De WIJLANDKRANT
verhalen uit alle hoeken van de wereld
als bouwstenen voor Korte en Lange Wappers
tussen de WIJ/ZIJ eilanden in onze Antwerpse samenleving

WIJ zijn van WIJLAND.
en GIJ?

Als je goed luistert, zal je op het einde
van het verhaal iemand anders geworden zijn,
want het is een zuiver en groot verhaal,
dat de fouten uitwist, je verstand verheldert
en een lang leven bezorgt.
De verteller Vyasa tegen een kind bij het begin van de Mahabaratha,
in de theaterversie van Peter Brook en Jean-Claude Carrière

In Antwerpen
gaan moslims en joden
naar dezelfde supermarkt,
hetzelfde park,
dezelfde huisarts.
In de hemel
elk
naar zijn eigen god.
Rodaan Al Galidi
uit de Citybook dichtbundel “Antwerpen in november”

Dit is het eerste nummer van de WIJLANDKRANT,
een uitgave van De Verhalenwerf interculturele vzw.
WIJLAND is een project van De Verhalenwerf
i.s.m. Filet Divers, Immigrartist en FMDO
en met de steun van Stadsmakers

WIJLAND
werkjaar 2017

VIER INTERCULTURELE VERTELMOMENTEN
VOOR GROOT EN KLEIN
zondag 2 april 14.00 uur in coStA
Sint-Andriesplaats 24 Antwerpen 2000

TRANSFORMATIEVERHALEN
vrijdag 19 mei 18.00 uur in Filet Divers
Rolwagenstraat 49 Antwerpen 2018

WAAR BEN IK THUIS?
zaterdag 15 juli 18.00 uur in Labalaba
Kloosterstraat 171 Antwerpen 2000

VERTELLEN ONDER DE MAAN
vrijdag 15 september 18.00 uur in ’t Werkhuys
Zegelstraat 13 Antwerpen 2140

WAAR OF NIET WAAR?

OPENGRENZENDAGEN
= slotevenement: interculturele ontmoetings– en dialoogdagen
in coStA, Sint-Andriesplaats 24

vrijdag 15/12:

PROGRAMMA:
wereldsprookjes voor de lagere scholen

wereldverhalen, werelddialogen,
kortfilms en tentoonstelling voor jong en oud

zaterdag 16/12 van 14.00-18.00 uur:

THEMA’s:
VERHALEN ZIJN UNIVERSEEL
WIJ ZIJN ALLEMAAL DEZELFDE
OORLOGEN DUREN GENERATIES
LACHEN IS GEZOND

VERHALEN ZIJN UNIVERSEEL

Ik werd zoals de trekvogels. Met dat verschil dat die weten welke weg ze zullen afleggen.
Nazil Eed, nieuwkomer in Antwerpen, 2012,
geciteerd op een muur in het Red Star Line Museum

Migratie is trouwens van alle tijden.
Je moet maar eens een kijkje nemen
in het Red Star Line Museum. Daar
kan je zien dat een eeuw geleden
ook veel Vlamingen verhuisden
naar Wallonië of Amerika, op zoek
naar een beter leven.
…
Het Westen heeft jarenlang geprofiteerd van het Zuiden.
Tourist LeMC in zijn portret in “Welkom in mijn stad”

DE GOUDEN SLEUTEL
Sommige nieuwkomers komen uit landen waar het nooit sneeuwt. Stel je voor dat je nog nooit sneeuw gezien hebt en je komt
in België terecht terwijl het wintert. De ouders van Abdullah komen uit Turkije, een veel warmer land dan België,
maar zij hadden wel al sneeuw gezien. Toch kozen ze in hun nieuwe land voor een winters verhaal,
dat zelf veel nieuwe verhalen oproept. Goed gekozen!

Het gebeurde in de winter, er lag een dikke laag sneeuw. Een arme jongen moest hout halen op een slee. Toen
hij het hout bij elkaar had gezocht en op de slee geladen had wilde hij, omdat hij steenkoud was geworden,
niet dadelijk naar huis gaan maar eerst een vuurtje aanmaken om zich te warmen.
Hij veegde de sneeuw weg en toen hij een plekje tot op de aarde had schoongemaakt vond hij daar een klein
gouden sleuteltje. Nu dacht hij: “Als er een sleutel is, moet er ook een sleutelgat zijn”. Hij groef verder in de
grond en ja, hij vond een ijzeren kistje. “Als die sleutel nu maar past!” Hij keek, hij zocht, hij bestudeerde het
kistje langs alle kanten, maar hij vond geen sleutelgat. Of toch, plots zag hij iets dat misschien een sleutelgat
kon zijn. Het was zo klein dat je het bijna niet kon zien, en de jongen dacht zelfs dat hij het zich inbeeldde.
Maar hij probeerde en kijk … het sleuteltje paste er precies in.
Hij draaide de sleutel een keer om, en nu moeten we wachten tot hij het slot helemaal geopend heeft en het
deksel opengedaan, en dan zullen we horen wat voor wonderlijke dingen er allemaal in dat kistje lagen!
van Meryem en Ramazan voor Abdullah
Abdullah zit in het 6e leerjaar van De Pijl

