Actu eel
Insight Veldwerkers
Binnenkort
In me moria m
Gedicht
Colu mn

nieuwsbulletin
februari 2015 - Nr. 2

1
3
5
6
7
8

Dit nieuwsbulletin is bedoeld voor alle partners in de vier steden, de expertgroep, veldwerkers, vrijwilligers en
andere geïnteresseerden van het project Ongekend Bijzonder. In dit bulletin wordt u geïnformeerd over actuele
ontwikkelingen in het project en komen verschillende betrokkenen aan het woord over hun ervaringen met
het project.

Actueel
Groepstrajecten in de vier steden
In de periode tot juni 2015 vinden er in het kader van Ongekend Bijzonder
16 proeftrajecten plaats, waarin groepen vluchtelingen een eigen kunstzinnige presentatie maken, op basis van gemeenschappelijke thema’s
in hun verhalen. De deelnemers worden geworven door de veldwerkers
en bij de uitvoering ondersteund door een kunstenaar. Iedere groep kiest
zijn eigen presentatievorm. Na een succesvolle reeks van kennismakingsbijeenkomsten zijn de meeste groepen al volop aan de slag. Sommige
hebben de vorm van hun eindpresentatie als gekozen, anderen denken
hier nog over na. Er zijn groepen die gaan schilderen, er zijn er die met
theater en film werken en misschien komt er ook een flashmob.
De Rotterdamse Iraniërs gaan het hardst. De groep die door Ferdows Kazemi
bijeen is gebracht, is erg enthousiast. Naarmate de groep vaker bijeenkomt
nemen de verwachtingen toe. Kunstenaar Nasrin, die de groep ondersteunt,
brainstormt mee over de mogelijkheden. De groep kiest voor een interactieve
theatervoorstelling. Ieder groepslid krijgt een eigen rol. Twee mensen die
liever niet op de planken staan houden zich bezig met de organisatie en
andere ondersteunende taken. De voorstelling wordt gemaakt op basis van
de verhalen van de deelnemers over hun ervaringen in Nederland.
De titel van het stuk is: ‘Van vreemdeling tot landgenoot’
De presentatie vindt plaats op zondag 29 maart 2015 om 15.00 uur
Buurthuis Mozaïek, Schommelstraat 69, Rotterdam Noord.
‘Welcome to Holland’ zei Philip tegen hem toen hij zich bij een opvangcentrum
aanmeldde, dat was nog eens een ontvangst!’
“In verschillende monologen delen wij onze ervaringen als vluchteling in
Nederland en in Rotterdam, de stad waarin we veel bereikt en ook veel
verloren hebben. Wij schetsen ons Holland van toen en van nu. Kom, zie,
luister en doe mee met ons verhaal.”
Om inspiratie op te doen voor het project is deze
groep gezamenlijk naar een interactief theaterstuk
‘NONsens in het klooster’ geweest.
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INtErVIEwS
De 24 opgeleide veldwerkers zijn samen verantwoordelijk voor het houden van 50 oral history interviews per stad.
Op dit moment zijn er ruim 80 interviews gehouden, getranscribeerd en voorzien van metadatering. Op de website
van het project staat een teller die de actuele stand van zaken weergeeft. De transcripties worden nog apart
gecontroleerd en er wordt op basis van de uitgeschreven interviews een inhoudelijke analyse gepleegd naar
samenhangen, exemplarische voorbeelden, bijzondere kenmerken en herkenbare thema’s. De interviews waarvan
de geïnterviewde toestemming voor openbaarheid geeft, worden ook gebruikt als basismateriaal voor de verschillend soortige slotpresentaties in 2016.

HEt HIStOrIScH
ONDErzOEk
Het historisch onderzoek bij de archieven en in de literatuur is in volle gang.
Onderzoeker Elias van der Plicht heeft een tussenrapport geproduceerd dat
er veelbelovend uit ziet. Hij zoemt in op verhalen van/over vluchtelingen uit
verschillende periodes en groepen in de geschiedenis en maakt een tijdlijn
van alle groepen die Nederland ooit als vluchteling zijn binnengekomen.
Eindrapportage van het historisch onderzoek is eind mei klaar.

