
nieuws
Sept 2016

Op woensdag 21 september 2016, de Internationale Dag van de 
Vrede, vindt de tweede editie plaats van het Vredessymposium 

“Investeer in vrede, voorkom geweld!”

Locatie
Hotel De Wereld, Grote Capitulatiezaal, 

5 Mei Plein 1 , 6703 CD Wageningen, T: 0317460444

Aanmelding
Wij kijken uit naar uw komst. U kunt zich aanmelden 

door opgave van naam en aantal personen viaeen mail naar: 
vredesmissieszonderwapens@gmail.com   

of een telefoontje naar 0651741795

Initiatief
Het Vredessymposium is het initiatief van een coalitie van Nederlandse 
vredesorganisaties die bewustwording over nut en noodzaak van vredesmissies zonder 
wapens wil vergroten. Zij streeft naar meer erkenning en waardering voor de inzet van 
burgers  als alternatief voor militair ingrijpen. Overal waar conflicten zijn, zijn mensen 
die zich vreedzaam en zonder geweld inzetten voor de oplossing van het conflict, voor 
het voorkomen van geweld en zo bijdragen aan vredesopbouw en bijdragen aan een 
vreedzame samenleving . Zij verdienen meer aandacht en ook meer middelen, vindt de 
coalitie; óók van de Nederlandse overheid.

Inleiding
Waren het voorheen beelden van op de vlucht geslagen mensen door oorlog, nu zijn 
het beelden van ruïnes die steeds meer overheersen in het nieuws. Kapot geschoten 
huizen en gebouwen die ons doen realiseren waarom de inwoners ervan de risicovolle 
routes nemen op zoek naar een veilig plek elders in de wereld.  Volgens het UNHCR 
is een meerderheid van de vluchtelingen kind.  Vaak alleen, gescheiden van hun ouders, 
reizen zij te voet of per boot tot aan de grenzen van Europa. De hartbrekende gevolgen 
van gewapende conflicten dringen door tot ook de Nederlandse samenleving.

Volg EIRENE nu op 
Facebook, Twitter en You Tube. 

Links vind je op de website:
 EIRENE-nederland.org
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lees verder op pagina 2 

Met deze keer...

INVESTEER IN VREDE, VOORKOM GEWELD!
VREDESSYMPOSIUM 2016

Projecten
•   Happy Bags maakt grote 
 sprongen

       
EIRENE Nederland

•   Van de Voorzitter
•   Vredessymposium 2016
•   Boek: Staatloos, 
 de levensgeschiedenis 
 van Kamal Kojadin



Tijdens dit vredessymposium nemen drie vredeswerkers u in hun verhalen mee naar gebieden waar gewapende 
conflicten heersen. Echter, zij laten zien hoe zij in staat zijn (geweest) om zonder geweld of het dragen van wapens 
conflicten te de-escaleren. Rula Asad die de media inzet voor vrede en om bewustwording te creëren voor 
gendergelijkheid in Syrië. Kees Blok vertelt over  geweldloos verzet tegen de bezettingsmacht in Palestina. En 
Mekka Abdelgabar laat ons de kracht van vrouwen zien in het vredesproces in Soedan.  

PROGRAMMA

vervolg voorpagina...
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DAGVOORZITTER: 
HENK ZANDVLIET (63)
OUD-DIRECTEUR VAN NEAG 
ALTERNATIEVEN VOOR GEWELD

Het NEAG was lange tijd de Nederlandse 
lidorganisatie van Nonviolent Peace Force met 
vredesmissies in de Filippijnen, Guatemala, Oekraïne, 
Sri Lanka en Zuid-Soedan.
Ik heb grote bewondering voor mensen die een deel 
van hun leven wijden aan het werken aan vrede in 
samenwerking met lokale mensen en organisaties. 
Dat doen ze onder moeilijke omstandigheden en 
soms lopen zij daarbij ook grote risico’s. 
Zij krijgen in mijn ogen niet de erkenning die ze 
verdienen. Elk jaar is er een grote Veteranendag 
die heel veel aandacht krijgt in de media, maar 
we hebben het hier over de ‘vergeten’ veteranen. 
Terecht dat die op de Internationale Dag van de 
Vrede een keer in het zonnetje worden gezet.

