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

Actueel
Update over de groepstrajecten
in de vier steden
In de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht organiseren de
opgeleide veldwerkers vier proeftrajecten waar groepen vluchtelingen aan
mee kunnen doen. De bedoeling is dat de groepen zo’n gemiddeld acht
keer bijeenkomen om eerst verhalen met elkaar te delen, om daarna op
basis van gemeenschappelijke thema’s een kunstzinnige presentatie te
maken in een vorm naar eigen keuze. Deze presentaties leveren materiaal
op voor de slotpresentaties van het project in 2016.
Op dit moment zijn de veldwerkers druk bezig met de werving van deelnemers.
Zo zijn er al verschillende informatiebijeenkomsten en inloopavonden georganiseerd om geïnteresseerden over het project te vertellen. In Utrecht
slaan de veldwerkers de handen in elkaar en gaan er samen op uit om deelnemers te werven. In de zoektocht naar Vietnamese deelnemers worden de
Vietnamese eettentjes niet over geslagen en wordt er heel wat lekkers
geproefd. In Rotterdam heeft er al een eerste groepsbijeenkomst met Irakezen
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst worden persoonlijke verhalen
met elkaar gedeeld en krijgen de allereerste ideeën voor het project al vorm.
In Den Haag zijn het de Iraniërs die de spits afbijten. En last but not least,
de veldwerkers in Amsterdam, zij hebben in korte tijd een grote prestatie
geleverd. We kunnen namelijk met trots melden dat er al ruim 60 deelnemers zich hebben ingeschreven voor de groepstrajecten in Amsterdam.
De meeste groepstrajecten zullen in januari beginnen. Wordt vervolgd!

Veldwerkers in Utrecht

Informatiebijeenkomst Rotterdam
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meedoen aan de
groepstrajecten?

per stad doen
de volgende
vluchtelingengemeenschappen
mee aan het
project:

Ben je zelf een vluchteling, of ken je vluchtelingen, die het leuk zouden
vinden om in een groepstraject samen aan een creatieve presentatie te
werken? Neem dan contact op met de betreffende coördinatoren van
de lokale Vluchtelingenwerk organisaties. De bijeenkomsten worden
georganiseerd in de periode van december 2014 tot juni 2015.

UtrecHt

rotterdam

Iraniërs, Afghanen, Vietnamezen en
Ethiopiërs

Iraniërs, Ex Joegoslaven, Chilenen
en Irakezen

Coördinatie: VW Midden Nederland
Contactpersoon: Charlotte Buitenkamp
E-mail: cbuitenkamp@vwmn.nl

Coördinatie: VW Maasdelta
Contactpersoon: Angelique Nelen
E-mail: anelen@vwmaasdelta.nl

den Haag

amsterdam

Iraniërs, Afghanen, Somaliërs en
Congolezen

Iraniërs, Irakezen, Eritreeërs en
Ex Joegoslaven

Coördinatie: VW Zuidvleugel
Contactpersoon: Johanne Garland
E-mail: jgarland@vwzuidvleugel.nl

Coördinatie: VW Amstel tot Zaan
Contactpersoon: Conchita Rink
E-mail: crink@svaz.nl

InspIratIemIddag
beknopt verslag
op vrijdag 24 oktober vond de Inspiratiemiddag van
ongekend Bijzonder plaats. Het programma van
deze middag was bedacht door de veldwerkers van
het project. Zij hadden in twee groepen van twaalf
elk drie workshops voorbereid. Bedoeling van de
Inspiratiemiddag was dat de veldwerkers konden
laten zien wat ze de afgelopen tijd in de opleiding
van ongekend Bijzonder geleerd hebben en wat ze
de komende tijd aan werkzaamheden gaan doen.
daarbij stonden drie onderwerpen centraal:
1. Het afnemen van een oral history interview;
2. Het verkennen van een aantal meer theoretische
vragen van het project, zoals de vraag wat een
bijdrage precies is en wat de betekenis van het
project voor vernieuwing van erfgoedinstellingen
kan zijn;
3. Het begeleiden van groepen om, op basis van
eigen beelden en verhalen een publiekspresentatie
te maken.
Voordat de belevingssessies begonnen vertelde Saskia
Moerbeek, directeur van de stichting BMP en initiatiefnemer van het project Ongekend Bijzonder, eerst kort
wat het project inhoudt en waar het naar toe werkt.
Ze begon met de constatering dat de geschiedenis van
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morgen, vandaag gemaakt wordt en dat het alleen
daarom al belangrijk is dat ook nieuwe groepen in de
steden zich vertegenwoordigd weten in archieven en
musea. Ze vertelde kort over de slotpresentaties in de
vier grote steden die door de stedelijke stuurgroepen
van het project zijn uitgedacht en over de bijzondere
ervaring van het lesgeven aan een zo gemotiveerde en
betrokken groep als die van de 24 veldwerkers van
Ongekend bijzonder.
Na Saskia kwam Elias van der Plicht aan het woord. Hij
doet, in samenwerking met de betrokken gemeentearchieven en onder andere het Nationaal Archief en het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
historisch onderzoek naar de geschiedenis van vluchtelingengemeenschappen in Nederland. Hij merkte op dat
er veel materiaal is, maar dat het vinden van de juiste

