‘Geliefden komen elkaar niet zomaar ergens tegen.
Ze waren altijd al in de ander verscholen.’
Rumi

Negin Zendegani

waarom ik
van je houd

Voorwoord
Emigratie betekent je eigen land verlaten. De vertrouwde omgeving van mensen die dezelfde taal spreken en die er dezelfde tradities op nahouden, vaarwel zeggen. Je in een
vreemd land vestigen. Te midden van een ander volk, een andere cultuur.
Emigratie is van alle tijden. Zij bestaat ook in perioden van vrede. Denk aan de honderdduizenden Nederlanders die in de negentiende en in de twintigste eeuw ons land verlieten
om een nieuw en waar mogelijk een beter leven op te bouwen in Amerika, in Australië of
elders. Zij kan echter massale proporties aannemen wanneer (burger)oorlog en geweld,
chaos en willekeur, politieke onderdrukking of religieuze vervolging, of rampzalige omstandigheden zoals economische wantoestanden, armoede en zelfs honger daartoe aanleiding
geven. In de wereld van vandaag zijn zulke toestanden schering en inslag. De emigrant
wordt een vluchteling. Zijn of haar naakte bestaan staat vaak op het spel.
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Sinds eeuwen geldt Nederland als toevluchtsoord en veilige haven, als een gastvrij land
voor vreemdelingen die door verschillende motieven gedreven zich hier hebben gevestigd.
Van de beroemde religieuze vluchtelingen uit de zeventiende eeuw – de Joodse filosoof
en ethicus Baruch Spinoza of de protestantse pedagoog Jan Amos Comenius – tot de bekende immigranten van onze tijd zoals de Argentijnse Máxima Zorreguieta, de Tsjechisch/
Amerikaanse Eva Jinek of de Marokkaanse Khadija Arib, thans voorzitter van de Tweede
Kamer.
Zij hebben een aantal dingen met elkaar gemeen. Zij werden in een open en tolerant Nederland welkom geheten. Zij hebben zich van hun kant aan de nieuwe Nederlandse omstandigheden moeten aanpassen, wat niet altijd even gemakkelijk was. Na verloop van tijd
werden zij van onze kant gewaardeerd en – wellicht het belangrijkste – in hun waarde gelaten. Deze immigranten hebben, ieder op zijn of haar eigen manier en binnen zijn of haar
eigen mogelijkheden, Nederland goede diensten bewezen.

Voor u ligt het fotoboek van de kunstenares Negin Zendegani die een aantal jaren geleden uit Iran naar Nederland vluchtte. De titel van haar fotoproject is Waarom ik van je
houd. Zeer toepasselijk, want Negin laat ons mensen uit alle windstreken van onze aarde
zien – van Chili tot China en van Oezbekistan tot Oeganda – die allen onder een gemeenschappelijke noemer onder te brengen zijn. Zij zijn beland in Nederland én zij hebben een
Nederlandse partner gevonden. In sommige gevallen was de volgorde omgekeerd en hebben de ‘vreemdelingen’ eerst hun Nederlandse partner ontmoet, meestal in het land van
herkomst, en zijn ze vervolgens naar Nederland gekomen. De gemeenschappelijke noemer
is steeds de liefde. Wij kijken in een Nederlands fotoboek van gemengde huwelijken, van
gemengde partnerschappen.
Men kan stellen dat alle hier afgebeelde buitenlanders veel geluk hadden. Er is een Nederlander of een Nederlandse op hun pad gekomen van wie zij houden. Zij hebben ongetwijfeld sneller de weg in de Nederlandse samenleving gevonden. Zij hebben makkelijker
de Nederlandse taal geleerd. Zij voelen zich in dit land geen vreemdeling meer, maar een

substantieel deel van de Nederlandse samenleving, van een Nederlandse familie, of nog
concreter: van een Nederlands gezin dat zij medegesticht hebben, zoals ook de auteur van
dit voorwoord.

A ls jonge student ontvluchtte hij Praag in het jaar 1968, nadat de Sovjettanks een gewelddadig einde hadden gemaakt aan de Praagse Lente, een poging van Tsjechen en Slowaken om op vreedzame manier de communistische dictatuur in hun land af te schaffen.
Hij begaf zich toen met een tas vol studieboeken, twee overhemden en wat ondergoed
liftend naar Nederland, waar hij asiel kreeg. Hier vond hij weldra de liefde van zijn leven en
ontdekte conform de oude Nederlandse wijsheid: één plus één is meer dan twee. Inmiddels
ruim 44 jaar lang.
De Tsjechen kennen een romantisch gezegde: láska hory přenáší, oftewel: de liefde kan bergen verzetten. Vertaald naar het nuchtere Nederlandse proza van onze tijd en in verband
gebracht met de foto’s in dit prachtige boek, heet het dan: de liefde is het beste middel
om culturele verschillen tussen mensen te overbruggen. Sterker nog, zij is in staat, door te
geven en te nemen, deze verschillen te helpen oplossen.

