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Moving Stories

Ruim tweeduizend jaar geleden liep
dwars door Nederland de Limes, de
grens van het Romeinse Rijk. Die
grens, waarin Nijmegen een belangrijke schakel was, volgde de loop van
de Rijn als een natuurlijke grens,
en slingerde zo door het landschap.
In 2021 is dit deel van de Limes, de
Neder-Germaanse Limes, uitgeroepen
tot UNESCO Werelderfgoed.
De aanleg, verdediging én het verval van de
Limes
brachten grote aantallen mensen op de been, vanuit alle windrichtingen.
Vrijwillig of gedwongen vestigden deze migranten zich langdurig elders,
ver weg van hun oorspronkelijke thuis. Onder hen soldaten en hun families, vluchtelingen en gevangenen, handelaren
en ambachtslieden, avonturiers en mensen op
zoek naar een beter leven.
Er is nu nog maar weinig van de Limes
bovengronds te zien. Maar vondsten
uit de bodem vertellen een verhaal dat
de tijd overstijgt. Een verhaal over
ontworteling, over herinneringen
aan een achtergelaten thuis, en over
aarden in een nieuw land.
De betekenis van deze grens en
geschiedenis is onverminderd groot.
Ook vandaag de dag is de regio waar
de Limes liep een kruispunt van talloze
culturen. Moving Stories laat zien hoe
verleden en heden met elkaar verweven
zijn en hoe de geschiedenis resoneert in de
wereld van vandaag. In nauwe samenwerking
met hedendaagse kunstenaars en een public-inresidence wordt verbinding gelegd tussen mensen en verhalen van toen
en nu, en van hier en elders.
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MOVING
STORIES
DE RIJKDOM
VAN DE LIMES

Deze publicatie verschijnt bij de tentoonstelling Moving Stories, de rijkdom van
de Limes en is onderdeel van het project Ontgrenzen, een vierjarige samenwerking
tussen Museum Het Valkhof en Museum Arnhem, mogelijk gemaakt door de
Basisinfrastructuur voor regionale musea (de BIS).
Met Ontgrenzen geven deze musea een aanzet tot een innovatieve publieksbenadering. Door wisselende publics-in-residence actief te betrekken bij alle
aspecten van tentoonstellingen en bijbehorende events wordt belangrijke nieuwe
kennis opgedaan en ervaring gedeeld met nieuwe bezoekers. Zo levert het project
ook een bijdrage aan de verrijking van het museum als instituut.
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Wat in ons leeft
Roziena Salihu

Het fundament van ons bestaan
vind je in onze wortels
die willen gronden in vruchtbare aarde
Zo scheppen ze onze verhalen
vormen de blauwdruk van ons bestaan en
ontvouwen ze onze waarden
De geur van je geboortegrond
ruik je nog tot
vlak voor het uitblazen
van je laatste adem
Het bepaalt hoe we onszelf dragen
Hoe onze herkenning weerklinkt
in generaties die nog komen
in hen die voor ons bestonden
Onze wortels
en de grond waarin ze zich vastbijten
zijn onlosmakelijk verbonden
Het maakt ons
de mensen die we zijn
met al onze gebreken
Het leert ons dat er
verschillende werelden
in ons leven
Want we bestaan
bij de gratie van
de grenzen die we tekenen
Door de strepen die we zetten
op landkaarten, door streken
langs plekken, en zones
Je zou er bijna door vergeten
dat we het hebben over mensen
over levens
Dat we het hebben over
ons
Het leeft immers
in ons allemaal
op verschillende manieren
In hoe we nooit echt thuis
of juist overal kunnen aarden
Door het kennen van de verhalen
Door hoe ze zijn overgedragen
met liederen, mythes
herinneringen en saga’s

Het leeft in ons doordat we weten
hoe lastig het geweest is
huis en haard te verlaten
Door te vluchten
door weggevoerd te worden
of door simpelweg te zoeken
naar een beter leven misschien
Of naar een ‘leven’ op zich
Door de zoektocht naar veiligheid
naar menselijkheid
Door te weten hoe moeilijk het is
om anders te zijn
We bestaan
bij de gratie van de grenzen die we tekenen
En het zijn juist de verhalen
van het achter moeten laten
die ons leren
dat er overeenkomsten zijn
en verschillen
Maar vooral leren ze ons
dat wij mensen
diep van binnen verlangen naar hetzelfde
We willen ons allemaal geborgen voelen
We willen grond die onze wortels knuffelt
Die zijn rijkheid naar onze aderen doorsluist
We willen een plek waarvan we zeggen:
‘ik ben thuis.’
Er
Er
Er
in

zijn grenzen getekend
zijn dingen ontnomen
is nageslacht dat de route
de voeten nog voelt

Wanneer we naar het verhaal achter de route
gaan luisteren
Wanneer we de moed hebben
deze stapje voor stapje af te gaan
Dan leiden onze wortels je op den duur
naar het fundament van ons bestaan.
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VOORWOORD
HEDWIG SAAM

