op vluchtelingen die, rechtstreeks komend
van een grondgebied waar hun leven of vrijheid in de zin van
artikel 1 werd bedreigd, zonder toestemming hun grondgebied
binnenkomen of zich aldaar bevinden, mits zij zich onverwijld
bij de autoriteiten melden en deze overtuigen, dat zij geldige
redenen hebben voor hun onrechtmatige binnenkomst of
onrechtmatige aanwezigheid.’ (Verenigde Naties, Verdrag
betreffende de Status van Vluchtelingen [1951], artikel 31.1.
http://www.unhcr.nl/fileadmin/user_upload/pdf/unhcrnederland_j
uridischedocumenten_verdragen_vluchtelingenverdrag.pdf )
44 Bernadine Evaristo, Lara, Tarset, 2009, p. 188. Vertaling: ‘Terug
naar Londen, door internationale tijdszones / stap ik Heathrow
uit, mijn toekomst in.’
47 ‘Philips Radio’ uit Is Chhor Par (On This Shore), New Delhi, 2003.
‘Philips Radio’ is uit het Hindi naar het Engels vertaald door Arup
K. Chatterjee, hoofdredacteur van het gedrukte en online tijdschrift
Coldnoon: Travel Poetics en promovendus aan het Centre for
English Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Vertaling
(van de Engelse vertaling door Chatterjee): ‘Mijn huis verweerde
door zijn Vividh Bharati / Zijn pieken en dalen, de
schommelende golven / Zijn knop heeft ons in de steek gelaten
tijdens de laatste verfklus / Cellen die verhit worden in de zon
vallen stil bij zonsondergang / Tussen de krantenkoppen // Ik
dek me in tegen de harde wind in de open straten, in het hart van
Eindhoven / Ik sta vlakbij een groot gebouw van Philips / Al
mijmerend steek ik het zebrapad over / Is het onze Philips
Radio!’
47 ‘Eclipse’ uit Ret ka Pul (Bridge of Sand), Ghaziabad, 2012. ‘Eclipse’
is uit het Hindi naar het Engels vertaald door Bernard O’Donoghue
en Lucy Rosenstein. Vertaling (van de Engelse vertaling door
O’Donoghue en Rosenstein): ‘In een poging het duister te
overwinnen, / worden we verblind door brandende gloeilampen.
/ Niets is zichtbaar in deze gloeiende duisternis. / We hebben
een nieuwe duisternis geschapen in wiens licht / we de dag
uitwissen en / een gordijn voor het raam trekken. // In een
poging je wanhoop te genezen / vergat ik zelfs mijn
misberekeningen. / Als je erin slaagt het vuursteentje van de
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hoop te vinden / al struikelend in deze diepe duisternis, / doe
dan het licht uit als je de kamer verlaat, / zodat ik het donkere
sterrenlicht kan zien schijnen / achter mijn gesloten ogen.’
John Berger, Bento’s Sketchbook, London, 2011, p. 87. Vertaling: ‘Elk
verhaal gaat over iets wat iemand bereikt heeft, anders is het
geen verhaal. De armen gebruiken allerlei trucs maar geen
vermomming. De rijken zijn doorgaans vermomd totdat ze
sterven. Een van hun meest gebruikte vermommingen is Succes.
Er is niets om te laten zien als bewijs voor wat men bereikt heeft
behalve het uitwisselen van een blik van herkenning.’
General provisions regarding leave to enter or remain in the United
Kingdom, http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/
immigrationlaw/immigrationrules/part1/. Vertaling: ‘Vereisten
voor toestemming om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen
als schrijver, componist of kunstenaar: 232. Geschrapt op 30 juni
2008 door lid 17 van Verklaring van Wijzigingen HC 607 behalve
voor zover relevant voor lid 238. Zie Appendix F voor de
formulering van deze Regels in een geval waarin ze relevant zijn.’
Platform for Intercultural Europe, The Rainbow Paper, Intercultural
Dialogue: From Practice to Policy and Back, Brussels, 2008, p. 4.
Vertaling: ‘Interculturele Dialoog is een reeks van specifieke
ontmoetingen die op bepaalde plaatsen en momenten
plaatsvinden tussen individuen en/of groepen met verschillende
etnische, culturele, religieuze en taalkundige achtergronden en
bagage, met als doel het verkennen, toetsen en bevorderen van
begrip, bewustzijn, empathie en respect. De uiteindelijke
bedoeling van Interculturele Dialoog is het creëren van een
coöperatieve en bereidwillige omgeving om politieke en sociale
spanningen te overwinnen.’