12:30

16:00

16:30

15:30

14:15

14:30

15:00

13:45

13:15

13:00

Ontvangst

Opening door dagvoorzitter Henk Zandvliet (ex NEAG, Alternatieven 
voor Geweld)

Een boodschap aan de vredesbeweging door Dion van den Berg (PAX for 
Peace)

Rula Asad (Syrian Female Journalists Network)vertelt over haar vredeswerk in 
Syrië 

Hanny van Lankeren versterkt onze energie met  ‘Zingen verbindt Mensen’

Kees Blok (ICCO/Kerk in Actie)vertelt over zijn vredeswerk in Palestina 

Pauze

Mekka Abdelgabar (St. Vrouwenorganisatie Nederland-Darfoer) 
vertelt over haar vredeswerk in Soedan 

Vragen aan de vredeshelden 2016  en huldiging door Geert van Rumund, 
burgemeester van Wageningen, Stad der bevrijding! 

Afsluiting
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RULA ASAD (32) 
MEDE-OPRICHTER EN DIRECTEUR VAN 
SYRIAN FEMALE JOURNALISTS NETWORK

Geboren in Damascus en afgestudeerd aan de 
Universiteit van Damascus in de journalistiek, ben ik in 
2012 naar mijn partner in Nederland gekomen. In het 
verleden heb ik gewerkt als freelance journaliste onder 
andere op het gebied van vrouwen- en mensenrechten 
in Libanon, Jordanië en Turkije en als verslaggever voor 
de  Deutsche Welle en Radio Nederland Wereldomroep.  
SFJN streeft ernaar een brug te slaan tussen de media 
en de Syrische vrouwenbeweging. Daarnaast leggen wij 
in onze programma’s de nadruk op zowel de acceptatie 
van en respect voor verschillen in religie, etniciteit en 
cultuur als voor de politieke keuzes die mensen maken. 
Het creëren van een cultuur van dialoog en respect voor 
mensenrechten en gender justice is ons hoofddoel. Wij 
geloven dat dit bijdraagt aan duurzame vrede.

Foto : Rula ondersteunt kinderen tijdens de droogte in Syrië.

MEKKA ABDELGABAR (61)
DIRECTEUR WOMEN’S LEADERSHIP FOR PEACE 
BUILDING (LEAP) IN DARFOER BIJ DE STICHTING 
VROUWENORGANISATIE NEDERLAND-DARFOER 
( VOND )

Geboren in Soedan ben ik op latere leeftijd met mijn 
echtgenoot naar Nederland gekomen om een opleiding 
te volgen. Onder andere heb ik aan de Universiteit van 
Twente mijn bestuurskunde doctoraat behaald waaronder 
onderscheidende vaardigheden in doceren en trainen. In 
het verleden heb ik gewerkt als lector aan de Omdurman 
University. Daarnaast heb ik als expert in gender kwesties 
aanzienlijke ervaring opgedaan in het integraal werken 
vanuit Soedan en Nederland. Na het uitbreken van de 
oorlog in Darfoer heb ik uit solidariteit met Darfoerse 
vrouwen  de stichting VOND  opgericht.  Vrouwen 
worden het hardst getroffen tijdens conflicten en zijn 
in mijn mening bij uitstek de groep die voor vrede kan 
zorgen. Bestaande uit een platform van 16 Darfoerse 
maatschappelijke organisaties van vrouwelijke leiders en 
meer dan 50 aangesloten organisaties vanuit diverse delen 
van Darfoer coördineer ik het programma LEAP. Samen 
vormden we een vrouwen- bemiddelaars commissie die 
uniek is in Soedan en waarbij we succesvol  bemiddelen 
tussen conflicterende stammen in Noord, Zuid en West 
Darfoer
Foto:  Afsluiting van de vijfde LEAP bijeenkomst in Khartoem.