SLOtprESENtAtIES IN 2016
In 2016 worden per stad meerdere slotpresentaties georganiseerd. De contouren van deze presentaties worden
bepaald door de lokale stuurgroepen waarin onder andere het stadsarchief, het museum en VluchtelingenWerk
vertegenwoordigd zijn. Elke stad heeft een eigen thema en in elke stad wordt gezocht naar samenwerking met
andere initiatieven en grotere festivals:

AmStErDAm

UtrEcHt

thema: Ontmoetingen en verhalen
(i.s.m.: Framer Framed, Beeld voor Beeld)

thema: Gedeelde sporen
(i.s.m.: Culture zondagen)

DEN HAAG

rOttErDAm

thema: Vrijheid aan Zee
(i.s.m.: Haagse vrijheidsweken)

thema: De wederopbouw van mijn leven
(i.s.m.: Rotterdam Festivals – de wederopbouw
van Rotterdam)

EVENEmENt:

VErDIEpINGSDAG ONGEkEND BIjzONDEr

VrIjDAG 12 jUNI 2015

Op vrijdag 12 juni 2015 wordt een Landelijke bijeenkomst ter verdieping
van de uitkomsten uit deel I van Ongekend bijzonder georganiseerd.
Het programma bestaat uit een plenair deel met bijzondere gastsprekers en een middag met werkgroepen. Het volledige programma met
locatie volgt binnenkort!
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Insight Veldwerkers
Voor het project Ongekend Bijzonder zijn tweetalige veldwerkers opgeleid. Zij gaan als veldwerker in Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht individuele verhalen van vluchtelingen verzamelen en groepstrajecten begeleiden. In dit bulletin wordt verslag gedaan over hun ervaringen. Er zijn in totaal tien vluchtelingengemeenschappen die aan dit project meedoen.

AfGHANEN

Razia Samsor
Niemand vlucht om
een hoofddoek
Razia Samsor vlucht in 1993 met
haar drie kinderen van 6 maanden,
3 en 6 jaar, via een aantal landen
naar Nederland, waar ze in 1994
aankomt. Ze is dan 34 jaar. “We
vluchtten voor de oorlog, maar ook
voor de situatie voor vrouwen, deze
was erg slecht. En dan ging het niet
om kledingvoorschriften zoals hoofddoeken, kort geknipte nagels en het
verbod op hoge hakken. Niemand
vlucht om een hoofddoek. Maar
vrouwen mochten niet werken.”
Razia groeit op in Kabul en studeert
er Civiele Techniek. Voor haar komst
naar Nederland werkt ze tien jaar
als ingenieur.
Drie jaar na haar aankomst in Nederland krijgt Razia haar verblijfsstatus
en mag ze studeren en werken. Ze
leert Nederlands en doet een opleiding Auto CAD. Omdat ze bij sollicitaties steeds wordt afgewezen
wegens gebrek aan Nederlandse
werkervaring, doet ze een periode
vrijwilligerswerk bij een vluchtelingenorganisatie in Rijnmond. Vervolgens
krijgt ze de kans om een jaar werkervaring op te doen bij een ingenieurs-

bedrijf. Ze vervult een aantal banen
die aansluiten bij haar opleidingsniveau. Maar door de crisis raakt ze
uiteindelijk haar baan kwijt, dat leidt
ertoe dat ze in 2010 van richting
verandert. Ze komt in het maatschappelijk werk terecht. Nu werkt ze bij
de Eigen Kracht Centrale en bij een
participatiecentrum voor vrouwen in
Rotterdam.
Razia voelt zich zeer betrokken bij
de Afghaanse gemeenschap in
Nederland, met name bij de vrouwen.
Ze heeft recentelijk met anderen een
Stichting voor Afghaanse Vrouwen
in Rotterdam opgericht.