Begin vorige eeuw verliet mijn oma op achttienjarige leeftijd haar kleine Beierse dorp om dienstmeisje te worden
in een welgesteld Nederlands gezin. Begin twintigste eeuw
verliet ook mijn opa zijn geboortegrond aan de Moezel
om in Nederland aan het werk te gaan als ovenbouwer in
de staalindustrie. Uit hun huwelijk werd in de jaren dertig mijn vader geboren. Hoewel geboren in Nederland, had
mijn vader tot na de Tweede Wereldoorlog een Duits paspoort. Familiebijeenkomsten, zeker die in Duitsland
plaatsvonden, hadden het karakter van scènes uit een film
van Rainer Werner Fassbinder. Dezelfde sfeer, dezelfde
interieurs. De flarden van gesprekken die ik als kind aan
de, steevast met taarten en schalen slagroom overdekte
tafel opving, gingen over ‘ausgebombt’ worden, over
krijgsgevangenschappen in Rusland, over verloren familieleden en honger die geleden was. Hertengeweien en
foto’s van zonnige boerenlandschappen sierden de muren
van zowel mijn grootouders als die van de ooms en tantes
aan de Moezel.
Zo’n tweeduizend jaar geleden verlieten Romeinse
soldaten uit alle windstreken van het Romeinse rijk huis
en haard om de Gelderse gebieden ten zuiden van de
rivieren te bezetten. Ook deze mensen lieten, net als mijn
grootouders, alles wat zij kenden achter. In en rond de
Romeinse grensstad Nijmegen ontstond een internationale
smeltkroes van verschillende culturen, waarin Romeinse
burgers, handelaren en soldaten uit alle hoeken en gaten
van het rijk, Bataven, Germanen en verschillende inheemse stammen met elkaar in aanraking kwamen, elkaar
bevochten, maar tegelijkertijd ook samenleefden en
samenwerkten.
Moving Stories, de rijkdom van de Limes verbindt deze
vroege, cultureel diverse, Romeinse samenleving van toen
met de cultureel diverse samenleving van nu. Want hoewel er tweeduizend jaar zijn die deze werelden in tijd
van elkaar scheiden, zijn er meer overeenkomsten dan
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verschillen in de achterliggende redenen waarom mensen
van woonplek veranderen. Oorlog, onderdrukking, honger
of de diepe wens om een beter leven op te bouwen, zijn
nog steeds drijfveren om te migreren. Nu en toen.
Het is makkelijk om te vergeten dat de prachtige archeologische objecten uit de Romeinse tijd in ons museum
ooit het privébezit zijn geweest van inwoners die in deze
regio een nieuw bestaan probeerden op te bouwen. We zijn
geneigd deze tweeduizend jaar oude objecten vooral te
waarderen om hun esthetische of historische waarde,
maar vergeten daarbij dat sommige ervan enorme afstanden hebben afgelegd en dat er zeer persoonlijke verhalen
mee verbonden zijn. Om deze verhalen echt te begrijpen
en voor een hedendaags publiek te ontsluiten, werkte het
museum nauw samen met een public-in-residence groep
van vijftien Nederlanders met een migratieachtergrond.
Zij vertelden ons wat migratie voor hen inhoudt, wat het
betekent om in een nieuwe wereld te leven, om anders te
zijn, met welke emoties dit gepaard gaat.
Als museum hebben we hiermee een nieuwe weg ingeslagen. We zijn afgestapt van het idee dat wij alle kennis
en kwaliteit in huis hebben om een goede tentoonstelling
of publicatie te maken. We hebben ons opengesteld voor
een dialoog waarin alle betrokkenen zich kwetsbaar hebben durven opstellen. In de eerste plaats betreft dit de
leden van het public-in-residence, maar ook mijn museale
collega’s zijn uit hun comfortzone gestapt en het experiment aangegaan. Gezamenlijk hebben we ons op onbekend
terrein begeven. Dat getuigt van moed, maar ook van vertrouwen in elkaar.
Behalve alle deelnemers aan dit bijzondere project
binnen en buiten het museum, wil ik Marisa Monsanto bedanken voor de betrokken wijze waarop zij zich aan het
onderwerp van Moving Stories heeft gecommitteerd. Dit
heeft niet alleen een bijzondere tentoonstelling maar ook
deze prachtige publicatie met ontroerende, persoonlijke
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verhalen opgeleverd. Daarnaast gaat mijn grote dank uit
naar de Raad voor Cultuur die het door Museum Arnhem
en Museum Het Valkhof gezamenlijk ingediende onderzoeksvoorstel Ontgrenzen in het kader van de tijdelijke
BIS-regeling, heeft gehonoreerd.
Mijn grootouders en ook mijn vader zijn zich in
Nederland altijd buitenstaanders blijven voelen. Het gras
in hun vaderland bleef groener dan hier. Ik hoop echter
dat deze bijzondere publicatie laat zien dat migratie niet
alleen leidt tot een gevoel van verlies, tegenstelling en
pijn, maar juist ook kan leiden tot verbinding, creativiteit
en innovatie.
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↑ Rijn bij het Castellumplein, Valkenburg Centrum, 2021
Loek van Vliet
→ Park Matilo aan het Limes Aquaduct, Leiden, 2021
Loek van Vliet
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↑ Wachttoren op Groot Zandveld, Utrecht, 2021
Loek van Vliet
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DE LIMES HET
LANDSCHAP ALS
EEN PALIMPSEST
LOEK VAN VLIET