trefwoorden en zoektermen niet eenvoudig is. Aan de
hand van een dagboek van een Hongaarse predikant,
dat hij vond in het archief van de gereformeerde kerk in
Utrecht, kon hij vertellen hoe het de Hongaren in
Nederland is vergaan en hoe deze predikant aankeek
tegen ‘zijn eigen mensen’ en hoe hij de ontvangst in
Nederland ervoer.
Het volgende programmaonderdeel bestond uit een
filmpje met fragmenten uit de proefinterviews die de
veldwerkers in de zomer gehouden hebben en een
humoristisch filmpje met een impressie van de opleiding.
De fragmenten oogsten veel lof en maakten voor velen
duidelijk wat voort soort interviews er plaats gaan vinden.
Vervolgens werden alle veldwerkers naar voren geroepen
om symbolisch een groot certificaat voor allen in
ontvangst te nemen.
In de Belevingssessies gingen de ongeveer 150 deelnemers van de middag aan de slag met het houden van
interviews, het maken van presentaties en het verkenningen van belangrijke vragen uit het project. De veldwerkers toonden vol enthousiasme hun kunnen en
wisten de deelnemers op veel verschillende manieren te
inspireren. In de ene zaal werd lesgegeven in camerabeheersing en het stellen van de juiste interviewvragen,
in de andere zaal konden de deelnemers een life interview volgen en ook zelf vragen stellen aan de geïnterviewde. De twee workshops over presentaties hadden
elk een geheel eigen karakter. De ene groep ging aan
de slag met het maken van tableaus vivants met als
onderwerpen: de uitreiking van het certificaat en de
aanbidding van de (zwarte) Sinterklaas. De andere
groep verdiepte zich in de vraag wat je meeneemt of
mee zou nemen als je moet vluchten en vertelden daar
verhalen bij.
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In de groep die zich boog over de vraag wat een bijdrage
nu eigenlijk inhoudt ontstond een discussie over de
vraag of je die vraag eigenlijk wel mag stellen, omdat
het mogelijk impliceert dat je vindt dat iemand een
bijdrage móet leveren. Al discussiërend kwam de groep
tot de conclusie dat een bijdrage uit heel veel verschillende dingen kan bestaan, zelfs boodschappen doen,
stemmen of gewoon er zijn. Ook stelde de groep vast
dat er wel verschil is tussen Nederlanders en vluchtelingen als het gaat om de bijdrage die ze leveren, en
vooral ook de beleving daarvan.
De groep die zich door middel van de methode van het
wereldcafé verdiepte in de bijdrage van het project aan
erfgoedvernieuwing, ontstonden enthousiaste en geanimeerde gesprekken over de rol van archieven en musea
en het belang van diversiteit in de collecties en, de makers
en het publiek. De uitkomsten van deze sessie werden
gepresenteerd in de vorm van een gedicht (zie pagina 11).
Na de presentaties van de workshops volgden nog een
aantal bijdragen van mensen die geïnterviewd zijn of die
op andere wijze betrokken zijn bij het project. Een van
de Iraanse interviewden is actief om het basisinkomen
te promoten in Nederland en toonde de clip die ze hierover met anderen gemaakt heeft en waarover ze ook in
het interview vertelt. Een Ethiopische vrouw uit Den
Haag gaf samen met enkele Ethiopische deelnemers
een korte dansvoorstelling en Monir Goran uit NoordIrak liet drie van zijn mooiste liederen in verschillende
stijlen horen op ut en gitaar.
De middag werd afgesloten met de vraag van projectcoördinator Firoez Azarhoosh of er vanuit de zaal nog
prangende vragen of dringende boodschappen waren.
Een Vietnamese meneer vroeg zich af of de veldwerkers
ook wel eens interviews houden met mensen die achteraf
weinig te vertellen hebben. En een mevrouw worstelde
met de vraag naar een bijdrage en de impliciete veronderstelling die hier vanuit gaat dat mensen verplicht
zijn een bijdrage te leveren. Vanuit de zaal kwamen

verschillende reacties. Een van de veldwerkers zei dat
iedereen een verhaal heeft en dat elk verhaal de moeite
waard is. In de praktijk komt zij weinig mensen tegen die
niets te vertellen hebben. Iemand die geïnterviewd was,
vertelde dat het interview veel voor haar betekent heeft
en dat de voorzichtige vraag naar een bijdrage die aan
het einde werd gesteld haar aan het denken heeft gezet.
Ze kijkt nu met andere ogen naar haar eigen betekenis.
Er was ook nog een vraag waarom er in het project
aandacht wordt besteed aan de geschiedenis en hoe er
omgegaan wordt met de vluchtgeschiedenis van de
geïnterviewden en hun privacy. Saskia Moerbeek
antwoorde hierop dat de interviewers zelf ook vluchtelingen zijn dus heel goed weten hoe gevoelig sommige
onderwerpen liggen. De nadruk in het project ligt echter
niet direct op de vluchtgeschiedenis maar vooral op de
tijd dat (ex) vluchtelingen in Nederland wonen. Verder
heeft het project allerlei mogelijkheden voor geïnterviewden om aan te geven dat ze bijvoorbeeld niet
herkenbaar in beeld willen, of dat ze willen dat fragmenten uit hun interview pas jaren later beschikbaar komen
voor onderzoek. Even ontstond er nog een discussie
over de vraag of Mondriaan nu wel of niet een vluchteling was (wat hij volgens ons toch wel is) en daarna was
het tijd voor een drankje. De veldwerkers kregen hun
persoonlijke certificaat uitgereikt en met de gitaar van
Monir erbij werd er nog lang gezongen in de bar.
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Insight Veldwerkers
Voor het project Ongekend Bijzonder zijn vierentwintig 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.