Farid Kabiri
Via rusland naar
Nederland
Farid Kabiri wordt geboren in een
dorp nabij Kabul. Wanneer hij zes
jaar oud moet hij met zijn gezin voor
de rebellen naar de hoofdstad vluchten. Ze wonen daar onder moeilijke

omstandigheden in een van de
krottenwijken van Kabul. In 1991
krijgt Farid de mogelijkheid om voor
studie naar Rusland te gaan. Hij
studeert er Internationaal Recht.
Wanneer hij afstudeert is inmiddels
de Taliban aan de macht in Afghanistan en worden er etnische zuiveringen uitgevoerd. Farid besluit met
zijn vrouw en twee kinderen te
vluchten. In augustus 2000 bereikt
hij, via Rusland Nederland.
Na een periode in een AZC studeert
Farid omdat zijn Russische diploma
hier niet erkend wordt, opnieuw
Rechten, aan de universiteit van
Utrecht.
Zijn vluchtverhaal maakt dat Farid
ambivalent staat ten opzichte van
de Afghaanse gemeenschap in
Nederland. Hoewel hij er goede
vrienden in heeft, is hij toch vaak
terughoudend in zijn uitingen naar
zijn ex-landgenoten. Hij weet niet
altijd wie hij kan vertrouwen.
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trauma’s en trots
Farid en Razia hebben een proeftraject opgezet met Afghaanse vluchtelingen in Den Haag. De groep
bestaat uit louter vrouwen. Ze
komen wekelijks bijeen in een
wijkcentrum. Ze praten en koken
met elkaar en laten onder meer het
Nederlandse publiek kennismaken
met hun nationale keuken. In
december 2014 maken Razia en
Farid kennis met deze vrouwen. De
17 vrouwen die meedoen zijn van
verschillende leeftijden. Op 13
januari 2015 starten ze met elkaar
met het proeftraject.
De groep ziet onmiddellijk het
belang van het project Ongekend
Bijzonder in. Onder leiding van een
kunstenaar gaan ze aan de slag met
de thema’s ‘kracht’ en ‘weerbaarheid’. Vier groepen van elk vier
vrouwen maken schilderijen over
‘toen’ en ‘nu’. Ze spreken openlijk
met elkaar over de positie die ze in
Afghanistan hadden en de, in vergelijking daarmee, vaak lagere positie
die ze hier innemen. Over hun moeilijkheden hier en die in Afghanistan.
Over hun trauma’s, maar vooral ook
over hoop en over trots. Want ze
zijn trots op wat ze hier, ondanks
alles, hebben bereikt en ze zijn trots
op hun kinderen.

De thema’s kracht, weerbaarheid,
hoop en trots beelden de vrouwen
uit op grote doeken. Ze worden
daarbij ondersteund door kunstenaar
Sam Masoud. Het is de bedoeling
dat er in april/mei een expositie
komt , misschien in de ambassade,
misschien ook in het wijkcentrum
waar ze zijn ontstaan.
Eén van de vrouwen heeft een
verhaal geschreven over de kracht
van Afghaanse vrouwen. Razia:
“Dat verhaal heeft mij, als Afghaanse
vrouw, diep in mijn hart geraakt”.
Een dichter zal het verhaal, dat in
het Dari is geschreven, omzetten in
een gedicht in het Nederlands. Dit

gedicht zal tijdens de eindpresentatie
worden voorgedragen. De mannen
en de zonen van de vrouwen zullen
bij de presentatie zorgen voor muziek.
Razia: “We dachten eerst dat
wekelijks bij elkaar komen te veel
zou zijn voor de groep, maar zij
willen beslist niet tweewekelijks,
zoals we voorstelden. Ze willen elke
week. “De groep start om 13.00 uur,
maar ze zijn er al om half één”.
Farid: “Het gaat hartstikke goed”.
door: Gerben Kroese,
Projectteam Ongekend Bijzonder
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Binnenkort
Archieven en
DANS (Data
Archiving and
Networked
Services)
komen bijeen