KEES BLOK (65)
ICCO/KERK IN ACTIE, VOORZITTER VAN 
KAIROS EN DE VRIENDEN VAN SABEEL 
NEDERLAND  
 
Van 2007 tot 2009  was ik teamleider van een  justitie 
project in Ramallah. Ik kwam als  gematigd pro Israël 
en ging weg als pleitbezorger voor de Palestijnse 
mensenrechten. 
Tot 2005 was ik kolonel van de militair juridische dienst, 
die als wapenspreuk heeft : ook tijdens het geweld blijft 
het recht van kracht. Geheel anders de bezetter van 
Palestina, waar willekeur en onrecht een effectieve 
strategie vormen om de Palestijnen van hun land te 
verdrijven.
Aangesproken door Palestijnse kerkleiders in hun 
geweldloos verzet tegen een ( militair gezien )  onnodige 
bezetting, ging ik in 2015 namens de Wereldraad van 
Kerken als waarnemer naar Hebron en omgeving om de 
onderdrukte plattelandsbevolking te helpen. 
Het is moeilijk te begrijpen, dat vele christenen de  
bezetting steunen. Ik ben  jurist en geen theoloog, maar 
ik kan me Jezus,  als hij vandaag nog  in Jeruzalem zou 
rondwandelen,  moeilijk voorstellen als pleitbezorger 
van de  huidige regering aldaar.
Lastig is een positief beeld te hebben van het leiderschap 
in Ramallah; onderlinge verdeeldheid prevaleert boven 
de zorg voor de bevolking.
Helaas is het debat over Palestina verworden tot 
schreeuwende doven.
Vereerd voel ik me,  om  voorzitter te zijn van Kairos en 
de Vrienden van Sabeel Nederland.  
Foto voorpagina:  Een foto van het begeleiden van kinderen 
naar school  In Susya ( ten zuiden van Hebron , Palestina )  
als bescherming tegen stenengooiende kolonisten.
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Het Vredessymposium  “Investeer in vrede, voorkom geweld!” is 
onderdeel van de Vredes-doe-dag in Wageningen. 

Het programma die dag bestaat uit activiteiten van en door 
verschillende organisaties en wordt gecoördineerd door het 
project Bevrijdingstoerisme en Vredeseducatie  van de gemeenten 
Wageningen, Ede, Rhenen en Renkum. 

 : Vredes Doe Dag
facebook.com/vredes.doe.dag

HANNY VAN LANKEREN  
ZINGEN ZIEN HOREN

Hanny studeerde biologie in Amsterdam en klassieke zang in 
Groningen. Ze woont en werkt in Wageningen waar zij in de 
voormalige bakkerswinkel haar lespraktijk heeft gevestigd. 
Behalve individuele stemcoaching geeft ze met regelmaat 
koorworkshops. Daarnaast ontwikkelt ze programma’s voor 
speciale doelgroepen zoals vrouwentenoren en recentelijk 
ook voor vluchtelingen in samenwerking met het koor van 
de Wageningen UR.

De workshop ‘Zingen verbindt Mensen’ staat helemaal in 
dienst van het participeren en verbinding maken/voelen 
door met elkaar muziek te maken. Het ultrakorte maar 
krachtige programma zal bestaan uit een afwisseling van 
‘energizers’, stem- en luisteroefeningen en het samen zingen 
van een koorstuk. Als kers op de taart sluiten we af met een 
bekende Nederlandse popsong.

VREDESHELDEN 2015
Huldiging van Vredeshelden 2015 door burgemeester 
Rumund

De coalitie Vredesmissies zonder Wapens bestaat uit: Burundian Women for Peace and Development 
(BWPD), Christian Peacemaker Teams (CPT), Eirene Nederland, Peace Brigades International Nederland 
(PBI), Platvorm Vrouwen en Duurzame Vrede (PVDV)  : Vredesmissies zonder Wapens

DION VAN DEN BERG (56)
SENIOR BELEIDSADVISEUR BIJ  PAX FOR 
PEACE (VOORHEEN IKV)

Mijn eerste dienstverband met het IKV had ik als 
dienstweigeraar, van 1980 tot 1982, de jaren van de grote 
demonstraties tegen de kernwapens. Ik bleef er hangen 
en werkte door de jaren heen in de Warschaupactlanden, 
op de Balkan, in Afrika, in het Midden-Oosten en in 
Oekraïne. Ik ben  een groot pleitbezorger van het 
lokale vredeswerk en ben van mening dat ook vandaag 
de dag de vredesinzet van burgers in bij voorbeeld Irak 
en Syrië meer steun verdient. In al die landen probeer 
ik te bevorderen dat vredesopbouw en staatsopbouw 
hand in hand gaan.  