ex-joegoslaven
In dit bulletin maken we nader kennis
met de veldwerkers uit voormalig
joegoslavië. de oorlogen tussen 1991
en 1999 in het voormalige joegoslavië
brengen een grote stroom vluchtelingen vooral uit Bosnië en Kosovo op
gang. de ex-joegoslaven vormen grote
gemeenschappen in de steden amsterdam
en rotterdam. Het is niet altijd duidelijk wie
van hen vluchteling is en wie migrant, sommigen
zijn eerst migrant en worden later vluchteling.
een deel van hen heeft bewust voor amsterdam
of rotterdam gekozen. In het project ongekend
bijzonder vormt de ex-joegoslavische gemeenschap,
bestaande uit Bosniërs, serven, Kroaten en Kosovaren
de enige vluchtelingengroep die uit europa komt.
de veldwerkers edo Barak (amsterdam), mina domić
(rotterdam), Inesa jasarević (amsterdam) en mirela
Kahrimanović (rotterdam) vertellen over hun aankomst
in nederland, hun motief om aan dit project mee te
doen, wat ze tegenkomen in hun zoektocht naar
respondenten en hun ervaring met het interviewen.

Zoektocht naar
Respondenten
Edo (Sarajevo, Bosnië Herzegovina)
is niet gevlucht voor de oorlog zoals
zijn collega veldwerkers, maar werd
vluchteling tijdens zijn verblijf in
Amsterdam omdat hij niet meer terug
kon. Via een studiegenoot vernam
hij in Amsterdam de ernst van de
situatie in zijn land. Het Servisch
leger was Kroatië al binnengevallen
en leeftijdgenoten werden gerekruteerd. Terwijl in eigen land de etnische
groepen uit elkaar gescheurd
werden, vond de Joegoslavische
gemeenschap (veelal studenten en
hoogopgeleiden) in Amsterdam juist

steun bij elkaar. De organisatie Mi Za
Mir (Wij voor Vrede) in Amsterdam
Oost was hun verzamelplek, “de plek
waar je heen ging als je op zoek
was naar werk of onderdak maar
ook om gewoon contact te houden
met je landgenoten”, vertelt Edo.
Edo heeft sedert die tijd altijd een
goede band gehad met de exJoegoslavische gemeenschap in
Amsterdam. Het zoeken naar respondenten om te interviewen voor
Ongekend Bijzonder is dan ook geen
lastige karwei voor hem. Samen met
Inesa zal hij tien interviews afnemen.
“Veel te weinig”, zegt Edo teleurgesteld, “ik ken veel interessante
mensen in mijn omgeving en men-

sen zijn enthousiast hun verhaal te
delen. In hun selectie zijn ze nauwkeurig. Ze willen er voor zorgen dat
alle groepen die uit voormalig
Joegoslavië zijn gevlucht (Bosnië,
Servië, Kosovo en Kroatië) aan het
woord komen. Inesa geeft aan zelf
niet veel contact te hebben met
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andere Ex-Joegoslaven, de contacten die ze heeft zijn vooral familieleden. Per toeval komt ze nu en dan
iemand tegen met een Bosnische
achtergrond. Haar zoektocht naar
respondenten gaat dan ook iets
minder soepel dan bij haar collega
Edo, “maar als je iemand hebt

kinderen die uit het oorlogsgebied in
Bosnië komen. Via Google start ze
haar zoektocht naar bestaande verenigingen die het geld op de juiste
plek kunnen krijgen en mensen die
het leuk vinden om bij het feest aanwezig te zijn. Zo komt ze uit bij Mladi
BiH: de overkoepelende organisatie

Edo Barak reist in 1991 met een studiegenoot vanuit Joegoslavië (Sarajevo) naar
Amsterdam met de bedoeling daar 2 à 3 maanden te blijven. Edo studeert dan nog
Architectuur aan de Universiteit in Sarajevo. Om zijn ouders te overtuigen vertellen
hij en zijn vriend dat ze voor studie naar Amsterdam willen gaan. Eenmaal in
Amsterdam aangekomen komt de studie op de tweede plaats. Het gaat ze op dat
moment vooral om het avontuur. Na een paar maanden als hun geld begint op te
raken en hij weer terug wil naar Sarajevo, zijn het zijn ouders, die hem tegen
houden, “blijf nog maar even daar”. Edo is interieurarchitect met een eigen bedrijf
Barakdesign in Amsterdam en woont nu al 23 jaar in Nederland.