Hoe maak je 200 oral history
interviews, met elk 2-3 uur video
opnamen, digitaal toegankelijk via
de archieven van Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht?
Dit is de vraag waar data techneuten
van de vier gemeentearchieven en
vertegenwoordigers van DANS de
komende maand samen over zullen
spreken.
DANS is het data archief waar data
sets van en voor wetenschappelijk
onderzoek worden bewaard en ter
beschikking gesteld aan onderzoekers. Al het materiaal van de 200
Ongekend Bijzonder interviews zal
via DANS worden opgeslagen en
gestreamed. Concreet gaat het om
de video opnames van de interviews
samen met een indexering van
gegevens en korte synopsis van het
materiaal (metadatering) en de
volledig uitgeschreven teksten van
wat er in het interview wordt gezegd
(transcripties). Deze gegevens
worden eigendom van de stadsarchieven van Amsterdam, Utrecht,
Den Haag en Rotterdam. Het is de
bedoeling dat het interviewmateriaal
niet alleen beschikbaar is voor
onderzoekers die toegang hebben

tot DANS, maar dat ook voor een
breder publiek toegankelijk is.1 In
het overleg dat vanuit het project
met de vier gemeentearchieven en
DANS wordt gevoerd wordt bepaald
op welke wijze de overdracht van
het materiaal naar de archieven
plaats zal vinden en hoe de
gestraemde interviews via de eigen
websites/ portals van de archieven
te bekijken, te lezen en op thema of
onderwerp te doorzoeken zullen
zijn.
1

Voor zo ver de geïnterviewden daar
toestemming voor hebben gegeven.
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HErmAN DIVENDAL
1948 - 2015
Juan Heinsohn, 11 februari 2015, Rotterdam

Op zondag 8 februari 2015 is, in zijn
huis in Amsterdam, Herman Divendal
overleden. Herman was lid van de
Landelijke expertgroep bij het project
Ongekend Bijzonder. Hij is 24 jaar
lang actief geweest in AIDA Nederland (Association Internationale de
Defense des Artistes), een belangrijk steunpunt in ons land voor vervolgde, gevluchte kunstenaars. Zijn
kennis van zaken, uitgebreide netwerk, ervaring en grote betrokkenheid met gevluchte kunstenaars,
waren een waardevolle bijdrage aan
ons project. We missen een
"compañero" die de situatie van
vluchtelingen wist te begrijpen, een
inspirerende persoonlijkheid die de
liefde van velen wist te winnen met
zijn oprechte betrokkenheid, menselijkheid en solidariteit.
De zondag daarvoor, 1 februari
2015, ben ik bij Herman op bezoek
geweest. Ik werd toen door Marian,
zijn partner, ontvangen. In de woon-

kamer lag Herman, op een ziekenhuisbed naast het raam. Hij was
mager en oud geworden, maar zijn
ogen hadden nog het licht, de verwondering voor alles, de liefde voor
zoveel mensen die hij ontmoet heeft
in zijn leven en werk. Ik ging bij hem
zitten, en pakte zijn hand vast. Ik
probeerde mij groot te houden, alsof
ik hem niet ziek zag. Hij wilde weten
wat ik aan het doen was, we deelden al jaren de passie van projecten
ontwikkelen, mensen uitdagen om
het beste van hun creativiteit te
laten zien, ruimte creëren voor
anderen, alsof wij, daardoor, onze
eigen wereld groter maakten.
Zelf heb ik Herman eind jaren '90
leren kennen. Hij zat bij AIDA
Nederland, ik bij stichting Dunya te
Rotterdam, een organisatie die
podia creëerde voor de presentatie
van wereldcultuur. Kort daarna
gingen we projecten ontwikkelen en
samenwerken. Hij wist niet alleen