Foto : Dion van den Berg (met gele pet) bepaalt in het 
Bosnische Srebrenica, samen met PAX-collega Puco Danilovic 
(rechts) en Dutchbatter Adje Anakotta (links), de locatie 
van een massagraf op het voormalige kazerneterrein van 
Dutchbat.  
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Eindelijk was het dan zover, na ruim een jaar 
vergaderen, plannen maken en brainstormen was 
het tijd voor de eerste grote stap van ons project: 
scholen bezoeken in Tuzla! Nathalie en Marij gingen 
afgelopen april met goede moed richting Bosnië voor 
5 dagen. Hier hebben wij drie scholen bezocht en 
daarnaast ook contacten gelegd met organisaties ter 
plaatse.

In het begin waren wij best wel zenuwachtig. 
Gelukkig werden we de eerste dag begeleid door 
vrouwen van het New Women’s Initiative, Daarnaast 
hebben we ook leden van de Rotary club in Tuzla 
ontmoet die ons hun samenwerking hebben 
toegezegd.

De eerste school die we bezochten had 31 
leerlingen met voornamelijk gehoorproblemen. Op 
de tweede school zaten meer dan 130 leerlingen met 
diverse verstandelijke beperkingen, zoals autisme en 
het syndroom van Down. Op het eerste gezicht leek 
er weinig mis, de gebouwen zijn misschien niet zo 
netjes als in Nederland, maar van binnen zag het er 
fleurig uit. Ook de kinderen waren netjes gekleed. 
Maar toen wij met het personeel spraken bleek al 
gauw, dat er niet voldoende voorzieningen zijn om 
het onderwijs zo optimaal mogelijk te maken. De 
kinderen eten en verblijven, in tegenstelling tot in 
Nederland, deels op school en daarom moeten er 
ook sanitaire voorzieningen en maaltijden verzorgd 
worden. Omdat de kinderen op deze scholen een 
beperking hebben, zijn passende onderwijsmaterialen 
en speelgoed essentieel. Helaas waren er nauwelijks 
onderwijs- en speelmaterialen op maat voor de 
diverse leeftijden en verstandelijke niveaus van 
de scholieren. Ook werd duidelijk dat  de meeste 
ouders financieel maar moeilijk rondkomen, 
waardoor de kinderen zeker in de winter geen 
goede schoenen of jassen hebben. De scholen 
worden onderhouden door de overheid, maar voor 

extra voorzieningen zoals educatief speelgoed zijn zij 
geheel afhankelijk van particuliere donaties. 
De derde en laatste  school bevond zich in een 
arme buitenwijk waar voornamelijk migranten en 
vluchtelingen wonen. Het gebouw en de gymzaal 
waren duidelijk minder goed onderhouden en er 
was een gebrek aan speelmaterialen. 

Wat ons erg raakte op de scholen was het 
enthousiasme en de vrolijkheid van de kinderen. 
Zeker als je beseft dat hun toekomst niet zo 
kleurrijk is. De docenten vertelden ons dat maar 
een enkeling naar de middelbare school kan om 
verder te studeren. Er is een groot tekort aan kleine 
en grote materialen, maar wij zijn er van overtuigd 
dat één happy bag de kinderen al een steuntje in de 
rug kan geven. Alle kinderen hebben al extra bagage 
omdat ze een beperking hebben of vluchteling zijn 
en allen wonen in een minder ontwikkelde stad. Zij 
hebben ieder schooljaar nieuwe schoolmaterialen 
nodig om goed de lessen te kunnen volgen en 
zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast merkten we 
de dankbaarheid, iedereen vond het geweldig dat 
wij uit Nederland kwamen om hen te steunen. De 
docenten gaven aan dat ze hopen op een duurzame 
samenwerking.

Om genoeg happy bags voor alle kinderen mee te 
kunnen nemen, hebben we vrijwilligers en bovenal 
geld nodig. Dit laatste kan op vele manieren, en 
zodoende hebben wij een bootcamp georganiseerd. 
Vol enthousiasme deden diverse actievelingen mee 
aan een uur durende bootcamp verzorgd door een 
professionele fitnessinstructeur! Al zwetend is er 
een mooi bedrag opgehaald. De volgende activiteit 
is ook bekend: Deze maand organiseren we een 
heerlijke barbecue en taartenworkshop. 