gevonden ontstaat er van zelf een
sneeuwbal effect, via via kom je zo
bij je volgende respondent uit”, zegt
Inesa.
De Rotterdamse Mirela heeft gedurende haar jeugd in Zeeland en haar
studententijd in Utrecht nauwelijks
contact met andere Bosniërs. Als
derdejaars student sluit ze zich aan
bij de studentenvereniging ‘Spontaan’. Het idee ontstaat om een
benefietfeest te organiseren voor

voor jongeren uit Bosnië-Herzegovina
in Nederland. Via deze vereniging
komt ze voor het eerst in contact
met andere Bosniërs in Nederland.
Mirela herinnert zich dat moment

nog heel goed, ”voor het eerst stond
ik oog in oog met leeftijdgenoten die
dezelfde achtergrond hadden als ik,
dat was bijzonder”. Haar contacten
met de Bosnische gemeenschap
groeien snel, ze wordt actief lid van
de vereniging Mladi BiH en maakt 2
jaar lang deel uit van het bestuur.
De vereniging is bijzonder omdat de
jongeren met veel enthousiasme en
passie samenkomen en werken aan
projecten die Bosnië-Herzegovina
op een positieve manier promoten.
Mina heeft haar netwerk vooral te
danken aan haar eigen radioprogramma (Mini Media) in Rotterdam.
Uit die periode komt ze nog steeds
veel mensen tegen, “daar heb ik
een familieband mee, maar dat was
in het begin toen ik in Nederland
kwam wel anders”, vertelt Mina.
Haar eerste 5 jaar in Nederland zijn
spannende en emotionele tijden.
Een periode waarin haar moeder

Inesa Jasarević, geboren in Sarajevo, is 4 jaar oud wanneer ze met haar moeder
en broertje naar Nederland vlucht, dat was in 1992. Ze woont tot haar 18de in Overijssel (Raalte) totdat ze Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam gaat studeren. Daarna maakt ze een switch en vindt uiteindelijk haar passie in de studie
Theater, Film en Televisie aan de Universiteit van Utrecht. Naast haar studie werkt
ze als rondleider bij de Anne Frank Stichting.
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Mina (vooraan vierde van links) als kind tijdens kerstviering op kinderdagverblijf (Pristina, Kosovo)

ernstig ziek wordt en ze verwikkeld
raken in een langdurige rechtszaak
met de IND voor het verkrijgen van
een verblijfsdocument. Mina heeft
op dat moment weinig behoefte om
contact te leggen met andere
Joegoslaven. Terwijl haar moeder
en broer juist altijd erg openstaan en
in contact blijven met andere exJoegoslaven houdt Mina zich bewust
afzijdig en concentreert zij zich vooral
op haar studie. De moeder van Mina
overlijdt een jaar nadat ze officieel
worden toegelaten. Vandaag de dag
herinnert ze zich haar moeder als
een vrouw die haar ertoe heeft
gezet open te staan en meer toenadering te zoeken tot de Joegoslavische gemeenschap ongeacht religie
of etnische afkomst. “Vroeger vierden we alle feestdagen thuis, en dat
wil ik mijn kinderen ook meegeven”,
zegt Mina. Ze geeft duidelijk weer
dat zij zich Joegoslavisch voelt, dat
ook is en dat ze dat blijft.

Het interviewen en
de voorbereiding
Het interviewen bevalt Edo tot nu
toe goed hij heeft al drie interviews
achter de rug en dus nog maar twee
te gaan. De meeste Ex-Joegoslaven
die Inesa benaderd zijn erg enthousiast, “als ik ze vertel over het
project, worden ze nieuwsgierig en
willen ze meer weten hoe de presentaties vorm gaan krijgen”. In het
voorgesprek legt ze de mensen uit
dat het project met nadruk over ‘nu’
gaat en “dat scheelt enorm in hoe
de mensen reageren”, zegt ze. Het
is voor de meesten namelijk niet fijn
om herinneringen uit de periode van
de oorlog op te halen. Het conflict in
Joegoslavië ligt bij veel mensen nog
vers in het geheugen waardoor het
te emotioneel is om er openlijk over
te praten. “Tijdens de opleiding is er
veel aandacht besteed aan de vraag

Mina Domić is geboren in Pristina en vlucht in mei 1999 met haar ouders en broer
naar Nederland. In Nederland aangekomen worden ze ondergebracht in een AZC,
gevestigd in een oude kazerne in Raamsdonkveer. Kort daarna krijgen ze als gezin
al snel een eigen huis in Gouda. In Gouda worden ze warm ontvangen en vinden
ze veel steun bij hun Nederlandse buren. Mina is een gedreven jonge dame, een
studieopdracht als derdejaars studente aan de Hbo-opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming pakt uit in het werkelijk opzetten van een educatieafdeling op
een instelling voor ex-psychiatrische patiënten. Daarnaast is Mina actief geweest
bij de radio in Gouda en heeft zij een eigen radioprogramma ‘Mini media’ voor de
Ex-Joegoslavische gemeenschap in Rotterdam gehad. Momenteel is Mina sociaal
makelaar en ondernemer in de transport en logistiek.