EEN VERDWENEN TRADITIE?
Een legende van het San volk, in en buiten Afrika ook bekend als de Bosjesmannen, zegt dat de baobab of apenbroodboom ontstaan is
toen de goden in een vlaag van woede een boom uit de grond rukten en terug naar de aarde gooiden waar hij omgekeerd neerkwam.
De kruin van een baobab ziet er inderdaad uit als wortels die in de lucht steken. Hoe dan ook speelt de baobab een belangrijke rol
in veel legendes en verhalen. En zoals wel vaker kan de werkelijkheid sterker zijn dan het meest fantastische verhaal.
Zo verdween er tijdens de Franse kolonisatie een eeuwenoude traditie van het Serer volk in Senegal,
omwille van 'ethische' en 'hygiënische' redenen.

Er was een tijd dat griots na hun dood niet begraven werden in de aarde of ritueel verbrand, maar dat hun
dode lichaam toevertrouwd werd aan een baobab. De baobab is altijd een magische boom geweest en heeft
veel vertellers geïnspireerd tot wonderlijke verhalen en zalige sprookjes. In zijn stam zitten vaak kleine tot heel
grote holtes, en de Serer leerden die te gebruiken als laatste rustplaats voor hun griots. Als eerbetoon aan
de vertellers en woordkunstenaars van hun volk, en uit respect voor de magische boom.
Hoe eervol ook, tijdens de Franse kolonisatie werd het verboden om mensen op deze manier, in een
symbolische nabijheid voor het dorp en de stam, een laatste rustplaats te geven.
Aan de ene kant is hiermee een betekenisvolle traditie verdwenen, aan de andere kant kunnen baobabs zo oud
en wijs worden dat er in Senegal op plaatsen die ik hier niet bij hun naam zal noemen nog altijd baobabs staan
waarin de schedels en andere botten van meerdere griots de Serer herinneren aan hun geschiedenis en aan
hun basisverhalen, met andere woorden ... aan hun wortels.
Verhalenleverancier: Godfrey 'Okorodus' Williams

DE OPA VAN NISRINE
Wij kennen allemaal veel verhalen die echt gebeurd zijn, op heel veel plaatsen in de wereld, vroeger en nu.
Wij kennen waarschijnlijk nog veel meer verhalen die verzonnen zijn, uit boeken, liederen, films, TV, ...
Het verhaal van de opa van Nisrine is echt gebeurd, haar mama vertelt het ons.
Het is een heel persoonlijk verhaal, om nooit te vergeten.
Bedankt Laila, Ahmed en Nisrine, om het met ons te delen.

De opa van Nisrine is van Marokkaanse origine. Hij is in 1944 in Algerije geboren.
Tot zijn 8 jaar groeide hij op in Algerije, dan zijn ze verhuisd naar Casablanca in
Marokko. Daar zijn ze gebleven tot in 1962. Op zijn 18 jaar is de opa van Nisrine
dan naar België gekomen.
Omdat hij heel goed de Franse taal sprak mocht hij op de politiebureaus en rechtbanken
tolken voor de immigranten die enkel Arabisch of Berbers spraken. Ook als iemand een
ongeval had werd hij er als tolk bij gehaald. Hij werkte daarnaast ook bij Umicore.
In 1978 trouwde hij met de oma van Nisrine, die een jaar later ook naar België kwam.
Ze kregen zes kinderen: twee meisjes en vier jongens. Ik ben de oudste van de zes,
ik ben geboren in oktober 1980 en ik ben de mama van Nisrine.
Opa was qua opvoeding streng maar rechtvaardig. Zo mochten wij niet op straat spelen,
zodat we niets kapot zouden maken bij de buren of hen storen met teveel lawaai.
Daarom had opa op het gelijkvloers de ruimte volledig vrijgemaakt voor ons om te
kunnen spelen. En ieder weekend gingen we naar het speelpark. Opa werkte hard en
was een mens die niet graag stilzat. Met de tijd zorgde dat ervoor dat hij ziek werd
en hartproblemen kreeg. Zelfs na een paar operaties bleef hij toch nog verderwerken.
In 2007 heeft zijn hart het begeven en is hij gestorven.
Hij was een hele lieve wijze man van wie wij veel geleerd hebben. Ik probeer vaak
met mijn kinderen over hun opa te spreken, zodat ze zich een beeld over hem kunnen
vormen.
Wij denken nog elke dag aan hem. WE LOVE YOU PAPA EN OPA. Dit was, in het kort,
het verhaal van de opa van Nisrine.
van Laila en Ahmed voor Nisrine
Nisrine zit in het 5e leerjaar van Afrit Zuid