kracht, energie, toe te voegen aan
ideeën van nieuwe activiteiten, maar
ook een bepaald evenwicht te
brengen in de plannen, evenwicht
gebaseerd op ervaring en intrinsieke
kennis van het culturele veld, kennis
die voor velen van ons, mensen
gekomen van ver, niet zomaar
paraat hebben. Integratie blijkt een
eindeloos karwei.
En inderdaad, als je van ver komt
op zoek naar veiligheid, met de
droom een huis te bouwen voor je
nieuwe verdere leven en de weg
nog moet vinden, ook in deze eigenaardige taal, heb je open deuren
nodig en personen die de mensentaal spreken. Dat was de taal van
AIDA, het was de taal van Herman.
Ik weet dat hij nooit het juiste honorarium heeft ontvangen voor al zijn
werk. Ik had het gevoel dat dit voor
Herman een punt was, maar zeker
geen drempel om te blijven werken
aan waar hij in geloofde. Uit eigen
ervaring weet ik dat het thuisfront
hier niet altijd blij mee is. In onze
maatschappij is het delen, het
bevorderen van menselijkheid,
waardering voor de culturele bagage van vluchtelingen, een slecht
betaalde bezigheid. Zo is toen ook
de subsidie van AIDA in 2012 stopgezet. De marktwaarde van een
mens wordt niet bepaald door de
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Hermans van deze wereld, maar
door kooplieden die handeldrijven in
leven en liefde. Wat AIDA deed voor
anderen was voor hun niet van
belang.
Bij hem op bezoek, zittend naast
zijn ziekbed, houd ik zijn hand vast.
Hij vraagt nog een keer excuses
voor dat ene telefoontje. Hij belde
medio januari om met mij te praten,
hij was boos. Hij wilde dat ik het
schrijven van gedichten en werken
aan mijn schilderkunst serieus aan
zou gaan pakken. Er was geen tijd
meer om van alles te blijven doen:
maak keuzes en ga diep in je eigen
werk. Hij was boos, net als een
vader die verwacht dat zijn kind alle
mogelijkheden gaat benutten in de
ontwikkeling van wat goed is voor
hemzelf en zijn toekomst. Na zo een
gesprek liep ik dagen lang met zijn
woorden in mijn hoofd. Ergens in
mijn hart en ziel weet ik dat hij gelijk
had en heeft.
Aan het eind van mijn bezoek kus ik
zijn voorhoofd en ga naar buiten. Op
de stoep, voor zijn deur, breekt mijn
hart. Daarna, een beetje verloren,
loop ik richting de tram, maak ik
foto's van zijn geliefde stad, van de
straten die hij nooit meer zal kunnen
lopen.

Gedicht uit de oude doos
Mijn vreemde liefde
Vraag mij niet, nooit, over mijn liefde,
Vraag niet meer over mijn leven,
Omdat ik geen stuk van mijn land meer heb.

Vraag niet meer over mijn hart en mijn gevoel,
Mijn vreemde liefde,
Omdat….

Door: Leyli Golsar

Vaarwel vriend.
In 2003 deed dichter en beeldend kunstenaar Leyli Golsar, afkomstig uit Iran, mee aan het
project Levensloop Oudere Vluchtelingen (LOV) van stichting BMP. In een workshop onder
leiding van Carla Boogaards, maakte zij dit gedicht.

Juan Heinsohn Huala is één van de
veldwerkers binnen het project
Ongekend Bijzonder