wat je moet doen als mensen tijdens
het interview emotioneel worden”,
vertelt Inesa, “ik dacht tijdens de
opleiding, met dit project zal dat
toch wel meevallen omdat de mensen juist niet over hun verleden en
vluchtverhaal hoeven te vertellen”.
Nu ze zelf in de praktijk aan de slag
is denkt ze daar toch anders over.
Toen een leeftijdgenote in een interview geëmotioneerd raakte bij het
vertellen over de worsteling die ze
met haar Neder- lands vs. Bosnische identiteit doormaakte, was dit
voor Inesa toch ook wel confronterend. “Je hoeft de oorlog niet van
heel dichtbij meegemaakt te hebben
om de gevolgen ervan op je leven
als pijnlijk te ervaren”.
Tijdens het voorgesprek bereidt Edo
zich voor op de vragen die hij tijdens
het interview gaat stellen. Maar hij
laat zich het liefst verassen, de ene
keer is het de heftigheid van een
verhaal, de andere keer is het het
voorwerp. Respondenten worden
namelijk vooraf gevraagd een voorwerp, dat belangrijk voor hen is, klaar
te leggen. Tijdens het interview worden ze uitgenodigd hier iets over te
vertellen. “Als je respondent dan met
een groot stuk ham in beeld verschijnt
en die de rest van het interview niet
uit beeld verdwijnt, dan moet je daar
achteraf ook wel om lachen. Je leert
tijdens de opleiding heel veel, maar
in de werkelijkheid kom je soms
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toch in situaties terecht waar je niet
op bent voorbereid. Wat doe je als
je respondent gedurende het interview opeens zegt naar de wc te
moeten, of de kinderen vroeger dan
gepland terug thuis komen en de
deurbel misbruiken?”, vraagt Edo
lachend. Inesa ervaart het interviewen als inspirerend. De interviews zijn niet een vraag een
antwoord gesprek, dat hebben ze
ook geleerd tijdens de module ‘Oral
history’ van de opleiding. “Het is een
natuurlijk gesprek en ook nog eens
een heel gezellig gesprek”. Na
afloop van een interview gaat Inesa
met een positief en enthousiast
gevoel naar huis.

Ex-Joegoslaven in
Amsterdam en
Rotterdam
De Ex-Joegoslavische gemeenschap in Rotterdam kenmerkt zich
als een actieve gemeenschap, die
sterk is verenigd. Er wordt veel
georganiseerd in Rotterdam en
omgeving vertelt Mirela. De gemeenschap bestaat voornamelijk uit mensen
afkomstig uit Bosnië-Herzegovina
maar ook Kroaten, die zich destijds
als (arbeids)migranten in Rotterdam
hebben gevestigd. De Kroaten
hebben ook een eigen jongeren-

vereniging. De Serven zijn in de
minderheid en vinden elkaar vooral
via de kerken. Een andere minder
opvallende groep die Mina noemt
zijn de Albanezen die uit Kosovo zijn
gevlucht. Mirela ziet het als een

Joegoslavische gemeenschap
bestaat voornamelijk uit mensen die
erg gedreven zijn en erkenning willen binnen hun eigen gemeenschap
voor het geen ze doen of hebben
bereikt. “Dus het wordt nog een

mirela Kahrimanović komt uit het kleine dorpje Kovačevići, in de buurt van de stad
Zvornik gelegen in het Noordoosten van Bosnië Herzegovina. In februari 1994 komt
ze met haar ouders en broertje naar Nederland. Het eerste jaar dat ze als 10 jarig
meisje met haar ouders in Nederland is, verblijft ze in verschillende asielzoekerscentra in Leiden en Utrecht. Totdat ze uiteindelijk in het plaatsje Ovezande in Zeeland
als gezin een huisje voor zich zelf krijgen. In Ovezande maakt ze voor het eerst
kennis met ‘echte’ Nederlanders en andere Nederlandse gezinnen. Ze groeit op tot
een echt Zeeuws meisje. Ze is ijverig en doet het goed op school, studeert af als
psychologe aan de Universiteit van Utrecht en promoveert vervolgens aan dezelfde
universiteit. Momenteel werkt ze als onderzoeker en consultant bij Netmarketing.