Houd onze facebookpagina in de gaten als u op de 
hoogte wilt blijven: facebook.com/projecthappybags. 

Project Happy Bags maakt 
grote sprongen.
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Deze zomer verscheen mijn boek “Staatloos, 
de levensgeschiedenis van Kamal Kojadin”. De 
ontstaansgeschiedenis daarvan is nauw verbonden met 
Eirene Nederland. 

In 2011 vroeg ik voorzitter Paul den Hartog, of hij zin had 
in een ‘Geert Mak’ reis. Jaren daarvoor had ik In Europa van 
deze schrijver gelezen en bedacht dat ik mijn eigen reizen 
door Europa wilde maken, langs de geschiedenis die mij 
door journaals, krantenbijlagen en literatuur het meest was 
bijgebleven. Er was ruimte in onze levens om dat voornemen 
waar te maken en dit werd onze tweede reis. Zo’n reis 
kwam op eenvoudige wijze tot stand, we bepaalden een 
windrichting, in dit geval zuidoost. Paul maakte een lijstje van 
vijf interessante plekken, ik ook en in een korte mailwisseling 
verbonden wij de tien punten op meest praktische wijze met 
elkaar tot een reisroute: München, Maribor, Zagreb, Banja 
Luka, Mostar en Sarajevo, daaruit bestond in 2011 het 
eerste deel van ons reisschema. 

Paul, enkele jaren eerder vertrokken bij een multi-national en 
nu bezig met nuttiger zaken, was als voorzitter van Eirene 
ook betrokken bij de Duitse tak daarvan die humanitaire 
projecten in Oost-Europa uitvoerde. We hadden afgesproken 
er in Bosnië enkele te bezoeken, ook in Sarajevo waar de 
projecten gecoördineerd werden door Ingrid Halbritter. Wat 
het betekent om staatloos te zijn loopt als rode draad door 
het boek en ik neem jullie hier mee in de proloog.

Als ik dit aan U schrijf is het eind augustus. Het einde 
van een snikhete periode. Turkije viel deze week 
Noord-Syrië binnen, Rusland rukte verder op en de 
Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken probeerde 
de banden met Erdogan aan te halen omdat deze toch 
wel iets te nadrukkelijk lonkt naar Rusland. In ons eigen 
land rollen de Turken over elkaar en bedreigen elkaar 
over en weer. De politieke partijen 50+ en PVV leggen 
hun verkiezingsprogramma’s aan het volk voor, waarin 
ze ongegeneerd kiezen voor eigenbelang. Ik pak het 
verkiezingsprogramma van de Tegenpartij er nog maar 
eens bij en onderken een groot gehalte: “Samen voor 
ons eigen”. Toen was het vooral leuk, maar nu baart 
het mij grote zorgen. En ik word er boos en verdrietig 
van. Waar is nou die ontwikkeling van opkomen voor 
de zwakkere, eerlijk delen, met respect en geduld met 
elkaar omgaan en leren van elkaar?  

Het lijkt erop dat het allemaal geen zin heeft. En dan 
kom ik op het punt van de overtuiging die wij delen 
als leden van Eirene NL. Het heeft wel zin. We moeten 
het tegengeluid een stem geven. We moeten het zien 
als iemand dat tegengeluid vorm geeft. We moeten 
ontwikkelingen in de goede richting steunen, uitdragen 
en in de schijnwerpers zetten. Volgend jaar zijn we daar 
60 jaar mee bezig, en desnoods gaan we nog 600 jaar 
door. 

Want deze zelfde week had ik thuis een aantal 
Syriërs aan tafel. Uit een aantal van de verschillende 
bevolkingsgroepen uit dat land, Soenniet, Alaviet, Koerd. 
Het zijn vrienden geworden, ze houden van hun land, 
leven allen in ballingschap, en proberen er wat van te 
maken. En we hadden plezier om de taalmisverstanden, 

de verkeerde uitspraak en 
het over en weer elkaar 
leren van belangrijke 
woorden. Ik leerde hun: 
Tot ziens en Doei. Zij 
leerden mij het Syrische 
equivalent: Ma Salama, Ga 
in Vrede.

Wij krijgen energie van 
elkaar, we leven het leven. 
Dat is belangrijk. En 
daarom moeten wij ons 
blijven inzetten voor die vrede. Pax, Eirene, Salam, Mir!