DELIVERY THEATRE
door Mokhallad Rasem
theater in zijn puurste, meest vanzelfsprekende en relevante vorm

De theatermaker, in dit geval een huisregisseur van Vlaanderens grootste en sterkste stadstheater, een migrant en
politiek vluchteling die 7 jaar geleden zijn land in oorlog verliet om zichzelf in ons eerste wereldlandje en in de
wereldhoofdstad van de verzuring opnieuw uit te vinden, verlaat zijn schouwburg om toneel aan huis te bezorgen,
zoals wij gewend zijn dat te doen met pizza of sushi. Tegelijk brengt hij in deze home delivery voorstelling zijn
schouwburg ook heel letterlijk mee naar zijn publiek waar hij zijn verhaal op verzoek in de huiskamer, keuken,
slaapkamer, zolder of tuin komt vertellen.
Dit is theater op zijn puurst. Eeuwenoude vertelkunst in een hoogst originele en hedendaagse vorm. Een persoonlijk
verhaal aan huis bezorgd en oog in oog verteld door een rasverteller zonder een woord teveel. Directe live uitwisseling tussen maker en publiek, in een verrassende en unieke mix van de verwondering, inleving en magie bij een
klassieke theatervoorstelling met de ervaring van een vriend die bij je thuis langskomt voor een goed gesprek.
Gedeelde emotie, gedeeld verdriet, gedeelde vreugde, en op een even verwonderlijke als vanzelfsprekende manier op
maat voor alle leeftijden. Tragiek en alledaagsheid van het zuiverste water in hetzelfde glas. Met gebruik van alle
middelen waar vertellers en hun publiek in alle culturen en in alle tijden vertrouwd mee zijn: tekst, muziek,
lichaamstaal, decor en attributen, tekeningen, poppenspel. Een maatschappelijk relevant verhaal, dat de vleesgeworden reality tv van Trump en de fake polariserende perceptie van Bart De Wever doorprikt alsof die ons
dagelijks leven niet zouden domineren.

Een goed gebakken oorlog

Selfie met publiek

Wij waren in de vooravond van zaterdag 14 oktober geluksvogels. Bleek dat wij zijn eerste klanten waren, een heus
wereldpremièrepubliek, en nadat we samen gekozen hadden voor het terras als podium en de tuin als parterre van
dienst zaten wij met zijn elven met onze leeftijden tussen 5 en 71 vol verwondering te genieten van het vakmanschap
en de pure vertelkracht van Mokhallad Rasem, geïnspireerd door tranen van verdriet en vreugde die hij had meegebracht uit zijn land van herkomst, o.a. van een in zijn platgebombardeerde theater van herkomst omgekomen
theatercollega, van een operazangeres die haar stem verloor, van een vrouw die dagelijks met haar gestorven zonen
gaat praten die zij laat verderleven als graffiti op een stukgeschoten muur in Bagdad.
Je maakt elke dag interessante dingen mee of op zijn minst hoor of lees je van interessante dingen die andere
mensen meemaken. Je wisselt elke dag kleine en grotere ervaringen uit met mensen die je kent, niet kent of graag wil
leren kennen. Soms maak je dingen mee waarvan je op het moment zelf in de gaten hebt dat je ze een leven lang wil
meenemen, of je nu 5 bent of 71. Ik ben er nu 60 en terwijl ik dit schrijf, de nacht nadat we het hebben meegemaakt,
denk ik dat Mokhallads Delivery Theatre van een totaal andere vorm maar van hetzelfde kaliber en van dezelfde
geniale eenvoud is als pakweg de Mahabharata van Peter Brook en Jean-Claude Carrière die ik ooit twee keer zag in
hun Théâtre des Bouffes du Nord aan de achterkant van de Parijse Gare du Nord.
Bedankt voor de magie én de realiteit van je voorstelling Mokhallad. Wij zijn voor eeuwig en drie dagen fier dat we
je eerste klanten waren, en wij nomineren jou nu al voor het Theaterfestival 2018.
Walter