persoonlijke uitdaging om voor het
project Ongekend Bijzonder juist
opzoek te gaan naar respondenten
uit alle delen van voormalig Joegoslavië, zo ook uit de kleinere groepen. Ze heeft nu al één Kosovaar
gevonden vertelt ze verheugd. Voor
Mirela, maar ook voor veel anderen
uit voormalig Joegoslavië, is de
bindende factor dat ze allemaal uit
hetzelfde gebied komen, ongeacht
de verdere verdelingen die gemaakt
kunnen worden. “Onder velen heerst
nog heel sterk de nostalgie naar het
oude Joegoslavië van Tito, waar
iedereen samenleefde”, zegt Mirela.
Inesa is van mening dat Amsterdam
toch vooral ook de hoogopgeleide
Ex-Joegoslaven herbergt. De ex-

uitdaging om laagopgeleide mensen
te vinden in Amsterdam”, zegt ze.
Mirela en Mina gaan ieder vijf interviews afnemen in Rotterdam. In het
voorgesprek probeert Mirela erachter
te komen wat iemands drijfveren
zijn. Haar doel is opzoek te gaan
naar die verhalen waarin de ‘passie’
van mensen terugkomt, dat intrigeert haar het meest. Mina wil met
dit project vooral zichzelf terugvinden. ”Ik zou heel graag een boek
willen schrijven en doorgaan met
soortgelijke oral history projecten”.

door: Dilek Karaagacli,
Projectteam Ongekend Bijzonder
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Gastschrijver
elias van der plicht over de mooie
vondsten uit de archieven
In het kader van het historisch
onderzoek in opdracht van het
project ongekend Bijzonder
brengt elias van der plicht alle
vluchtelingengroepen in kaart.
Hoewel er veel onderzoek is
gedaan naar de geschiedenis van
immigratie, zou je kunnen zeggen
dat een overzicht van de geschiedenis van vluchtelingen an sich,
eigenlijk niet bestaat. elias hoopt
met dit onderzoek daar een bijdrage aan te kunnen leveren en
houdt zich bezig met vragen als:
wanneer kwamen welke groepen
vluchtelingen naar nederland? In
welke steden vestigden ze zich?
Wat was hun bijdrage aan die
steden? Hij gaat daarbij op zoek
naar bijzondere verhalen van
bijzondere of juist hele gewone
mensen. daarvoor gaat hij ook de
archieven in. “Het is niet altijd
eenvoudig om daar de bijzondere,
persoonlijke, verhalen boven tafel
te krijgen. daarvoor zijn de
archieven misschien teveel
bewaarplaatsen van documenten
van overheidsinstellingen en
organisaties”. Zijn onderzoek is
nog niet afgerond maar toch heeft
hij al mooie vondsten gedaan.
Het leuke van teruggaan in de tijd is
dat je erachter komt dat we eigenlijk
allemaal wel vluchtelingenbloed
door ons lijf hebben stromen. Het
kan bijna niet anders of één van uw
voorouders is ooit naar Nederland
gevlucht. Misschien dat ze uit een
bekende vluchtelingengroep komen,
zoals de Zuidelijke Nederlanders,
die rond 1600 massaal hierheen
vluchtten. Of u stamt af van de
Hugenoten die in de 17e eeuw vanuit
Frankrijk in de Nederlanden arriveerden. Misschien dat uw voorvaderen
bij een minder bekende groep vluchtelingen hoorden. De Waldenzers

bijvoorbeeld, arme protestanten die
in de 17e eeuw vanuit Piemonte in
Nederland belandden.

De opvang Hongaarse
vluchtelingen in
Nederland
In de jaren vijftig kwamen de ruim
drieduizend vluchtelingen vanuit
Hongarije naar Nederland. Aanleiding was de Hongaarse Opstand.
Duizenden Hongaren protesteerden
in de herfst van 1956 tegen het
stalinistische bewind. De SovjetUnie maakte met militair geweld een
einde aan de opstand. Het gevolg
was een grote vluchtelingenstroom.
Nederland nam ongeveer 3.400
Hongaarse vluchtelingen op. Deze
slachtoffers van de Koude Oorlog
mocht men niet aan hun lot overlaten, zo was de gedachte. Maar
dominee en koopman staan in
Nederland vaak dicht bij elkaar. Ook
ditmaal, want bij het selecteren van
de vluchtelingen die hier naartoe
mochten komen, werd rekening
gehouden met hun inzetbaarheid op
de arbeidsmarkt. Nederland stond in
die tijd te springen om extra arbeidskrachten.
De meeste Hongaarse vluchtelingen
kwamen vanwege politieke motieven
naar Nederland. Ze waren anti-communistisch. Ook waren er katholieke
en protestantse Hongaren die
vanwege hun geloof hun land waren
ontvlucht. Over die laatste groep, de
protestantse vluchtelingen uit
Hongarije, vond ik in het Utrechts
Archief een aantal mooie documenten
in het archief van de Gereformeerde
Kerk. Ik wil u graag iets van die
vondsten laten zien.
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gebieden, de Hongaarse gezinnen
zich al heel goed geacclimatiseerd
hebben en een normaal en evenwichtig leven leiden, dat ook de
jonge mensen, tevreden zijn, geen
heimwee hebben, maar met grote
lust werken. Ik heb de indruk, dat de
Hongaarse vluchtelingen zich aan de
toestand hier hebben aangepast.”