Geschreven in ballingschap in 1842 door Antoine Gérin-Lajoie na
de Canadese opstand in 1837-1838 (de zogeheten Lower Canada
Rebellion): http://en.wikipedia.org/wiki/Un_Canadien_errant.
Vertaling: ‘Als u mijn land ziet, / Mijn ongelukkige land, / Ga dan
mijn vrienden vertellen / Dat ik me hen herinner. // O, dagen zo
vol van charme / Jullie zijn verdwenen, / En mijn vaderland,
helaas! / Ik zal haar niet meer zien!’
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87 Uit The Dice Player door Mahmoud Darwish, vertaald naar het
Engels door John Berger en Rema Hammami, en voorgelezen door
John Berger op BBC Radio 4 Today Programme op 1 januari 2010.
Vertaling: ‘Ik zeg niet: ver weg is het leven echt met zijn
denkbeeldige plaatsen / Ik zeg: het leven hier is mogelijk.’
89 Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776 (U.S.
National Archives and Records Administration:
http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.h
tml). Vertaling: ‘Wij beschouwen deze waarheden als
vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen,
dat zij door hun schepper met zekere onvervreemdbare rechten
zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid
en het nastreven van geluk.’ (A. Kaspi, Geschiedenis van de
Verenigde Staten van Amerika, deel 2. Utrecht, 1998)
90 Toespraak van Martin Luther King Jr. voor het Lincoln Memorial in
Washington na de Mars naar Washington op 28 augustus 1963.
Opname en tekst zijn beschikbaar op
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm.
Vertaling: ‘Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan
en de ware betekenis van haar credo zal naleven: “Wij vinden de
volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk
geschapen zijn.”’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream
_(Martin_Luther_King))
90 http://fr.wikisource.org/wiki/Déclaration_des_Droits_de_l’Homme
_et_du_Citoyen. Vertaling: ‘De vrijheid bestaat daaruit, alles te
kunnen doen wat een ander niet schaadt. Zo heeft de
uitoefening van de natuurlijke rechten van ieder mens alleen
deze grenzen die aan de andere leden van de maatschappij het
genot verzekeren van dezelfde rechten.’
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_de_rechten_van_de_
mens_en_de_burger)
91 De naam ‘Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden’ is later gewijzigd in het ‘Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens’. Het werd in 1951
geratificeerd door de Britse overheid en werd een integraal
onderdeel van het Britse rechtssysteem met de Human Rights Act
in 1998.
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92 Uit de Preambule van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie, 2000. http://www.europarl.europa.eu/charter/
pdf/text_nl.pdf.
92 Michel de Montaigne, Essais, Éd de Bordeaux, 1,
http://fr.m.wikisource.org/wiki/Page:Montaigne__Essais,_Éd_de_Bordeaux,_1.djvu/173. Vertaling (gebaseerd op het
Franse origineel alsmede de Engelse vertaling in: Michel de
Montaigne, The Complete Works, translated by Donald M. Frame,
London, 2003, p. 185): ‘Het lijkt erop dat wij geen andere richtlijn
voor de waarheid of de rede hebben dan het voorbeeld en model
van de visies en gebruiken van het land waarin we leven. Dáár
vinden we altijd de volmaakte religie, de volmaakte staatsvorm,
het volmaakte gebruik van alle dingen.’
94 Richard Sennett, The Foreigner, London, 2011, p. 58. Vertaling: ‘In
1848 werd het idee van de natie als een politieke codex
verworpen door de revolutionaire nationalisten: in plaats
daarvan geloofden zij dat een natie vormgegeven wordt door
gewoonte, door de manieren en mores van een volk: het voedsel
dat mensen eten, hoe ze bewegen wanneer ze dansen, de
dialecten die ze spreken, de specifieke vormgeving van hun
gebeden, dat zijn de bestanddelen van een nationaal leven. De
wet is niet in staat voor te schrijven welk voedsel mensen lekker
vinden en grondwetten kunnen geen vervent geloof in bepaalde
heiligen verordenen – met andere woorden: macht kan geen
cultuur maken.’
95 C.P. Cavafy, Waiting for the Barbarians. Vertaling (primair
gebaseerd op de Engelse vertaling van Stratis Haviaras; zie
http://www.cavafy.com): ‘Wat moeten we nu doen zonder
barbaren? / Deze mensen waren een soort van oplossing.’