De dames van Happy bags roepen U op hen te 
ondersteunen, de basis voor hun project is gelegd, 
de 21e september huldigen wij in Hotel de Wereld 
de vredeshelden, de 1e week van september werk 
ik in Fakovici aan verdere begripsvorming tussen de 
verschillende betrokken groepen. Lees de bijdrage over 
het leven van Kamal Kojadin dat in het prachtige boek 
Staatloos is opgetekend. Al deze ontwikkelingen zijn 
klein, maar Oh zo belangrijk. En zo  gaan we door en 
verder. Blijf het verhaal van Vrede uitdragen, elke stem 
die het vertelt is er een, dus geef het door. 
 
Paul den Hartog
Voorzitter

Van de Voorzitter

Boek: Staatloos, de 
levensgeschiedenis 
van Kamal Kojadin

Sarajevo, 2011, proloog
De tred waarmee hij vanuit de lange winkelstraat aan 
kwam lopen, verraadde dat hij een zwaar leven met zich 
meesleepte. Ik wist direct dat hij de man was waarmee 
ik een afspraak had, hoewel ik hem nooit eerder had 
ontmoet. Trefpunt was het plein voor de Heilig-Hart-
Kathedraal in de Stari Grad, het oudste stadsdeel van 
Sarajevo. Hij droeg een net zwart colbert en hield een 
aktetas onder de arm, alsof het een zakelijke afspraak 
betrof. Ik stond op en liep op hem toe, 
‘Kamal?’ 
Het klopte, de man die tegenover mij stond, een glimlach 
op zijn doorgroefde gezicht, was Kamal Kojadin. Hij zou 
later zeggen dat het lot ons daar samenbracht.
Ik was in Sarajevo om enkele humanitaire projecten 
te bezoeken waar ik zijdelings bij betrokken was. Mijn 
contactpersoon, Ingrid, een Duitse hulpverleenster, 
regelde de toegang tot opvanghuizen voor weeskinderen 
en mensen met verstandelijke beperkingen en liet mij 
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en passant de achterkant, of liever de onderkant van 
Sarajevo zien. De sinds het einde van de oorlog nog 
altijd niet afgebroken ruïnes, de dichtgespijkerde panden 
waarin Roma families woonden, de roedels zwerfhonden 
die dezelfde panden door gaten tussen de planken 
binnendrongen en de grijsbetonnen buurten waar de 
flats schreeuwden om een nieuwe stuclaag over de nog 
altijd zichtbare kogelgaten.
Ingrid was het ook die mij vertelde over Kamal, hoe 
zij hem had aangetroffen als bedelaar in een van de 
vervallen panden en zij vroeg mij om haar een plezier 
te doen en hem te ontmoeten. Hij was eenzaam, sprak 
graag met anderen en zou een gesprek zeker op prijs 
stellen.

De avond vóór mijn ontmoeting met Kamal op het plein 
had Ingrid me verteld over het voor haar onvergetelijke 
moment in het najaar van 2010, toen
haar man Alija een felblauwe envelop meebracht uit de 
brievenbus. De brief was afkomstig van een instantie in 
Travnik. Haar ogen waren over de tekst gevlogen. Ingrid
had vaker aanvragen ingediend namens Kamal Kojadin 
om voor hem het staatsburgerschap te verkrijgen en ze 
rekende op een nieuwe afwijzing. Er stond: “....wij geven 
gehoor aan uw bezwaar en keuren de inschrijving in het
geboorteregister met terugwerkende kracht goed. 
Deze beslissing is definitief.” Ingrid en Alija hadden een 
vreugdedans gemaakt, waren op de motor gesprongen 
en naar Kamal gescheurd om met hem zijn geboortedag 
als staatsburger van Bosnië-Herzegovina te vieren. Op 
deze dag had hij een leven lang gewacht.