Het landschap is een leesbaar palimpsest.¹ Dat betekent
dat we, met enige moeite, de bijna verdwenen historische
lagen in het landschap nog kunnen ont1. Een palimpsest is een hergewaren. Zo kunnen wij ook nu nog sporen bruikt stuk perkament dat een
draagt. De bovenste
zien van de Romeinse tijd. In mijn beelden handschrift
laag van dit perkament met de
leg ik de verborgen lagen van de plaatsen tekst erop werd afgeschraapt,
zodat het perkament opnieuw
langs de Limes in het landschap bloot.
beschreven kon worden. Men
zou verwachten dat door dit
De plaatsen die ik gefotografeerd
gebruik veel oude geschriften
heb zijn allemaal beschermd door de
verloren zijn gegaan, maar het
tegendeel is waar. Vaak bleef
UNESCO Werelderfgoedstatus, waarbij
de oorspronkelijke tekst toch
de archeologische waarde voornamelijk
nog deels zichtbaar en onder
ultraviolet licht valt de ogenonder de grond zit. De vraag die mij inverwijderde tekst
teresseert is: wat maakte deze specifieke schijnlijk
nog te ontcijferen. Jeroen van
Westen, Van Palimpsest naar
plaats zo belangrijk voor de Romeinen?
Metaforen van Ruimte
Waarom juist hier? En zouden we dat ook Archief,
en Tijd, (Stichting Bruggelings,
Flevoland 1996), 65.
nu nog zo kunnen ervaren?
In zekere zin loopt de NederGermaanse Limes gelijk op met de rivier de Rijn. De loop
van deze rivier is echter altijd aan verandering onderhevig. Ook in de afgelopen tweeduizend jaar is die loop een
aantal keer verlegd. Aan de hand van deze oude Romeinse
grens is dit goed te zien.
Belangrijke plaatsen langs de Limes, zoals het fort
Fectio bij Vechten, niet ver van Bunnik, liggen nu niet
meer aan het water, maar in dit geval langs de snelweg
A12. De plaats Neuss-Koenenlager ligt daarentegen nog
aan de Rijn, en wel op de plek waar de rivier de Erft
uitmondt in de Rijn. Net als de Romeinen kijk je vanaf
de stuwwal bij de Hunerberg en het Kops Plateau in
Nijmegen over het rivierenlandschap van de Rijn en
de Waal.
De samenkomst van rivieren als logische locatie voor
handel en als strategisch militaire plaats, was van essentieel belang voor de Romeinen om zich er te vestigen.
Daarnaast speelden natuurlijke hulpbronnen een rol, zoals de kalksteen bij Iversheim of de klei bij de Holdeurn in

18

De Limes: het landschap als een palimpsest

Berg en Dal waar dakpannen van werden gemaakt.
De landschappelijke kwaliteiten werden zo dus zeer
goed benut. En ook nu hoef je maar naar een kaart van het
gebied te kijken waar de Romeinen zich bevonden, en je
ziet dat de link met de rivier of andere natuurlijke elementen overduidelijk is. Echter, zonder deze kennis van
de geschiedenis ga je snel voorbij aan het stuk bos, de
woonwijk of de heuvel die er nu ligt. Met de historische
en archeologische kennis wordt het landschap leesbaar
en daarmee wordt de ervaring van het hedendaagse landschap verrijkt.² Zo is het landschap een
2. Kevin Lynch heeft als eerste
het woord leesbaarheid in verpalimpsest; laag na laag na laag onthult
band met het landschap gezich de geschiedenis, in dit geval die van
bracht, met name in de context
van het stedelijk landschap.
de Limes.
Lynch omschrijft de term leesIn mijn fotografie heb ik een proces
baarheid als volgt, het gemak
waarmee de verschillende
ontwikkeld dat vele elementen combineert.³
elementen [van het landschap]
Met de directe ervaring van het landschap
kunnen worden herkend en in
een samenhangend patroon
door het wandelen en kijken, in combinaworden georganiseerd, (eigen
tie met de kennis die ik van een plaats heb,
vertaling) Kevin Lynch, The
image of the city, (Cambridge
maak ik mijn opnames. Die combineer ik
Massachusetts: The MIT Press,
tot één samengesteld beeld dat uiteinde1960), 6.
lijk de essentie vormt van die plaats en
3. Deze manier van werken ben
de landschappelijke kwaliteiten ervan.
ik voor het eerst gaan toepassen
in het project Aardse Vensters,
Op deze wijze breng ik de bijna verdwenen
daarin maak ik gebruik van het
lagen van het landschap weer naar boven.
combineren van verschillende
standpunten en perspectieven,
geïnspireerd op het tegenstrijdige en hybride perspectiefgebruik van de Italiaanse schilder
Giambattista Tiepolo. Dit is zeer
goed naar voren gebracht in de
dissertatie over deze schilder
door dr. Wim Kranendonk.