WIJ ZIJN ALLEMAAL
DEZELFDE
Ieder mens die sterft
is een museum
dat brandt.
Paul Van Ostaijen

Avant l'écriture,
le griot était
la mémoire,
le conservateur,
la bibliothèque
de nos histoires.
Sotigui Kouyaté

In het hindoeïsme is vertrouwen de belangrijkste
waarde. In de islam is dat broederschap en in het
christendom is het liefde. Ik wil niet voor één van
deze waarden kiezen. Ik wil ze alle drie.
Anurag Suri, 20-jarige nieuwe Belg van Indische herkomst,
in het dossier “Ik ben 20 in 2013” van MO*, oktober 2013

Er zijn vandaag geen vreemdelingen meer
op de wereld.
We zijn allemaal reisgenoten.
Amin Maalouf

BANGE BLANKEMAN

HOMEM BRANCO MEDROSO

Ik zag Turken aan de Schelde
Marokkanen in de stad van Gent
en ‘k hoord’ op de markt van Brussel
Algerijnen met een vreemd accent
in Keulen zag ik Chinezen
magere mannen uit Pakistan
in Londen Sikhs uit India
met nen dikke tulband an

Eu vi Turcos perto do Schelde
Marroquinos no estado de Gent
e ouvi no Mercado de Brussel
Argelinos com um sotaque estranho
em Keulen eu vi Chineses
homens magros do Paquistão
em Londres Xeikes da India
com um grande turbante

Ik zag naakt’ Amazone-indianen
ik zag Crees uit Noord-Canada
en uit Lubumbashi kwam Deda
een prinses uit zwart Afrika
ik zag Bantoes in ons cafeetje
ik zag Zoeloes op den tram
ik zag Tutsis dansen en springen
en roff’len op den tamtam

Eu vi indios Amazonicos
eu vi os Crees do norte do Canada
e Lubumbashi vinha a Deda
uma princesa de Africa negra
eu vi Bantoes no nosso café
eu vi Zulus no metro
eu vi Tutsis dancando e pulando
e bater nos tambores

Ik zag Egyptische matrozen
in de haven van Rotterdam
ik zag Portugese Joden
in de winkels van Amsterdam
ik zag Inca’s in Oostende
Chilenen op het Brugse Zand
daar speeld’ een zigeunerorkestje
van een volk zonder vaderland

Eu vi marinheiros Egipcios
no porto de Rotterdam
eu vi Judeus Portugueses
nas lojas de Amsterdam
eu vi Incas em Oostende
Chilenos na Zand de Brugge
lá tocava uma orquestra cigana
de um povo sem pátria

Al de kinders van moeder eerde
op charango en met gamelan
ze zingen en roepen aan ons deure
Doet open bange blankeman
Doet open bange blankeman
Doet open bange blankeman

Todos os filhos de terra mea
no charango e com o gamelan
eles gritam e cantam às nossas portas
Abre a porta homem branco medroso
Abre a porta homem branco medroso
Abre a porta homem branco medroso
Willem Vermandere

WE ARE NOT AFRAID
we are not afraid
we are not afraid
we are not afraid, we're not, no we are not
oh oh deep in our hearts
we feel for sure
we are not afraid, we're not
NEE WIJ ZIJN NIET BANG

NOUS N'AVONS PAS PEUR

nee wij zijn niet bang
nee wij zijn niet bang
wij zijn helemaal niet bang, wij zijn niet bang
diep van binnen in ons hart
voelen wij dat
nee wij zijn niet bang, niet bang

nous n'avons pas peur
nous n'avons pas peur
nous n'avons pas peur du tout (non pas du tout)
et au fond de nos coeurs
nous sommes si sûrs
nous n'avons pas peur du tout

Weet je, het probleem is, als mensen groot worden,
dan beginnen ze te vergeten, ze vergeten bijna alles,
en ze vergeten vooral dat ze kind geweest zijn.

Ik voelde me als een appel die van de tak gevallen
was. Niemand kon die appel weer aan de boom
terugzetten.

