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Ze zijn alle vier 25, zaten op de toneelschool
in Maastricht en zijn hun land van afkomst

ontvlucht. Over dat verledenmaakte
Daria Bukvić de voorstelling Nobody Home,

om vluchtelingen een gezicht te geven.

DoorNina Schuyffel Foto’sCigdemYuksel

H
et verhaal van regis-
seurDariaBukviclijkt
op dat van Majd
Mardo, Vanja Ruka-
vinaenSamanAmini.
Allevierzijnzein1989

geboren. En alle vier kwamen ze te-
recht in eenNederlands asielzoekers-
centrum,nadatzewarengevluchtvan-
wegedeoorlogof depolitiekesituatie
inhunland.Detwintigersontmoetten
elkaar eenpaar jaar geleden opde to-
neelschool inMaastricht.

InNobodyHomevertellenzemetvro-
lijke ernst over hun ervaringen,waar-
bij ze inhumoristischemonologende
uitwassenvandevluchtelingenproble-
matiek,hetonbegripvandeomgeving
enpijnlijke cultuurverschillen bloot-
leggen. ‘Wereldwijd zijn 52 miljoen
mensenopdevlucht’,zegtBukvic. ‘Met
devoorstellingwil ikdemensenachter
degetalleneengezichtgeven.Hetzijn
nietalleenonzeverhalen,maarookdie
vanmiljoenenanderen.’

DariaBukvicwas 3 toenzemethaar
moeder voormalig Joegoslavië ont-
vluchtte. Ze groeide op in Limburg en
gingophaar18denaardetoneelschool
omregisseurteworden,vollediggeïn-
tegreerd in de Nederlandse samen-
leving.Toenzeeenpaarjaargeledenbij
toeval langs een asielzoekerscentrum
fietste, realiseerde ze zich hoe ver ze
vanhaar verleden als oorlogsvluchte-
lingaf waskomente staan.
‘Ik zag drie jongens op een bankje

zitten en betrapte mezelf op de ge-
dachte: als ik zemaarniet aankijk, be-
staan zeniet. Daar schrok ik van. Blijk-
baarwasikzolosgekoppeldvanditon-
derwerp,dat ikmehelemaalnietmeer
metdezemensen identificeerde.’

Zebeseftedat zehaar vluchtverhaal
naar het toneel moest vertalen. Niet
voor zichzelf,maar omanderen te la-
ten zien wat een vluchteling door-
maakt. ‘Als iemand die aan den lijve
heeft ondervonden hoe het is in zo’n
centrum te zitten, totaal onbewogen
langs deze jongens kan fietsen, hoe
kleinmoet danwel niet het inlevings-
vermogen van anderen zijn iets te be-
grijpen van vluchtelingenproblema-

tiek?’ Toen ze opde toneelschool ook
nog drie acteurs ontmoette met een
soortgelijk verhaal, die in hetzelfde
jaar waren geboren, viel alles op zijn
plek. ‘Dit kan geen toeval meer zijn,
dacht ik,wijmóétendezevoorstelling
numaken.’
TijdensdevoorstellingisBukvickri-

tischoverhet huidige asielbeleid. Een
vandeacteursdiehunverhaaldoen, is
SamanAmini.Hijvluchttemetzijnou-
ders uit Iran enwachtte inNederland
zes jaar op een verblijfsvergunning,
waarvanzeswekenineendetentiecen-
trum–eenmooiwoord voorgevange-
nis, zegt Bukvic. ‘Saman en zijn zusje
kregengeenonderwijs.Zewoondenin
cellen en mochten twee uur per dag
luchten op eenbinnenplaats. Dit zijn

barre omstandigheden,waarvan veel
mensengeenweethebben.’
ToenSamanAminienzijnfamiliena

zes jaar een verblijfsvergunning kre-
gen, kwamen ze in Chaam te wonen.
Samenmetzijnzusjeginghijdebuurt
verkennen. Zekwameneenhondje te-
gendat zemeteenbegonnen te aaien.
Het beest begon te blaffen. Zijn baasje
zei: dat mag hij gerust doen, blaffen
naar jullie. Noggeregeld krijgt Amini
racistische opmerkingen naar zijn
hoofd geslingerd of wordt hij gewei-
gerdbijdediscotheek,vertelthijophet
toneel. ‘Ikkrijgvaakverbaasdereacties
als ik hierover vertel. Het is een kant
vanNederlanddieveelmensenhelaas
nietkennen.’