← Opgraving Domplein, Utrecht, 2021
Loek van Vliet
↑ Fort Vechten langs de A12, Bunnik, 2021
Loek van Vliet
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↑ Meinerswijk aan de Rijn, Arnhem, 2021
Loek van Vliet
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Wie liepen er ooit in die schoenen, maakten hun kleding
vast met versierde spelden, of droegen amuletten om het
onheil af te weren? Waar kwamen ze vandaan, welke weg
hebben ze afgelegd? Zelden kan er bij het uitwerken van
archeologische opgravingen ruimte of tijd worden gemaakt
om dieper in te gaan op wie de mensen nu eigenlijk waren,
die die objecten hebben verloren of achtergelaten in de
bodem of in het water. Ook in publicaties en presentaties
over de Limes, de Romeinse rijksgrens, is het fenomeen
migratie en de impact ervan op mens en samenleving
lang onderbelicht gebleven.¹ Met Moving
1. Dankzij ondersteuning door
Stories willen we daar verandering in
de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek en
brengen door te proberen verhalen die
Radboud Universiteit Nijbesloten liggen in archeologische objec- de
megen heeft conservator archeologie Marenne Zandstra een
ten, te ontsluiten. Het zijn verhalen over
onderzoeksproject aan dit thema
de beweegredenen achter migratie, verkunnen wijden. Zij is in 2019 gepromoveerd op haar onderzoek
halen die ons bewegen en ontroeren.
naar de samenstelling en moNet als de gevonden objecten zijn
bliteit van het Romeinse leger dat
de verhalen erachter echter gedoemd om gedurende de 1ste eeuw na Chr.
in het Neder-Germaanse gebied
gefragmenteerd te blijven. Er is immers
opereerde. In de afgelopen jaren
zijn er verschillende projecten
een grens aan wat we kunnen achterhawaarin onderzoek wordt
len over de mensen die hier tweeduizend gestart
gedaan naar het thema migratie
in de Romeinse tijd. Enkele
jaar geleden leefden. Om de moving storesultaten van een
ries van toen te kunnen vertellen maakten voorlopige
van die lopende projecten
we daarom een verbinding met de momochten al worden opgenomen
in deze tentoonstelling.
ving stories van nu. We nodigden een
diverse groep hedendaagse kunstenaars
uit om die verbondenheid te laten zien en de verhalen, die
deels hun eigen verhalen zijn, voor het voetlicht te brengen.
Een deel van de kunstenaars ging de samenwerking aan
met een public-in-residence, een groep van vijftien mensen uit de omgeving Nijmegen variërend in leeftijd, gender
en herkomst – van Brazilië tot China, en van Indonesië tot
aan het Caribisch Gebied. Hun ervaringen, inzichten en
verhalen vormden een belangrijke voedingsbodem voor
diverse nieuwe kunstwerken in de tentoonstelling.
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De archeologische objecten in Moving Stories zijn
op het eerste gezicht misschien onopvallend en onbeduidend. Voorwerpen die ons iets vertellen over migratie in
de Romeinse tijd behoren meestal niet tot de archeologische topstukken. Vaak zijn ze klein, zoals kledingspelden
of fragmenten aardewerk, en liggen ze opgeslagen in een
depot. Met het stellen van de juiste vragen en het leggen
van de juiste verbanden blijken die bescheiden objecten
echter ineens een rijke bron van informatie te zijn. Het
public-in-residence speelde een belangrijke rol in het
formuleren van deze vragen, en daarmee in het bepalen
welke thema’s rond migratie centraal kwamen te staan.
Dit alles heeft geresulteerd in een selectie van voorwerpen die in vorm, gebruik of betekenis vertelt over hoe
en waar mensen zich vestigden, zowel in de nabijheid
van hun thuisland als duizenden kilometers ervandaan.
Samen zetten al deze voorwerpen een rijk verhaal uiteen
dat verdeeld is in verschillende thema’s gerelateerd aan
migratie. De objecten weerspiegelen een grote diversiteit
in zowel redenen voor migratie als herkomstgebieden van
mensen. Bovendien zijn allerlei soorten archeologische
vondstcategorieën vertegenwoordigd, variërend van huisplattegronden tot munten en van handgevormd aardewerk
tot amuletten. Dankzij nieuwe ontwikkelingen en inzichten kan uit uiteenlopend materiaal steeds meer informatie over de gang van de mens in het verleden worden
gewonnen. Baanbrekend is het natuurwetenschappelijk
onderzoek naar de herkomst van mensen aan de hand van
hun skelet. Respectvol, zonder aan de ethische kant ervan
voorbij te willen gaan, willen we ook dat aspect van de archeologische diversiteit hier onder de aandacht brengen.
In de ontmoeting tussen de eigen geschiedenis en die
van de ander, speelt het lichaam een belangrijke rol, constateerden we in het proces. Archeologische vondsten als
schoenen, kruiken en kledingspelden brengen bij iedereen onmiddellijk een lichamelijke herkenning teweeg:
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je zou ze zelf aangeraakt, gedragen en gebruikt kunnen
hebben. Ook de hedendaagse kunstenaars die aan Moving
Stories meewerkten, zetten stuk voor stuk die zintuiglijke gewaarwording in. Ze nodigen de kijker uit om zijn
zintuigen te gebruiken en zijn denken niet alleen te laten
beïnvloeden door wat hij ziet, maar ook door wat hij hoort,
ruikt en voelt.
2. Studio LA is een architectuurStudio LA,² die verantwoordelijk
studio opgericht door architecten
was voor het tentoonstellingsontwerp,
Lorien Beijaert en Arna Mačkić,
die de architectuurpraktijk inzet
pakte dit eveneens op. Met hun ontwerp
als middel om maatschappelijke
nodigden ze de bezoeker uit zich op een
kwesties, fenomenen en verhalen te onderzoeken en in een
onverwachte manier door de tentoonstelling te bewegen met als uitgangspunt nieuw perspectief te plaatsen.
het idee van de grens als een ontmoetingsplaats – tussen
archeologie en hedendaagse kunst, tussen toen en nu, en
tussen ik en de ander.
Deze ontmoeting vindt ook plaats in de reeks foto’s
van Loek van Vliet die diverse locaties langs de Limes
tonen. Zijn beelden weten de gelaagdheid van het landschap te vangen. Een gelaagdheid die zijn weerklank
vindt in de meervoudige identiteit van migranten, toen en
nu. We zijn immers niet alleen via onze geschiedenis verbonden aan die van de ander, maar ook door onze connectie met een en dezelfde aarde. Archeologische voorwerpen
herinneren ons daaraan.
In Moving Stories zijn archeologische vondsten
aanleiding om verschillende perspectieven van migratie, zowel toen als nu, te belichten. Tegelijkertijd vertellen ze ons iets over de mens en de samenleving in het
Limesgebied in de eerste eeuwen van onze jaartelling.
Moving Stories brengt niet alleen bijzondere voorwerpen
voor het voetlicht, maar ook onzichtbare geschiedenissen. In nauwe samenwerking met het public-in-residence
hebben we verhalen en perspectieven kunnen optekenen
die ons meer inzicht geven in de belevingswereld van de
mensen die de objecten in het bodemarchief achterlieten.
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De publicatie en tentoonstelling zijn zo een handreiking
om elkaar dwars door de tijd heen te ontmoeten, in verhalen, ervaringen en de geschiedenis en het landschap. Een
ontmoeting die een verrijking kan betekenen in uiteenlopende gebieden van ons leven – van taal, kunst en muziek
tot aan de producten die we gebruiken in onze keuken.
Dat, zo mogen we nu concluderen, is de rijkdom die achter
de Limes schuilgaat.
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← Opgraving Grote Kerk,
Elst, 2021
Loek van Vliet
← Kops Plateau op de
stuwwal, Nijmegen, 2021
Loek van Vliet
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Nijmegen, 20 augustus 2021.
Beste Kenneth,
In onze eerste bijeenkomst als public-in-residence in Museum
Het Valkhof stelde archeoloog Marenne Zandstra in haar presentatie het volgende: ‘Verplaatsing is een dialoog met andere mensen, met het landschap, met de omgeving. Het gaat om de noodzaak
opnieuw te wortelen, te aarden.’
Hoewel ik twijfelde aan het tweede deel van deze stelling –
vooral omdat ik geloof dat de behoefte om vrij, mobiel en zelfs
nomadisch te zijn, net zo deel uitmaakt van de condition humaine als de behoefte om geworteld te zijn – bleef het eerste deel
van de stelling mij bezighouden. Ik denk dat ‘verplaatsing als
dialoog’ – een voortdurende dialoog – eerst en vooral mijn ervaring als nieuwe outsider in de Nederlandse maatschappij in
woorden vangt. Natuurlijk zijn er zo vele andere outsiders in dit land die zich in enige vorm hebben moeten begeven in deze dialoog. Het feit dat wij in
dit public-in-residence onze
verbeelding uitdagen
en oprekken om onze
persoonlijke dialoog
te verbinden met een
dialoog die tweeduizend jaar geleden
plaatsvond, toont
de alomtegenwoordigheid van
dit proces gedurende de geschiedenis aan.
Deze ‘dialogen’ echter, waren
en zijn niet altijd soepel, vreedzaam of vrij
van machtsrelaties of
machtsuitoefening,
juist omdat het
menselijke element
in het spel is.
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Dit werd steeds meer evident naarmate menselijke interacties
werden beïnvloed door natiestaten, die zijn gestoeld op de idee
van duidelijk begrensde nationale gemeenschappen. Vanuit het
perspectief van de natiestaat is de ‘verplaatste’ iemand
geworden die moet worden gescreend en gemonitord
zodat deze niet iets meesmokkelt dat de orde en
de gezondheid van die begrensde gemeenschap
verstoort. Vanuit dit perspectief gezien
draagt de verplaatste hiermee een last.