Philippe Claudel in “De wereld zonder kinderen”

Ismaiel, het hoofdpersonage uit “Spijkerschrift” van Kader Abdolah,
terwijl hij op weg is om zijn land van herkomst te ontvluchten

In Vietnam geloven mensen uit eenzelfde familie
vaak in verschillende godsdiensten. Als dat geen
prachtvoorbeeld van diversiteit is.
Anne Nicole Hamaide, Frans-Vietnamese MO-cursiste

Iets dat we niet verstaan uitleggen met iets dat
we nog veel minder verstaan. Dat is religie.
Panamarenko in de Canvasdocumentaire
“Het universum van Panamarenko“

OORLOGEN
DUREN
GENERATIES

“Mare nostrum” van Philip Aguirre

Alan Kurdi, een Koerdisch-Syrische jongen
van 3 jaar, verdronk op 2 september 2015
samen met zijn moeder en zijn broer vlak na het
vertrek met een rubberboot vanuit Bodrum
in een poging om het Griekse eiland Kos
te bereiken om zich daarna te herenigen
met hun familie in Vancouver.

Tekst Rudi Vranckx, tekening Caryl Strzelecki
uit hun stripnovelle “Verloren”

LE MAL DES MERES
In 2010 maakten theatermaker en journalist Michael De Cock en fotograaf Stefan Vanfleteren een tocht langs de grenzen van
Fort Europa. In "Aller/Retour", het logboek van deze tocht, noemen zij het Flipperkast Europa. "Aller/Retour" is een boek vol
verhalen van mensen die geprobeerd hebben over te steken, bij sommigen is het gelukt, bij anderen niet. Er staan ook verhalen in
van mensen die aan de twee kanten van de Middellandse Zee de grenzen bewaken, de grenzen van Fort Europa.
Het hoofdstuk met de verhalen over de bootvluchtelingen die stranden op één van de eilanden in de Middellandse Zee,
zoals Malta of Lampedusa, heet: "Nobody gives a fuck".
Gespreid doorheen het boek staan de getuigenissen van vier vrouwen: "Le mal des mères".

Aïssatou:
Ik heb mijn zoon en schoonzoon aan de zee verloren. Ze zijn met een prauw
naar Spanje vertrokken. De Europese kusten hebben ze nooit levend bereikt.
Ik wist dat ze zouden vertrekken en heb ze zelfs aangemoedigd. Ik heb alles
verkocht om de reis mogelijk te maken.
Ik herinner mij de avond voor hun vertrek. We aten samen en daarna hebben
we gebeden. Toen zijn ze vertrokken. Het was januari. Ze zouden bellen. Dat
hadden ze beloofd. Twee weken lang heb ik niets van ze gehoord. Tot er
uiteindelijk een telefoontje kwam. Niet van hen, maar van de Spaanse
overheid. Om te zeggen dat ze allebei gestorven waren.
Ady:
Als je lang niets hoort van iemand die met een prauw de overtocht heeft
willen maken, dan weet je wat er gebeurd is. Mijn nichtje was tweeëntwintig. Op een avond, iets over elf uur, is ze met haar compagnons
vertrokken. Wij vonden dat een goed idee.
Ik hoorde van mensen die in een andere prauw zaten, dat ze gezien hebben
hoe ze schipbreuk hebben geleden. Eerst wilde ik mijn zoon ook naar
Europa sturen. Ik had zelfs mijn oorbellen verkocht om zijn reis te betalen.
Maar na alles wat er gebeurd is, verbied ik het hem.
Maty:
Mijn broer is gestorven op een prauw.
Moeder sliep al, toen hij het mij kwam zeggen. Ik was de enige
die wist dat hij zou vertrekken. Het was 's avonds laat. Ik lag net
in bed. Niet in mijn kamer, maar buiten, omdat het zo warm was.
Hij kwam zeggen dat hij naar Europa zou vertrekken.
«Wanneer?»
«Nu, onmiddellijk.»
Ik herinner mij dat ik eerst heel trots was dat hij dat wilde proberen. Ik heb hem gezegd dat ik voor hem zou bidden en dat ik er
zeker van was dat het erg goed met hem zou gaan in Europa. De
volgende ochtend heb ik het nieuws aan mijn moeder verteld. Ik
ben zo kwaad op mezelf dat ik niet geprobeerd heb hem tegen te
houden. Ook al was ik daar misschien niet in geslaagd. Toen ik het
nieuws van zijn dood vernam, heb ik dagen aan één stuk gehuild.
Fatou:
Mijn oudste zoon is gestorven in een prauw. In het begin van de zomer is hij
vertrokken. Iedereen was op de hoogte van zijn vertrek. Zijn broers, zijn
vrienden. Alleen mij had hij niets verteld. Hij wist dat ik het hem verboden
zou hebben. Een week lang heb ik niets van hem gehoord. Toen ik zijn
broers vroeg waar hij uithing, zeiden ze dat ze niets wisten. Na een week
kreeg ik telefoon uit Nouadhibou. Hij was het. Misschien wilde hij mij toen
vertellen wat hij van plan was. Ik weet het niet. Ik hoorde hem 'hallo'
zeggen. Toen was de verbinding verbroken. Het is de laatste keer dat ik hem
heb gehoord. Kort na dat gesprek zijn ze vertrokken.