96 http://www.telegraphindia.com/1130203/jsp/calcutta/story
_16514507.jsp#.UW6Mgr-ASgE. Vertaling: ‘De ene na de andere
vraag kwam op uit het publiek. “Je naam is Amish Tripathi. Maar
op de covers van je boeken staat alleen Amish. Waarom is dat?”
“Tripathi is een achternaam die laat zien tot welke kaste ik
behoor en hoewel ik mij totaal niet schaam voor mijn kaste, wil
ik dit discriminatoire systeem niet in stand houden. Ik kan mijn
achternaam niet verwijderen uit juridische documenten, maar
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mijn boeken heb ik zelf in de hand. Ik ben dus gewoon Amish,”
antwoordde hij onder een daverend applaus.’
Vivien Stanshall, ‘Can Blue men Sing the Whites’, van het album
The Doughnut in Granny’s Greenhouse van The Bonzo Dog Band
(Liberty Records, 1968).
The Guardian, 10 mei 2010
(http://www.guardian.co.uk/music/2010/may/10/macy-graysinger). Vertaling: ‘Als je zwart bent en je doet niet aan R&B of
hiphop, dan moet je een heel lange adem hebben want er is maar
één Lenny Kravitz en maar één Tracy Chapman. Het laatste label
waar ik bij zat stuurde mijn albums alleen naar urban
radiostations, ook al was ik meer een popartiest. Maar voor de
fans maakt het niet uit wie er zingt. Als je een geweldig nummer
hoort, maakt het je niet uit als het gezongen wordt door een
negentigjarig groentje.’
Zadie Smith, Changing my Mind: Occasional Essays, London, 2009,
p. 149. Vertaling: ‘Een gevarieerd leven leiden kan niet slechts een
gave zijn die ons geschonken wordt door onze geboorte; het
moet een voortdurende inspanning zijn die voortdurend
vernieuwd wordt. […] Flexibiliteit is een keuze die altijd open
ligt voor een ieder van ons.’
Jorge Semprún, Une tombe aux creux des nuages, Paris, 2012, pp.
127-128. Vertaling (op basis van het Franse origineel en de Engelse
vertaling door François Matarasso): ‘De twee historische
processen – die van integratie en die van het uiteenvallen van
identiteit – die in eerste instantie sterk tegenstrijdig lijken,
zouden uiteindelijk complementair kunnen blijken als we in
staat zijn een krachtig Europees beleid te ontwikkelen dat
Europa niet alleen voorstelt als een economische eenheid, maar
ook – en misschien juist – als een culturele gemeenschap, als
een spirituele gestalte die open staat naar het universalisme van
een kritische en democratische Rede, vanuit de overtuiging dat
Europa niet gefundeerd kan worden op de uitsluiting van
VERSCHIL; het moet gebouwd worden op de essentiële eenheid
van haar diversiteit.’
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99 ‘Naar schatting meer dan de helft van de wereldbevolking…’, zie
François Grosjean, Bilingualism: Life and Reality, Harvard, 2010,
p. 14.
100 Tony Judt, Postwar: A History of Europe since 1945, London, 2005,
p. 27. Vertaling: ‘Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog
werden landsgrenzen bedacht en toegekend, terwijl mensen over
het algemeen op dezelfde plaats konden blijven wonen. Wat er
na 1945 gebeurde was zo ongeveer het tegenovergestelde: met
een belangrijke uitzondering bleven de grenzen grotendeels
intact maar werden bevolkingsgroepen verplaatst. […] Het
resultaat was een Europa van natiestaten die in etnisch opzicht
homogener waren dan ooit tevoren.’
100 Andrew Marvell, ‘To His Coy Mistress.’ In: The Complete Poems,
edited by Elizabeth Story Donno with an introduction by Jonathan
Bate. London, 1972, p. 50.
102 Hubert Butler, ‘The Barriers’ (1941) in John Banville, ed. The
Eggman and the Fairies, London, 2012, p. 21. Vertaling: ‘Het
behoeft geen onderbouwing dat zelfgenoegzaamheid in feite niet
genoeg is voor een nationale cultuur. Dat is een feit, of de
verklaring die ik ervoor heb gegeven nu juist is of niet. Grote
culturen zijn altijd ontstaan uit de interactie tussen
verschillende samenlevingen.’
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