Tussen afzonderlijke culturen bestaan zonder meer verschillen. Toch, in een harmonieuze,
liefdevolle verhouding tussen twee mensen blijken zij ineens geen obstakel meer te zijn,
maar juist een verrijking. Voor de partners in kwestie, voor hun gezin, voor hun familie, voor
de werk- en woonomgeving en niet in de laatste plaats voor de hele samenleving.
Inderdaad een verrijking. Voor Nederlanders van buitenlandse origine is het de geborgenheid, onze vrijheid, onze democratie, welvaart en welzijn. Voor de Nederlandse partners
en hun families is het de kennismaking met een andere cultuur, met andere gewoontes
en gebruiken. Wij Nederlanders zijn een pragmatisch en leergierig volkje. Wij heten zonen
en dochters te zijn van ‘de koopman en de dominee’. Wij hebben onze handelsgeest en wij
eerbiedigen onze normen en waarden. Wij reizen graag de wereld rond en datgene wat ons
aanspreekt, nemen wij met gemak over. Dit geldt evenzeer op microniveau, bijvoorbeeld in
de gevallen van gemengde huwelijken, als op macroniveau, voor de Nederlandse samenleving als geheel.
De ‘inwoners met een migratieachtergrond’, zoals zij nu officieel heten, en de Nederlandse
partners in dit fotoboek hebben samen hun geluk gevonden, in een land dat volgens het
World Happiness Report van 2017 – een initiatief van de Verenigde Naties – een van de
gelukkigste landen op de wereld is. Met kinderen bovendien, die ook tot de gelukkigste kinderen ter wereld behoren. Dat mag toch wel door Negin Zendegani op de gevoelige plaat
worden vastgelegd? Voor u, voor ons, voor het nageslacht.
Hans Renner
Emeritus hoogleraar Midden- en Oost-Europese geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen
Groningen 2017
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Jezelf ontwikkelen
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Huyen (43) werkte voor een groot internationaal
bedrijf in Vietnam toen ze via internet in contact
kwam met Jelmen (52). ‘Ik wilde nooit met een buitenlander trouwen, want de mannen bij dat bedrijf
hadden een gezin in hun eigen land en in ieder land
waar ze gingen werken ook een minnares met een
kindje. Zo’n man wilde ik niet.’ Maar de boodschap
van Jelmen viel op. ‘Het leek wel een cv. Dat vond
ik grappig en ik heb toen in dezelfde vorm geantwoord.’ Na lang chatten en een rondreis door Vietnam besloten ze te trouwen.
Huyen wist niets van Nederland voordat ze hier
kwam, had alleen de associatie met molens en tulpen. Voor hun families was hun relatie geen probleem, maar op haar werk vroeg haar baas of ze wel
wist waar ze mee bezig was. Huyen voorzag geen
problemen. ‘Pas toen ik hier kwam wonen, realiseerde ik me dat het ook moeilijk is. Ik kwam uit
een drukke stad, hier zag ik geen mens en ik hoorde
niks. Ik dacht: Wat doe ik hier? En in Vietnam is het
normaal dat je je familie altijd financieel steunt. In
Nederland doen we dat niet en dat was een shock
voor mij. Maar ik heb ervoor gekozen om hier verder
te gaan, dus ik laat het.’
Jelmen begrijpt dat er andere verwachtingen zijn,
maar er zijn grenzen, zegt hij. ‘We hebben haar familie behoorlijk wat geld gegeven om een huis te
bouwen, maar op een gegeven moment is het genoeg. Dat heeft wel tot conflicten geleid.’ Ook is
Huyen gelovig en wil ze haar kinderen graag katholiek opvoeden. Jelmen vindt dat niet zo nodig. Het
compromis is dat ze één keer per maand naar een
Vietnamese mis gaan.
In Nederland heeft Huyen leren discussiëren. ‘Kinderen wordt hier geleerd om voor zichzelf op te komen,
dat is in Vietnam niet zo’, vertelt ze. In Vietnam zijn
ouders ook veel strenger. Huyen wil dat haar kinderen de vrijheid hier kunnen ervaren, maar vindt het
ook belangrijk dat ze zich ontwikkelen en hun tijd
goed benutten. Om haar taal te leren en pianolessen
te volgen bijvoorbeeld.