Hongaarse vluchtelingen in Utrecht, 15 november 1956. Collectie Spaarnestad Photo.
(Bron: vijfeeuwenmigratie.nl)

Dominee Lajos Jakos
In 1957 besloot de Gereformeerde
Kerk hier in Nederland dat de
Hongaarse vluchtelingen geestelijk
ondersteund moesten worden. Eén
van de predikanten die met deze
taak werd belast, was de Hongaarse
dominee Lajos Jakos. Jakos had
bijna veertig jaar als predikant in
Hongarije gewerkt, maar Nederland
kende hij ook goed, hij was namelijk
met een Nederlandse vrouw
getrouwd. Het lag dus voor de hand
dat hij met zijn gezin naar Nederland probeerde te komen, toen zijn
werk in Hongarije in 1956 te gevaarlijk was geworden. Dat lukte en de
Gereformeerde Kerk vroeg of hij de
protestantse Hongaren die naar
Nederland waren gevlucht bij wilde
staan.
In het Utrechts Archief liggen de verslagen waarin Jakos elk jaar verantwoording aflegde van het werk dat
hij had verricht. Bij het lezen van die
verslagen moet je wel wat door de
stichtelijke taal heen prikken waarmee hij zijn teksten doorspekte,

maar verder zijn het waardevolle
documenten, omdat ze een prachtig
beeld geven van hoe het de Hongaarse vluchtelingen in Nederland
verging.
Jakos reisde door het hele land om
zijn landgenoten te helpen en op het
rechte pad te houden. Van Groningen
tot aan Maastricht, Jakos kwam
overal. Een makkelijke opdracht
was dat niet altijd. Zo somberde hij
eind 1957: “Mijn arbeid is een waar
pionierswerk. Het is vooral in
Limburg moeilijk te arbeiden onder
de in de mijnen werkende Hongaren.
Deze jongens van 17 tot 22 jaar
hebben in Hongarije een geheel
communistische opvoeding gehad.
Deze jonge mensen, die alle godsdienstige en zedelijke basis missen,
gaan nu, ver van het ouderlijk huis,
hun eigen weg en het is niet te
verwonderen, dat hun levenswijze
dikwijls veel te wensen overlaat.”
Waar de jonge, alleenstaande mannen niet altijd in de pas liepen, had
Jakos over de Hongaarse gezinnen
niets te klagen. Hij schreef: “Met
blijdschap kan ik opmerken, dat
zowel in Limburg als in de andere

In het algemeen ging het de
Hongaarse vluchtelingen goed af,
concludeerde Jakos. Ze leerden
snel Nederlands en leken goed te
integreren. Wat is daar een beter
voorbeeld van dan een gemengd
huwelijk? Al in november 1958 was
het zo ver. Tevreden dacht Jakos
terug aan de dag waarop hij het
eerste huwelijk had ingezegend
tussen een Hongaar en een Nederlands meisje. En dat er onder de
Hongaarse vluchtelingen mensen
zaten die het ver schopten, bleek
wel in 1990, toen de voormalige
vluchteling Gabor, staatssecretaris
werd in het kabinet-Lubbers III.
Maar treurige gevallen – profiteurs –
zijn er altijd. Jakos gaf daar een
voorbeeld van: “Er is hier een jongeman, die zich, toen hij in Holland
kwam, als Luthers heeft opgegeven,
want hij had gehoord, dat Holland
overwegend protestants is. Toen hij
in Helmond terecht kwam, gaf hij te
kennen, dat hij zich bij die kerk zou
aansluiten, die hem het meeste
steun zou geven. Nu is hij Rooms
want hij heeft van de Roomse kerk
een auto gekregen. Waar hij verder
van leeft, weet niemand.”
Dat soort gevallen van leeglopers
waren uitzonderingen blijkt uit een
citaat van Jakos uit 1958: “Met
vreugde kan ik constateren, dat men
overal over de Hongaren zeer
tevreden is wat hun werk en hun
betrouw- baarheid betreft.”
Een bedrijfsleider die Hongaren in
dienst had, bevestigde dat beeld. Hij
was uitermate te spreken over de
inzet van de vluchtelingen. Hij profiteerde van het communistische
arbeidsethos waar zijn nieuwe werknemers nog niet los van waren
gekomen. Wie uit een land kwam
van achter het IJzeren Gordijn, was
gewend keihard te werken. Het
draaide daar altijd om het verhogen
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van de productiviteit. Hongaren die
op deze manier hadden geleefd,
wilden door hard te werken ook in
het Westen hun bestaansrecht
bewijzen.
In het algemeen integreerden de
Hongaren snel, al kon het sommigen
niet snel genoeg gaan en werd
bijvoorbeeld in de jaren vijftig door
het Comité Utrecht Vluchtelingenhulp geklaagd dat de vluchtelingen
te geïsoleerd leefden. Een collega
van Jakos, ook een predikant uit
Hongarije, wist wel hoe dat kwam, ik
citeer: “Vele Nederlanders spreken
met vluchtelingen, maar ze komen
niet tot een dieper contact. Het is
niet toevallig dat de vluchtelingen zo
weinig echte vrienden onder de
Nederlanders hebben. Dit komt door
het totaal anders-zijn in emoties,
gevoelsreacties en een andere
opvoeding. Iedere vluchteling moet
vroeg of laat een zeker compromis
vinden tussen wat hij heeft meegebracht, wat in hem omgaat, wat in
hem leeft enerzijds en wat hij aantreft in het nieuwe land, in de
nieuwe omgeving, waarin hij leeft en
werkt anderzijds. Juist dit worstelen
om het compromis te vinden blijft
voor de Nederlander een gesloten
boek, doordat hij zelf nooit zoiets
behoefde mee te maken.”
Terug naar dominee Jakos. In 1976
stopte hij met zijn werk. De reden
was niet zijn leeftijd – met zijn 81 jaar
had hij al veel eerder mogen stoppen. Nee, hij vond dat hij de handdoek kon gooien omdat, en ik citeer:
“het werk onder de verstrooide
Hongaren overbodig wordt, nu
iedereen al geheel ingeburgerd is
en goed Nederlands spreekt – de
kinderen spreken al beter Nederlands dan Hongaars.” Met de
bijdrage van de Hongaarse vluchtelingen aan de Nederlandse
samenleving zat het volgens Jakos
wel goed.