Arnhem, 22 augustus 2021.							
		
Beste Celia,

Hoe dan ook: ‘verplaatsing’ als
‘dialoog’ begrijpen, biedt een
mogelijkheid om de verplaatste
van deze last te bevrijden, doordat het zoeklicht wordt weggeleid van de verplaatste persoon
naar die dialoog. Want voor een
dialoog zijn twee of meer personen, of entiteiten, nodig wier
algehele welbevinden uiteindelijk de resultaten van hun interactie zal bepalen. Alhoewel
niet valt te voorspellen wat
het resultaat van die dialoog
zal zijn, wél is te beïnvloeden
in welke vorm, en waar, die
dialoog start. Dat is waarom
ik besloot te participeren in
dit public-in-residence; niet
alleen om de ervaringen van
mijn persoonlijke dialoog te
delen en daarop te reflecteren, maar ook om bij te dragen
aan de ideeënvorming over de
manier waarop zo een dialoog
zou kunnen, en misschien wel
moeten, aanvangen.
Hartelijke groet,
Dawit

Van Dawit kreeg ik een brief waarin hij reflecteerde op
onze eerste bijeenkomst als public-in-residence in Museum
Het Valkhof.
Wat mij raakte, in mijn bewondering, verbazing en enthousiasme, is hoe hij een stelling van Marenne in tweeën deelt en vanuit zijn gevoel belicht. De stelling is
dat de verplaatste een dialoog aangaat met zijn nieuwe
omgeving, in zijn opgave om daarin te wortelen. Dawit
bevraagt het ‘wortelen’ en schetst een ontwikkeling
waarbij de last van die dialoog eenzijdig – en
steeds meer - bij deze persoon wordt gelegd. Daarbij
mag deze de bestaande orde niet verstoren.
Mijn bewondering zit in de observatie dat Dawit naast
de menselijke behoefte tot wortelen, ook de menselijke behoefte om vrij, mobiel en zelfs nomadisch
te zijn, onderscheidt.
Mijn verbazing zit hem in het gebruik van het woord
dialoog. Een woord dat eerst zo vanzelfsprekend leek is
voor mij nu een basis van communicatie geworden; van
ontmoeten in gelijkwaardigheid. Maar in het benoemen van
de eenzijdigheid van de last, liggen overtuigen en (ver)oordelen op de loer. En dat helpt volgens mij de dialoog
juist om zeep. Wat voor dialoog hebben wij voor ogen, hoe
zetten wij deze in en met welk doel?
De gedachten die Dawit in zijn brief neerlegt, zijn
voor mij wel een bevestiging dat context en cultuur van
de ontvangende samenleving een belangrijke rol spelen in
het aangaan van die uitwisseling. Ik zie ook dat het
bewustzijn van wie je bent, waar je vandaan komt, en wat
je geschiedenis is, vandaag de dag een grotere rol begint
te spelen in het publieke debat; wat ook een vorm is
van dialoog.
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Nijmegen, 28 augustus 2021.						
Ik zal dus zelf mij er meer bewust van moeten zijn binnen welke context ik mij bevind om een constructieve dialoog te voeren.
Tegelijkertijd vraag ik mij af: hoe bewust staan mijn gesprekspartners hierin? En wat vraagt dat weer van mij?
Mijn enthousiasme zit in de mogelijkheden die ook ik zie om bij
te dragen aan hoe een dialoog zich verder ontwikkelt. De setting
zoals wij die binnen Moving Stories aan het neerzetten zijn,
daagt mij uit om over mijn eigen horizon heen te kijken, denken,
voelen en handelen.
Celia, je bent een van die inspirerende mensen in ons public-inresidence. Ik ben erg nieuwsgierig hoe jij dit allemaal ervaart.
Warme groet,
Kenneth