Kamal kwam in 1976 zijn geboorteland Joegoslavië 
binnen en het was hem in al die jaren niet gelukt om 
het staatsburgerschap van dat land of één van de 
staten die na het uiteenvallen van Joegoslavië werden 
opgericht te verwerven. De reden was simpel. Hij was 
na zijn geboorte in 1944 in Zagreb, om een nog altijd 
onopgehelderde reden niet bij de burgerlijke stand 
ingeschreven en deze nalatigheid kwam neer op een 
veroordeling. Hij werd veroordeeld tot een leven als 
staatloos burger. Geen land, geen instantie, geen mens 
had zich al die jaren voor hem verantwoordelijk hoeven 
voelen en dit gebrek aan identiteit, aan geldige papieren 
had zijn leven getekend. Zoals een ander bij een 
grenspost met zwarte inkt een stempel in zijn paspoort 
krijgt, zo kreeg Kamal Kojadin al bij zijn geboorte de 
tekst NIEMAND op zijn leven gedrukt.

Nu zat ik, op verzoek van een Duitse projectcoördinator 
die ik amper kende, tegenover deze volkomen 
onbekende man, op een terras in het hart van Sarajevo, 
een man met een verhaal. Hij vroeg me in welke taal ik 
wilde converseren en liet mij de keuze: Bosnisch, Frans, 
Duits, Engels, Arabisch of Italiaans. Alleen dat al verraste 
mij en op hetzelfde moment betrapte ik mijzelf op 
een vooroordeel: een bedelaar, zes talen? Kamal sprak 
langzaam, een mix van Frans en Engels met een licht 
Arabische tongval. Vaak keek hij langs mij heen in de 
verte of naar de grond en zocht hij zijn woorden. Hij 
leek ze uit te graven, zoals een archeoloog voorzichtig 

een oud voorwerp blootlegt. Hij vertelde me hoe Ingrid 
zich voor hem had ingespannen en dat haar gelukt was 
wat hij al die jaren niet voor elkaar had gekregen; zij 
bezorgde hem een officiële bevestiging van zijn bestaan.
Zijn levensverhaal was een puzzel waarvan valse 
papieren, arrestaties, onwillige instanties, vooroordelen, 
kleine en grote leugens, vluchtpogingen en 
bureaucratische molens de stukjes waren. Zijn verhaal 
was er ook een van de geschiedenis die hem telkens 
weer in de rug had geduwd: als baby van Zagreb naar 
Rome aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
daarna met zijn ouders van Rome naar Caïro, langs 
een van de ontsnappingsroutes waar de nazi’s na 
de oorlog met hulp van het Vaticaan gebruik van 
maakten. Van Caïro via Damascus naar Beiroet, na de 
machtsovername van legerofficieren in Egypte. Toen, 
via Lausanne, naar Opatija in Joegoslavië en tijdens de 
oorlog in dat land, begin jaren negentig, als zoon van een 
Kroatische fascist van Belgrado naar Bihac en tenslotte 
Sarajevo waar hij afgleed naar de status van bedelaar. 
Het werd een gesprek dat mij niet meer los liet. 
En ergens in dat relaas liet hij mij vol trots zijn pas 
verworven identiteitskaart zien. Ik pakte mijn camera 
en vroeg hem om toestemming wat opnames te maken. 
Enkele weken later, weer thuis, bekeek ik die foto’s van 
Kamal op het terras in Sarajevo nog eens. Mijn oog viel 
op de identiteitskaart van Bosnië-Herzegovina die hij in 
zijn hand had en ik zoemde in. Het nummer van de kaart 
was 000001.

“Lezen wordt een plezier, ook 
al draait je maag af en toe 
om van de narigheid”

Recensie van René Bruin, hoofd UNHCR Nederland. Het 
boek ‘Staatloos, levensverhaal van Kamal Kojadin’ (19,90 
euro, 238 blz.) is te koop via www.bol.com en de boekhandel 
(ISBN: 9789402150506).  Deze maand volgt de officiële 
presentatie op een seminar van de UNHCR.

Over de auteur
Gerard van Leeuwen is van oorsprong onderwijskundige en werkzaam op het terrein 
van communicatie over resultaten van gezondheidsonderzoek en de toepassing daarvan. 
Een toevallige ontmoeting met Kamal en de verbazing over wat één man in zijn leven 
mee kan maken vanwege de simpele reden dat het hem aan een geboorteakte ontbreekt, 
inspireerde hem dit boek te schrijven. Hij wil vluchtelingen en staatlozen, die vaak 
gereduceerd worden tot statistieken, dossiers en quota, maar mensen zijn zoals jij en ik, 
een eigen gezicht geven.
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