Kijken als een kind
Anush en Jannes wonen sinds kort in een huis met een tuintje in Haarlem. Hun dochtertje
Maro, zwart haar en blauwe ogen, is vier maanden oud. Haar halfzus Leila van twaalf is
blond met blauwe ogen. Ze woont de helft van de week bij haar moeder in Amsterdam.
Anush en Jannes verschillen van uiterlijk en karakter. Jannes: ‘We waren heel benieuwd hoe
een kind van ons samen eruit zou zien.’
Aan de muur van hun woonkamer hangt een tableau met een nimf en twee dansende saters en de tekst ‘Kweelen en kwinkeleren. Levensvreugde’. Jannes noemt zichzelf een ‘vrolijke flierefluiter’, Anush is rustig van aard. De dochters zijn ernstig. ‘Moet je zien hoe ze kijkt,
net als Leila, die neemt ook nooit iets zomaar aan’, zegt Jannes. Maar ook de verwondering
die zijn jongste dochter heeft als ze naar de lamp aan de muur kijkt, vindt hij prachtig. Die
verwondering zou je je hele leven moeten kunnen houden, vinden Anush en Jannes. Kinderen krijgen helpt daarbij. Door hun ogen blijf je de schoonheid van het leven zien.
Anush en Jannes schelen twaalf jaar, net als Leila en Maro. Het zijn niet zozeer de verschillen die hun relatie bepalen, meer wat ze bij elkaar herkennen, vertellen ze. Ze hebben dezelfde tekens in de Chinese dierenriem, allebei kunstacademie gedaan, en allebei een ouder
die geen blad voor de mond neemt en een ouder die wat omzichtiger is. Ze komen beiden
uit families waar veel geld en aandacht naar de grootfamilie ging en beiden zijn atheïstisch
opgevoed.
Maro is vernoemd naar de oma van Anush. Het is een Armeense variant van Maryam, Maria. Jannes wilde dat graag. Haar tweede naam is Elisabeth, naar Jannes’ oma. Leila is vernoemd naar een Marokkaans buurmeisje van Jannes, vroeger in Tiel. ‘Vier dochters hadden
ze, die bijna nooit naar buiten mochten. Achteraf denk je: ach wat zielig, maar voor ons
waren die meisjes sprookjesachtig, zo half achter de gordijnen met die mooie bruine ogen.’
Zelf waren Jannes en zijn vrienden altijd buiten, tot ’s avonds laat. ‘We konden alles uitproberen, naar het bos, in sloten springen, appels jatten …’
Anush’ jeugd bestond uit vaak verhuizen. Haar ouders vluchtten uit Armenië. Sinds haar
achtste is ze in Nederland. Ze is extra blij dat hun dochter opgroeit in een huis met een tuin
waar ze haar hele jeugd kan blijven. Gelukkig wonen Anush’ ouders niet ver weg en is haar
moeder een dag per week in huis om mee te helpen. Het is hun eerste kleinkind.
Maro wordt tweetalig opgevoed. Jannes spreekt geen Armeens en was bang dat hij zich
buitengesloten zou voelen als zijn vrouw en dochter met elkaar spraken in een taal die hij
niet verstond. ‘Maar moedertaal is iets natuurlijks’, zegt Anush. ‘En ik wil de opvoeding
zo natuurlijk mogelijk doen. Als Jannes thuis is spreken we Nederlands, maar als hij weg
is wordt het vanzelf Armeens, net als de liedjes en de koosnaampjes. Die heb ik van mijn
moeder.’

Tekst: Nies Medema
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Verder dan je eigen blik
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Als gids en tolk begeleidde Suiling een groep Nederlanders bij hun reis door China. Dat Adrie, een van
de reizigers, haar man en vader van hun dochter
zou worden, had ze destijds niet kunnen voorzien.
Ook Adrie niet. ‘Ik was aangenaam verrast verliefd
te worden op Suiling.’
Na hun eerste kennismaking hielden Suiling en Adrie
contact. ‘Toen ik voor mijn werk drie maanden naar
Nederland mocht, hebben we elkaar goed leren
kennen en zijn we verliefd geworden’, vertelt Suiling. Maar om te trouwen met een buitenlander had
ze toestemming van haar baas nodig. ‘Dat kreeg ik
niet. Ik had een diplomatieke status en moest ontslag nemen.’
De ouders van Suiling waren aanvankelijk niet enthousiast over hun relatie. ‘Mijn moeder vond het
vooral heel erg dat ik naar Nederland vertrok. Maar
mijn opa zei tegen mijn moeder dat zij, toen zij
trouwde, ook ver weg in China ging wonen. Uiteindelijk waren ze toch blij voor ons.’
Sinds 1993 woont Suiling in Nederland. Het gemis
van haar familie en vrienden heeft haar wel parten
gespeeld. ‘In China was het altijd heel druk, met veel
sociale contacten. Ik kon heel makkelijk naar vrienden, of vrienden kwamen zomaar langs. Hier moet
je eerst een afspraak maken. Nu heb ik ook een
agenda.’ Binnen hun relatie ervaren ze de culturele
verschillen als verrijkend. ‘Het vreemde biedt juist
de mogelijkheid verder te kijken dan je eigen blik’,
zegt Adrie. ‘En de Chinese cultuur heeft me altijd al
geïnteresseerd.’
Suiling is beeldend kunstenaar, Adrie is gepensioneerd. Hun dochter Lon (12) zit in de tweede klas
van het gymnasium. Ze is een snelle leerling. Suiling:
‘Kinderen in China moeten heel hard leren, niet alleen op school, maar zelfs in de vakanties. In Nederland is het meer ontspannen. Dat vind ik beter voor
de ontwikkeling van een kind. We laten Lon zelf bepalen wat ze graag wil doen en dat mag ze in haar
eigen tempo doen.’