Lieve Moeïsha,
Ik heb jou uitgekozen om het brievengesprek mee te vervolgen.
In zijn brief beschrijft Kenneth zijn ervaring bij het woord
‘dialoog’ en wat volgens hem nodig is voor het voeren en voeden
van een goede dialoog. Ik merk dat ik een andere rol toeschrijf
aan dit begrip dan hij, en vóór hem Dawit. ‘Dialoog’ is voor hen
een bevrijding, een middel van communicatie, een werktuig voor
gelijkwaardigheid. Voor mij is dit begrip echter een concept dat
gevuld is met uitdaging.
Voor Kenneth spelen context en cultuur een significante rol
in communicatie. Waar je vandaan komt, wie je bent en wat je
geschiedenis is, bepalen mede hoe jij informatie ontvangt. Dit
is waar ik word uitgedaagd. Want ik heb geen invloed op het
referentiekader van de ander. Je hoopt dat elk woord dat je
uitspreekt wordt ontvangen op de manier die je bedoelt, maar
zekerheid daarover heb je nooit. Dit maakt een dialoog
altijd ambigu.
Een doel vaststellen maakt een gesprek efficiënter. In ieder geval concreter; een rode draad
om aan vast te houden. Maar is een doel
stellen voor een gesprek altijd nodig? Ik
heb veel gehaald uit doelloze gesprekken. Ik heb enorm veel moois gehoord en
geleerd in vluchtige gesprekken met een
vreemde. Ik heb mezelf meer leren kennen door te ratelen en opeens een nieuwe
gedachte van mijzelf te horen. Door te
luisteren naar een gesprek in de trein
en hier een belangrijke les uit te halen.
Misschien hoeft een gesprek geen doel en
geen uitkomst te hebben. Misschien is het
al voldoende wanneer iets is uitgewisseld.
Wanneer jij een gedachte hebt ontvangen en
meegegeven. Je kunt immers niet verdwalen
als je nergens naar op zoek bent.
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Arnhem, 28 september 2021.
Lieve Eduard,
Met deze
instelling probeer ik mijn rol te
vervullen als deelnemer aan
dit public-in-residence bij Moving
Stories. Ik wil gesprekken horen en voeren en
mijzelf en anderen daardoor beter leren kennen. Mijn
begrip van mijn eigen identiteit, van het migratieverhaal van
mijn familie, dat zal gaandeweg zijn plekje wel vinden.
Moeïsha, ik schrijf deze brief aan jou omdat wij eerder spraken
over het ervaren van identiteit. Je vertelde over het verschil
tussen je zus en jouzelf; jullie hebben dezelfde ouders, afkomst, nestgeur en kennen elkaars eigenschappen en denkpatronen
waarschijnlijk erg goed. Toch ontstaan nog steeds vormen van
ruis in jullie onderlinge communicatie. Hoe verklaar je dat?
En hoe doen context, en het referentiekader van de ander, er
dan toe? Ik ben benieuwd.
Veel liefs,
Celia
									

Celia vraagt naar de ruis in communicatie tussen mij en mijn
zus. Ik denk inderdaad dat mijn zus en ik de dingen anders
zien, en soms botst dat. Dat komt denk ik vooral door het
leeftijdsverschil tussen ons, en doordat wij heel verschillend
zijn opgegroeid.
Mijn zus was vier toen ze hier kwam. In de winter. Ze had het
vreselijk koud, ze sprak de taal niet, ze miste haar oma en opa
en het buitenspelen met andere kindjes op het erf. Hier was ze
vreemd, een buitenstaander, ze werd gepest. Buiten de deuren van
ons huis voelde ze zich waarschijnlijk heel onveilig.
Mijn vader koos een witte school voor haar: hij vond het belangrijk dat ze de taal goed zou leren spreken en dat ze Nederlandse
vriendinnetjes zou hebben. Nou – dat is helemaal gelukt. Ze
heeft zich ontzettend aangepast. Ik vind haar super-Nederlands
geworden, maar zij vindt dat ze ervoor heeft gekozen om zich
beide werelden eigen te maken. En dat vind ik ook wel knap,
eigenlijk.
Ik ben twaalf jaar jonger dan mijn zus, hier geboren en getogen.
Maar ook ik heb mijn gevechten moeten leveren. Op mijn eerste
basisschool werd ik met andere niet-witte kinderen apart gezet:
de kinderen waarvan niet veel werd verwacht. Mijn vader zocht
een andere school voor me, in een dorp verderop. Dat betekende heel vroeg opstaan en elke dag met de bus, maar het was daar
fijn en ik bloeide op. Ik kon wél leren! Zo kreeg ik een veilige basis voor mijn verdere ontwikkeling. Ik voel me nu op mijn
gemak met mijn achtergrond; ik ben gewoon Mo. Maar daar botsen
mijn zus en ik dus weleens over. Zij voelt zich ongemakkelijk
met mensen die zich hier niet goed aanpassen. Natuurlijk is het
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Nederlandse kolonialisme iets slechts geweest dat nog steeds doorwerkt. We staan
ook met 0 – 4 achter. Maar ieder van
ons in dit land heeft de verantwoordelijkheid om door te gaan, om
die achterstand in te lopen. Mijn
zus vindt daarom dat wij het goede voorbeeld moeten geven, dat we
moeten laten zien dat wij het goed
doen. En ik vind gewoon, hee: ik
ben niet heel Curaçao, ja? Ik hoef
niet de last van dat hele eiland
te dragen. Ik ben gewoon Mo.
Daarom vind ik het zo onwijs spannend om deel te nemen aan dit project over migratie. In onze bijeenkomsten blijkt dat migratie voor
iedereen iets anders betekent. Jij
vertelde dat je een identiteitscrisis ervaarde omdat je je in geen van
de beide werelden waarin je opgroeide,
compleet thuis voelde. Hoe ga je om met
die verdeeldheid, Eduard, en welke oplossing hoop je te vinden in de toekomst?
With much love,
Moeïsha