Er is voorgrond en er is achtergrond
Johan Van Steen is een van de slachtoffers die het leven liet op 22 maart 2016 in het metrostation van Maalbeek.
In zijn overlijdensbericht deelde de familie en vrienden het volgende bericht: ‘Ons hart gaat uit naar alle slachtoffers van blind geweld
en hun naasten. Wij zijn dankbaar voor alle steun en verbondenheid die we ervaren in deze dagen.’
Zijn vrouw koos een foto die genomen werd door haar man. Zij schreef daarbij deze tekst:

Dit is een foto die recent genomen is door Johan Van Steen, overleden op 22 maart in het metrostation van Maalbeek. Een foto waarover hij met fierheid sprak in familie en bij vrienden.
Pas deze morgen komt de context in m’n herinnering.
Het was een ijzige, regenachtige dag bij valavond aan de IJzer. Johan fotografeerde de rivier die
het laatste licht opving. Niet de plek ernaast waar de duisternis reeds was gevallen. De plek waar
mijn blik naartoe ging. De herdenkingsplaats van de zovele oorlogsslachtoffers op onze bodem.
Er is voorgrond en er is achtergrond. Er is licht en er is schaduw. Dank je, Johan, om ze beide te
tonen, telkens weer.
We dragen deze foto op aan Johan en alle getroffenen van oorlogs- en terreurdaden. En ook aan
de familie en vrienden die hen in het hart dragen. Een uitnodiging om mee te staan in het licht
naast de schaduw.

Er is geen leven dat nooit, al was het maar voor een ogenblik, onsterfelijk is geweest.
Wislawa Szymborska

Anas Al Basha, een 24-jarige Syrische sociaal werker, kwam op 29 november 2016 om
bij een raketaanval van het Syrische leger of hun Russische bondgenoot
op het ziekenhuis in Aleppo waar hij uit solidariteit werkte
als kliniclown voor de gewonde kinderen

Charles Brusselairs uit Merksem overleefde tijdens W.O. II
als politiek gevangene een reeks werkkampen en transporten door de Nazi’s, o.a. Dora waar in ondergrondse door
de politiek gevangenen uitgehouwen grotten de V1’s en V2’s
gebouwd werden, en het laatste transport per trein van
Buchenwald richting Theresienstadt.
Pas in 1982 kwam hij met zijn ervaringen naar buiten door
in eigen beheer zijn boek “Als ik het nu niet opschrijf komt
het er niet meer van” uit te brengen. In dat boek publiceert
hij o.a. de brieven die zijn vriend en lotgenoot Isidoor Mols
twee jaar lang op restjes papier schreef voor zijn vrouw en
die hij in zijn kleren bewaarde. Isidoor stierf in Theresienstadt enkele dagen na de bevrijding. Charles had hem
beloofd zijn brieven mee te nemen en bezorgde die na zijn
terugkomst in België aan de vrouw van Isidoor.

Als motto voor zijn boek koos Charles Brusselairs
“Diep in het hart leeft nog steeds de wonde …”
van Vergilius.

LACHEN
IS
GEZOND

“Ytringsfrihet” (= Vrijheid van spreken).
De laatste cartoon die Kurt Westergaard
publiceerde voor zijn pensionering.

Ik lees in de krant over het onderzoek van een neuroloog die
ontdekte dat een bijna-doodervaring bij westerlingen een
tunnel met licht is, bij moslims een deur op een kier, en bij
Indiërs een rivier.
Uit “Ik volg de rivier, ik ben de rivier”,
Scheldegedicht van Antwerps stadsdichter Maarten Inghels

SLAAP LEKKER

Een kortverhaal van Rodaan Al Galidi uit de bundel "Duizend-en-een nachtmerries", die hij opent met deze mededeling ter geruststelling:
"Echt, geen zorgen. Ondanks wat de titel kan doen vermoeden, hier geen nodeloze gruwel of uitvergrote horror.
Geen bloedstollende, afschuwwekkende verhalen die u van de slaap beroven in "Duizend-en-een nachtmerries"
- die ziet u immers al genoeg in het nieuws. Jullie kennen Rodaan toch. Dus wees gerust.