Gedicht
Een raam naar
de wereld
Een raam naar de wereld
Een open raam naar de wereld
Een huis voor fragmenten van menselijkheid
Tekens van gisteren die nodig zijn voor vandaag en morgen
Stenen van het huis die wij met ons meedragen
Ik wacht straks op jou in het museum
Dan drinken we een koffie en maken we de stoel van Rietveld na
Verzamelen de brokstukken van ons eigen leven
Hangen we dromen op de muur
En delen tekens van liefde in alle talen
Geen gesloten kamers
Geen kelders zonder bezoekers
Op het dak van de bushalte
De mooiste stukken van onze collectie
We willen een museum open aan het leven
We willen graag de dwaasheid
De magie
De originaliteit van de makers begrijpen
Dichter bij de kinderen brengen
Een wandelroute maken voor de verbeelding
Dan is de vrijheid van ons allemaal
Zo wordt de stad een stad voor veel meer mensen
Daar wil ik ook thuis zijn
Zelfs als ik over mijn bergen vertel wil ik hier thuis zijn
Zelfs als het gaat om mijn kleuren
Wil hier thuis zijn
Laten we het museum openen aan het leven

Elias van der Plicht (Historicus),
Lezing in het kader van de
Inspiratiedag van het project
Ongekend Bijzonder,
24 oktober 2014
Juan Heinsohn Huala, veldwerker Ongekend bijzonder
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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.

Colu mn

laat de verhalen niet
verloren gaan
Ik werk mee aan een ‘Oral history’-project. Zeer
boeiend vind ik het. Wellicht omdat ik zo intens
geïnteresseerd ben in de levensverhalen van mensen. Ik ben in ieder geval de gelukkige die van mijn
interesse mijn beroep mag maken.
Door het project ben ik ook bewuster gaan luisteren
naar de mensen om me heen die soms een stuk van hun levensgeschiedenis
of een anekdote vertellen.
Mijn zwager uit Iran (74 jaar oud) is al een tijdje op bezoek bij zijn zoon
(mijn neef). Af en toe komt hij tijdens zijn ochtendwandelingen langs bij me
op de koffie. Hij is een verteller, met het geluk dat hij dankzij zijn zeer bewogen
leven ook veel te vertellen heeft. Ik geniet van zijn gezelschap omdat hij me
met zijn verhalen terugbrengt naar Iran. Naar een ver verleden en het dorp
waar ik geboren en getogen ben. Sterker nog, hij illustreert de gebeurtenissen
die plaatsgevonden hebben ver voor mijn eigen geschiedenis in dat dorp.
Hij vertelt ook over zijn immigratie naar de stad, en hoe het verder met hem
gegaan is. Zijn verhalen bevatten een wereld aan historische informatie.
Een niet vastgelegde geschiedenis die straks verloren zal gaan, als hij er
niet meer is. Ik heb besloten hem te gaan interviewen, voordat hij volgende
week teruggaat naar Iran. Dat stukje van de geschiedenis van mijn geboorteplaats mag niet verloren gaan. En zeker zijn verhaal mag niet verloren
gaan. Het levensverhaal van elk mens is een bijzonder erfgoed, dat
bewaard en bewaakt moet worden.
Helaas heeft mijn moederland er weinig aandacht voor. Zij zijn bezig met
andere dingen. Alles wat buiten de religieuze kwesties valt is niet of van
veel minder belang.
Krijg je weleens je familieleden uit Iran hier op bezoek? Heb je een videocamera thuis? Kun je geduldig en lang naar iemands verhaal luisteren,
zonder die persoon voortdurend in de rede te vallen of te willen corrigeren
of je eigen mening te willen aankondigen? Zo ja, pak die camera en vraag
naar het levensverhaal van die persoon. Stel af en toe een vraag om niets
te missen, en leg de beelden vast. Dat is ‘Oral history’. Zo simpel is het.
Dit kun je ook door een familielid in Iran laten doen.
Als systemen niet waakzaam zijn over ons erfgoed, moeten we dat dan zelf
doen. Wij maken de systemen, niet andersom.
Ferdows Kazemi
(Ferdows verzamelt de verhalen van Iraanse vluchtelingen in Rotterdam)