Devier theatermakerswillenmeer
bewustzijn creërenoverwat het bete-
kentterechttekomenineenlandwaar

je je niet welkom voelt. Acteur Majd
MardogroeideopinSyriëineenwelge-
stelde familie en vluchtte op zijn 8ste
naar Nederland. ‘Ik vond het verwar-
rend, vooral omdat ikdachtdatweop
vakantiewaren. Dat haddenmijn ou-
dersmijverteld.Wegingenaltijdnaar
vijfsterrenhotels,daarleekditindever-
ste vertenietop.’
Hijverteltdatzijnvaderhetgezinop

eendagmeeuit etennam inhet dorp
Gasselte, waar zemet de nek werden
aangekeken door de serveerster.
Mardo: ‘Zemaakteonze frietjesexpres
heelzout.Toenmijnvaderdaarietsvan
zei, antwoordde zebits: ‘This is howwe
eat it inHolland.’Mijnvaderwerdboos
enriep: ‘Ohyeah?Thenthis ishowweeat
it.’ Hij smeet het bord op de grond,
legdehet geld op tafel en liepmet ons
de deur uit. Het is ontzettend frustre-
rendomallestehebbenendanopeens

het gevoel te krijgen dat je niets be-
tekent.’

Allevierherinnerenzezichdespan-
ning onder de bewoners in het asiel-
zoekerscentrum. ‘Ik hebnognooit zo
vaakmensen zien vechten als inmijn
jareninhetazc’, zegtSamanAmini.De
ouders van Vanja Rukavina hielden
hemvoortdurenddichtbijzich. ‘Zewa-
renbangdatmij iets zouoverkomen.
Veel asielzoekers zijn gefrustreerd en
getraumatiseerd doorwat ze hebben
meegemaakt. Jeweet nietwaartoe zij
in staat zijn.’

‘Alskindben je jeerniet vanbewust
datdieoudemannenzoraardoenom-
dat hunkinderen voorhunogenwer-
den vermoord’, zegt Bukvic. Ze vindt
hetjammerdatookindebuitenwereld
vaakonbegripoverheerst. ‘Als er ruzie
uitbreekt in een azc, wordt daar vaak

negatief over bericht. Terwijl: vind je
hetgek?Honderdengetraumatiseerde
mensen,met verschillendenationali-
teiten,wordeninééngebouwgezeten
moetenhetmaarzienterooienmetel-
kaar.’

Doorhet vertellen vanpersoonlijke
verhalen,willendeviertheatermakers
laten zien wat in het hoofd van een
vluchtelingomgaat. Bukvic hoopt op
eendialoogdieookbuitenhet theater
wordt gevoerd. ‘Het is bijna eennood-
kreet: rijd die jongens op dat bankje
niet voorbij, zoals ik deed,maar práát
met ze. Alleen dan kunnenwe elkaar
beter lerenbegrijpen.’

NobodyHome, op 11 en 12/12
(try-outs), op 13/12 (première) in
het Compagnietheater in
Amsterdam. Tournee t/m 22/1.
nobodyhome.nl

‘Honderden
getraumatiseerdemensen,
worden in ééngebouw

gezet enmoeten hetmaar
met elkaarzien te rooien’

Wees

welkom

Wat is toeval, wat is geluk, en wanneer heeft iets zomoe-
ten zijn? Met die vraag in haar achterhoofdmaakte regis-
seur Daria Bukvic' de voorstellingNobodyHome. Een van
haar anekdotes: ‘Ik was 3 jaar oud toen ik met mijn moe-
der voormalig Joegoslavië moest ontvluchten. Aange-

komen bij de grens met Kroatië bleek dat de laatste intact
gebleven brug net was gesloten. Mijn moeder smeekte de

dienstdoende soldaat ons eroverheen te laten gaan. De

slagboom ging omhoog, wij bereikten Zagreb. Drie uur
later zagen we op tv dat die brug werd bestormd en ge-
bombardeerd. Honderdenmensen stonden er nog op.

Wat als die soldaat niet over zijn hart had gestreken?Wat
als we later bij die brug waren aangekomen? Dan waren

wij er misschien niet meer geweest. Dan was deze
voorstelling er ook niet geweest. Het zijn gedachten die

constant door mijn hoofd spoken.’

Leven en lot

INTERVIEW VaNJa RUKaVINa, DaRIa BUKVIĆ, SaMaN aMINI EN MaJD MaRDO

1 Vanja Rukavina ontvluchtte de Bosnische stad Sarajevo toen hij 3 was. 2 Daria Bukvić verliet met haar
moeder de Bosnische stad Tuzla toen ze 3 was. 3 Saman Amini werd geboren in de Iraanse hoofdstad Teheran
en kwam op 11-jarige leeftijd in Nederland terecht. 4 Majd Mardo werd geboren in de Syrische stad Aleppo en
vluchtte op zijn 8ste naar Nederland.
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