Ik kon niet slapen. Ik sportte, liep, zwom, las, ik luisterde naar muziek, concentreerde me op mooie dingen, maar het
lukte niet. Esther vertelde mij dat er cursussen bestonden om te leren slapen. Zij had er ooit een gevolgd, toen ze
verliefd was op haar ex. Zo kwam ik bij de slaapcursus terecht. De meeste cursisten waren vrouwen; er waren eenentwintig cursisten om precies te zijn en slechts vier van hen waren mannen. De vrouw die de cursus gaf was spiritueel.
Ze was een jaar of vijfenveertig en had lange grijze haren, die waren getrouwd met een kam en nooit waren vreemdgegaan met een schaar, een ingevallen gezicht en ze droeg hippiekleren.
De eerste week leerde ze ons hoe we moesten ademen. "Adem in, adem uit". Ze leerde ons dat we moesten letten op de
lucht die we inademden en de lucht die uit ons kwam. Zo leerde ik dat ik in Nederland geen zuurstof inademde, maar
water. De tweede week vroeg de vrouw ons of wij goed hadden geslapen. Een domme vraag, want als we goed hadden
geslapen, zouden we de cursus niet meer volgen. Die les leerde ze ons hoe we als een Boeddha moesten zitten; met onze
billen moesten we de grond onder ons voelen en niet de grond zoals die op een andere plek zou kunnen zijn. Ze leerde
ons dat dat heel belangrijk was, dat je dan nooit met je gedachten ergens anders kon zijn. Aan het einde van de les hing
geen kont meer tussen hemel en aarde, liep niemand in gedachten op een ver strand, bevond niemand zich in een storm.
Voor de derde les begon vroeg de lerares ons opnieuw of we goed hadden geslapen. Eén man was niet komen opdagen.
Wij wisten dat hij wel goed had geslapen. Nadat we geleerd hadden hoe we moesten ademen en zitten, vertelde de
vrouw ons dat die week het belangrijkste zou gebeuren. We zouden praten over de reden dat we niet konden slapen. Een
voor een stond iedereen op en vertelde zijn verhaal.
Petra vertelde dat de dood van Joepie haar wakker hield, maar ze geloofde wel dat Joepie, haar hondje, in de hemel was.
Samantha vertelde dat ze niet kon slapen omdat ze voor de grap met een vriendin had gezoend. Ze had het lekker gevonden en was nu in de war, ze wist niet meer of ze op mannen of op vrouwen viel. Saskia kon niet slapen omdat ze
eigenlijk geen veertig uur per week meer wilde werken maar minder kon niet, omdat ze net een huis had gekocht.
Jennifer zei dat ze niet kon slapen omdat haar vriend voor drie maanden naar Afrika was vertrokken. Ze was gewend
aan zijn geur bij haar in bed, maar zijn T-shirt rook niet meer naar hem. Willem kon niet slapen omdat hij verliefd was,
maar hij wist niet op wie. Thea vertelde dat ze niet kon slapen omdat Morris was weggelopen, haar kat. Ze had hem niet
teruggevonden, terwijl ze op alle muren in de stad A4'tjes had opgehangen met een foto van Morris en haar naam
en adres. Mieke kon niet slapen omdat ze na elke verjaardag meer op haar moeder leek.
Toen was ik aan de beurt. Ik stond op en vertelde dat ik niet kon slapen omdat ik soms gebons op de deur hoorde, het
was de geheime dienst die mijn broer kwam halen; omdat ik niet wilde dromen over de keer dat ik als kind op een plein
verplicht naar de executie van een paar dienstweigeraars moest kijken; omdat op mijn achtste een raket bijna ons huis
had geraakt en verderop dertig families had gedood; omdat mijn neef onthoofd was door de fundamentalisten en mijn
familie wel zijn lichaam had gevonden, maar niet zijn hoofd.
Ik hoorde gesnurk en zag dat sommige medecursisten diep in slaap waren gevallen. Anderen gaapten of keken met
zware oogleden naar mij. Ik ging verder. "Het moeilijkste waardoor ik niet kan slapen, is omdat mijn broertje sigaretten
ging halen en terugkwam met een kogel in zijn borst en knie. Mijn oudste broer is volledig verbrand door een aanslag
en stierf, en mijn gevluchte broer zit vast in Turkije met zijn drie kinderen en vrouw, en ik ben bang dat hij toch de
oversteek naar Europa zal wagen in een bootje en verdrinken, zoals een vriend van hem met zijn pasgeboren kindje.
Mijn familie is sjiitisch. Degenen die nog in Irak zijn, wonen tussen soennieten in Bagdad en elke dag ben ik bang dat
ik gebeld zal worden en dat ze zullen zeggen dat ze allemaal omgebracht zijn, en ..."
Ik wilde doorgaan, maar het snurken werd te luid. Ik keek om me heen. Iedereen was in slaap gevallen, ook de lerares.
Teleurgesteld verliet ik de klas. Volgens mij kan ik een cursus geven die mensen leert slapen, maar mij zal het niet
lukken.
Verhalenleverancier: Rodaan Al Galidi