Nijmegen, 7 oktober 2021.
Lieve Özden,
Moeïsha vraagt mij over de verdeeldheid die ik heb gevoeld tussen de verschillende leefwerelden waarin ik opgroeide. Crisis
noemt ze het; dat is een te groot woord. Maar ja, het waren wel
echt twee verschillende werelden.
Het eerste waar ik aan denk? Net als veel mensen met een migrantenachtergrond maakte ik ook
vaak mee dat ik bij een vriendje speelde en ik
om half zes weg moest, omdat ze gingen eten.
Bizar. Dat zou niet kunnen bestaan bij
ons thuis. Je deelt wat je hebt.
Ik ben Armeens. In de
klas met blonde,
blauwogige
kinderen
voelde ik
mij met mijn
zwarte haar
en amandelvormige ogen
echt anders.
En ik had een
taalachterstand omdat we bij mij thuis
Armeens en Russisch spraken. Als je als
jong kind er dan nog een derde taal bij
moet leren, is dat best een ding. Wat was
er nog meer anders? Wij hadden het thuis,
als gewezen vluchtelingen die hier hun leven wilden opbouwen, niet breed. Dat is wat
je merkt: die nieuwe Playstation die je vriendjes allemaal wel krijgen, is voor jou niet weggelegd. De plaats die je inneemt, dat voelt ook gek.
Mijn ouders hebben in de Sovjet-Unie gewoond en zijn
universitair opgeleid. Maar hier gekomen hadden ze veel
moeite met de taal. Gecombineerd met hun achtergrond als

42

vluchteling, zette dat ze op achterstand. Als gezin kom je dan
in een positie, in een plek… Je voelt je geplaatst in een segment van de samenleving waarin je niet past, en waaraan je ook
geen naam kunt geven.
Dat heeft mij wel heel erg gevormd, als mens. Ik vind dat een
maatschappij gelijke kansen moet geven aan iedereen, ongeacht
leeftijd, afkomst of achtergrond. Iedereen heeft er recht op
om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Dat mag er niet van
afhangen of je in een gezin wordt geboren waar ze een speciale
speelkamer voor de kinderen hebben. Daarom ook zoek ik de verbinding met mensen die anders zijn, en die niet in alle opzichten bij de dominante meerderheid horen. En daarom wilde ik met
dit project meedoen. Ik voel dat als een kans, een opening, om
mijn eigen achtergrond meer bewust te gaan beleven. Het brengt
een proces in mijzelf op gang, en ik weet nog niet waar dat heen
leidt. Maar ik voel dat het goed is.
En jij, Özden? Hoe heeft jouw achtergrond jou gevormd tot de
vrouw die je nu bent?
Tot snel,
Eduard
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Nijmegen, 12 oktober 2021.
									
Lieve Marlène, 								
Zojuist heb ik de brief van Eduard ontvangen. Als ik zijn brief
lees, realiseer ik me dat onze levens zo verschillend kunnen
zijn, en tegelijk ook zo hetzelfde. Ik herken veel aspecten van
zijn leven, maar kan ook niet helemaal begrijpen wat hij allemaal heeft doorgemaakt.
Eduard vraagt mij hoe mijn achtergrond mij heeft gevormd tot
de vrouw die ik nu ben. Dat is me nog eens een vraag. Wat mij
erg heeft gevormd zijn de verschillende leefwerelden waarin ik
mij beweeg. De verschillende leefwerelden waarover Eduard ook
schrijft.
Mijn moeder is een gescheiden vrouw. Ze is ook sterk en lief,
een fijne vriendin, zus en tante, ze heeft een leuke baan. Ze
is mijn inspirator en mijn rots. Maar gescheiden zijn hoort niet
bij de normen en waarden van de Turkse gemeenschap, dus voelde ik mij er niet echt thuis. Inmiddels wel, omdat ook alleenstaande vrouwen, ongetrouwde vrouwen, vrouwen die geen kinderen
willen, onderdeel zijn van de gemeenschap. De Turkse gemeenschap
is namelijk erg verscheiden, met zoveel verschillende culturele
en politieke achtergronden. Je mag er ook bij horen als je niet
voldoet aan het ideaalplaatje van huisje, boompje en beestje.
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Ook in de Nederlandse
gemeenschap ben ik bezig
om mijn plek op te eisen. Ik
ben afgestudeerd, hoogopgeleid
en ik heb een baan. Ik heb mijn plek
binnen de witte Nederlandse gemeenschap
‘verdiend’, omdat het mij is ‘gelukt’ om
een ‘goede’ burger te zijn. Maar wíl ik
die plek wel innemen? Het voelt zo dubbel. Want wat als ik dit alles niet had
bereikt? Dan was ik nog steeds ‘die
buitenlander’.
Ik merk dat ik soms in een bubbel leef. Een bubbel
waarin mijn achtergrond bij mij hoort en niet anders is,
of vreemd. Als ik uit die bubbel kom, ontmoet ik soms mensen
die mij niet begrijpen op cultureel of etnisch vlak. Dat kan
soms vermoeiend of zelfs teleurstellend zijn. Bijvoorbeeld als
er opmerkingen worden gemaakt over mensen uit gemarginaliseerde groepen. Opmerkingen waarvan de meeste witte Nederlanders
niet eens doorhebben dat ze beledigend kunnen zijn. Of wanneer je een nieuw iemand ontmoet die je leuk vindt en die
dan toch ineens iets racistisch of seksistisch zegt. Hoe
ga je om met iets dat voor jou van fundamenteel belang
is en voor die ander helemaal niet? Hoe houd je je
staande in dit web van onwetendheid?
Heb jij daar ervaring mee,
Marlène?
Groetjes,
Özden

						
				

Arnhem, 15 oktober 2021.
						