Pianist en componist Paul de Boer kwam het gedicht in 2014 op het spoor en zette het op
muziek. Tijdens de Nescio lezing in Kortenhoef op 17 december 2014 werd het uitgevoerd
door Alt Annemiek van Zeben en Paul de Boer. De opname is te beluisteren op onze
website: http://www.ongekendbijzonder.nl/mijn-vreemde-liefde/
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ONGEkEND GEwOON
Bij het vertrek uit Iran had ik een fantasie die me bij moeilijke periodes tijdens het vluchten
op de been hield. Ik zou straks als ik in veiligheid was beland de wereld vertellen over de
misdaden tegen de menselijkheid in mijn land. Ik zou verhalen vertellen over het gebrek
aan vrijheid en het lot van allen die zich hier tegen verzetten. Deze gedachten gaven mij
kracht en namen veel van mijn angsten weg. Ik had immers genoeg gezien en meegemaakt om over te vertellen. Alles wat ik als bagage meenam maakte me uniek en de
wereld zou met deze uniciteit kennis moeten maken.
Alhoewel ik bij de aankomst niet uitzonderlijk veel oren aantrof om mijn verhaal wereldkundig te kunnen maken, heb ik genoeg slachtoffers gevonden die naar me wilden
luisteren. De reacties op mijn verhalen heb ik met gemengde gevoelens ervaren. Men
was meevoelend met mijn verhalen maar wilde niet per definitie gelijk in opstand komen
om samen met mij mijn land te bevrijden. Gaande weg deed ik natuurlijk nieuwe ervaringen
op en mijn repertoire aan verhalen groeide met recentere ervaringen. Vasthouden aan
oude verhalen belemmerde mij om plaats te maken voor de nieuwe. De oude verhalen
die me zo bijzonder en uniek maakten verdwenen in de la en de nieuwe verhalen lieten
zich in een voor mij nog onbeheerste taal vertellen.
Het gevoel van uniciteit bleef echter lang hangen. “Ik ben anders omdat ik andere
dingen heb meegemaakt en het wordt steeds moeilijker om dat te vertellen en dus is het
gezonder niet meer eraan te refereren”, maakte ik me wijs. De nieuwe verhalen bleken al
heel snel een brug te zijn om over de vertroebelde wateren van mijn bestaan heen te
lopen naar het rustige zoete water van het gewone leven. Ik raakte ingeburgerd. Stiekem
beoordeelde ik mijn inburgering tevens als uniek, want ik had uiteraard andere dingen
meegemaakt waardoor ik uniek blijf ongeacht mijn inburgering. Ik repte daar alleen geen
woord meer over. Calvinisme was overigens een onderdeel van mijn inburgeringsproces.
En toen was er ineens Ongekend Bijzonder. En ik mocht er aan meewerken. Verhalen
verzamelen van vluchtelingen in grote steden over hun leven. De jarenlange mythe van
mijn uniciteit viel in twee honderd stukken uiteen bij het kijken naar de interviews. In
sommige interviews zag ik mijn oude dromen en nachtmerries, en soms erg letterlijk. Zo
letterlijk alsof ze allemaal van dezelfde winkelketen waren gekocht. Mijn gevoelens van
toen en nu bleken niet die van mij te zijn maar van iedereen die uit dezelfde kraan tapt.
Mijn intense overtuigingen en emoties bleken meerdere eigenaren te hebben. En rara,
veel daarvan waren een stuk origineler en heftiger dan wat ik ooit heb gevoeld.
Men zou zeggen dat ik op een gezonde manier gedesillusioneerd ben door uit de toren
van mijn ego te vallen naar de grond waar normale stervelingen zich bevinden. Het
tegendeel is waar. In een woord: Opgelucht. Eerder voel ik alsof ik gevlucht ben uit de
gevangenis van mijn denkbeeldige uniciteit en me gevoegd heb bij anderen. Anderen die
op mij lijken. Anderen met een verhaal dat ook “uniek” is. Ik ben niet meer alleen en voor
mijn eigen gevoel ben ik ineens “ongekend gewoon”. Ik heb nu ineens zin in kletsen over
het verleden in plaats van zwijgen om niet op te vallen. Zonder dat ik de verantwoordelijkheid draag om de wereld te veranderen en strijdgenoten te ronselen. Wat is het toch
heerlijk om weer eens ongekend bijzonder gewoon te zijn.
Firoez Azarhoosh,
projectcoördinator Ongekend Bijzonder

Ongekend Bijzonder heeft tot doel om de
levensverhalen van vluchtelingen te verzamelen, archiveren en op kunstzinnige
wijze aan een breed publiek te presenteren. De focus ligt op de bijdrage van
vluchtelingen aan de ontwikkeling van de
vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht.