Er was eens ... een plek waar verhalen gelezen, verteld en uitgewisseld werden. Er kwamen mensen
van oneindig veel verschillende achtergrond, wereldbeeld, cultuur en taal samen. Het was een
verhalenwerf.
Je vindt er eeuwenoude verhalen uit de tijd dat de dieren nog spraken, verloren gegane verhalen
die op de verhalenwerf hersteld worden en nieuwe verhalen vanuit de hele wereld.
Verhalen zijn altijd en overal een basisvoedsel voor de mensheid. Ze gaan over goed en kwaad, mooi
en lelijk, liefde en haat, vrede en oorlog. Ze tonen ons wie we zijn, waar we vandaan komen en waar
we zo graag naartoe willen gaan.
 جنسيات و ثقافات،  حيث يأتي الناس من خلفيات مختلفة ال تعد وال تحصى، في مكان حيث يتم قراءة وتبادل القصص، كان ياماكان
.  إنها قصص الرصيف، ولغات مختلفة
.  وقصص من مختلف أنحاء العالم، و قصص منسية واعدنا احيائها،  حيث الحيوانات تستطيع الكالم، سوف تجد قصص من قديم الزمان
القصص هي دائما الغذاء
 تبيّن من نحن ومن أين أتينا و،  السالم و الحرب،  الحب و الكره،  الجميل و القبيح،  تتمحور حول الجيد و السيء، األساسي لإلنسانية
أين سنذهب
Havia uma vez ... um lugar onde se liam, contavam e compartilhavam histórias. Era um lugar onde
pessoas de todas as partes do mundo, de diferentes origems sociais, culturas e linguas se juntavam.
Era uma oficina de histórias.
Aqui você vai encontrar histórias antigas, desde o tempo em que os animais falavam, histórias
perdidas que foram restauradas na oficina e histórias novas de todo o mundo.
Histórias sempre fazem parte e são um alimento basico da humanidade. Elas são sobre o bem
e o mal, a beleza e a fealdade, o amor e o ódio, a paz e a guerra. Elas mostram-nos quem somos,
de onde viemos e para onde nós realmente gostariamos de ir.
Bir zamanlar … hikayelerin okunduğu, yazıldığı, ve paylaşıldığı bir yer vardı. Dilleri, dünya görüşleri,
geçmişleri, kültürleri farklı sayılamayacak çoklukta insan buraya gelirdi. Burası hikayelerin
oluşturulduğu bir yerdi.
Burada yüzyıllarca eski hikayelerin, içinde hayvanların konuştuğu, zamanla kaybolup giden hikayelerin
tamir edildiğini, ve dünyanın her yerinden yeni yazılmış hikayeleri bulabilirsin.
Hikayeler her zaman ve her yerde insanlık için temel gıdadır. Hikayeler güzel ve çirkin, iyi ve kotu, sevgi
ve öfke, barış ve savaş üzerine geçer. Bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye doğru yol
almak istediğimizi gösterirler.
Il était une fois ... un lieu où l’on lisait, racontait et échangeait des histoires. Des gens d’infiniment
d’environnements, de convictions, de cultures et de langues différents se retrouvaient là. C’était
un chantier d’histoires.
On y trouve des histoires séculaires datant de l’époque quand les animaux parlaient encore, des
histoires perdues qui sont restaurées au chantier et des histoires nouvelles venant du monde entier.
Les histoires ont toujours et partout été un aliment de base pour l’humanité. Elles parlent du bien
et du mal, du beau et du laid, de l’amour et de la haine, de la paix et de la guerre. Elles nous
montrent qui nous sommes, d’où l’on vient et où on aimerait autant aller.
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