Dag Mustafa,
In deze kettingbriefcyclus vraagt Özden mij
of ik ervaring heb in het omgaan met witte
mensen die onbewust racistische of seksistische opmerkingen maken. Hoe ga je om met iets dat
voor jou zo belangrijk is, en voor de ander helemaal niet? Hoe
acteer je in zo’n web van onwetendheid?
Laat mij eerst iets delen van mijn levensverhaal.
Ik ben op Curaçao geboren. Toen ik 13 jaar was, besloten mijn
ouders mij de kans te geven om ‘goed’ onderwijs te volgen in
Nederland. Zo zou ik later op mijn beurt, door werk en inkomen,
het gezin kunnen ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling
van de andere kinderen. Deze denk- en handelwijze komt in het
Caraïbisch gebied vaak voor en komt voort uit een cultuur waarbij collectivistische en sociale waarden en noden impliciet en
expliciet aanwezig zijn. Want in een familie ben je samen verantwoordelijk voor elkaars welzijn.
Ik kwam als jong zwart meisje naar een land dat ik niet kende.
Een heel wit land. Voor veel Nederlanders was ik de eerste zwarte persoon die ze ooit zagen. In al die jaren is er niets dat
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ik niet heb gehoord: álle denkbare racistische en seksistische
opmerkingen kwamen langs. Zó pijnlijk. Maar ik dacht alleen aan
de opdracht waarmee mijn familie mij naar dit land had gestuurd.
Om die te volbrengen moest ik focussen, mijn rug rechten en doen
wat ik te doen had. Ik zat in de overlevingsstand.

Nijmegen, 18 oktober 2021.

Tegelijkertijd leerde ik over mijn eigen geschiedenis, over mijn
(voor)ouders en landgenoten. Ik ging begrijpen welke impact
imperialisme, kolonisatie, slavernij, racisme en seksisme heeft
op mij, op andere mensen van kleur en op het Nederlandse volk.
Ik doorzie nu denkpatronen van de witte Nederlander, waardoor
ik per situatie kan besluiten of ik wil ingaan op racistische
of seksistische opmerkingen. Soms doe ik dat en ga ik in gesprek, soms laat ik het aan mij voorbijgaan. Soms word ik boos.
Voor mij wordt het steeds belangrijker om ervaringen te horen
en te delen in gezelschappen met mensen van kleur. Om elkaar
in gezamenlijkheid en verbondenheid eraan te herinneren dat we
goede en krachtige mensen zijn. Voor mij zijn dit plekken om
elkaar te empoweren en ondersteunen, en te beseffen dat uitingen
van racisme en seksisme dom zijn, ingegeven door onwetendheid en
angst. Laten wij als gekleurde mensen elkaars handen vasthouden
en onze kracht voelen. Door het samenzijn in dit project over
grens en migratie, ervaar ik weer dat ik hierin niet alleen ben.
Ik woon nu vele jaren in Nederland. Mijn kennis en levenservaring heb ik op Westerse en cognitieve manier verwerkt. Nu ik
ouder word en mijzelf meer ruimte toesta om gevoelens toe te laten die raken aan mijn afkomst en identiteit als Curaçaose vrouw
in dit land, beleef ik meer dat diep in mij verborgen blijkt.
Gevoelens die ik niet alleen maar met mijn hoofd kan verklaren.
Is er dan toch meer dan alleen het cognitieve?
Mustafa, ik ben benieuwd of je dit herkent. Hoe zie jij dit?
Een hartelijke groet,
Marlène
										

Beste Farida,
Van Marlène heb ik een mooie en open brief
ontvangen. Zij beschrijft dat naarmate ze
ouder wordt, ze ervaart dat er meer is dan
het cognitieve alleen: gevoelens die ze
niet alleen met haar hoofd kan verklaren. Marlène vraagt me of ik dit
herken.
Wat ik met haar deel is dat ik ook
gevoelens en gedachtes heb bij mijn
identiteit, en de wortels van mijn
identiteit. Echter ben ik vooralsnog
niet tegen verborgen gevoelens aangelopen. Wel herken ik in gevoelens
van liefde en pijn, momenten die soms
mijn denkvermogen te boven gaan. In
mijn beleving sluit het één het ander
niet uit en geloof ik in het cognitieve vermogen van de mens.
Via dit project ben ik op een mooie
manier in contact gekomen met verschillende mensen. Allen met een eigen
verhaal; soms zag ik overeenkomsten met
mijzelf en soms verschillen. Het menszijn is de verbindende factor.
Ik ben in Nederland geboren, voel me er
thuis en voel mij onderdeel van het geheel.
Maar wanneer ik op zoek ga naar mijn eigen
geschiedenis en identiteit moet ik voorbij
de Nederlandse grenzen gaan. Mijn
ouders en grootouders zijn
allen geboren in
Turkije. Mijn
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eigen geschiedenis ligt dus niet in het land waar ik geboren ben
en nu leef. Dit is het gevolg van migratie: mijn opa is in de
jaren '60 voorbij grenzen gegaan en naar Nederland gekomen.

Zaterdag, 23 oktober 2021.
									
Beste Peter,

Ik bedacht trouwens dat nog veel langer geleden de stad Kayseri
waar mijn ouders geboren zijn en de stad Nijmegen waar ik geboren ben, onderdeel uitmaakten van hetzelfde Romeinse Rijk. Ook
toen gingen mensen zoals mijn opa en mijn ouders grenzen, en de
Limes, over.

Mustafa schreef mij dat hij zich thuis voelt in Nederland en
onderdeel is van een geheel. Maar soms is dat lastig omdat zijn
directe geschiedenis geen deel uitmaakt van deze samenleving.
Hij vraagt mij of ik me wel eens anders heb gevoeld en hoe ik
mij hierin heb ontwikkeld.

Om je plek in een samenleving te vinden waarbij je eigen directe geschiedenis geen onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van
die samenleving, is soms lastig. Het gaat met vallen en opstaan,
maar, zoals Nelson Mandela heeft gezegd: het gaat er niet om hoe
vaak je valt. Het gaat om hoe je telkens weer opstaat.

Als jong meisje in Suriname was ik al anders, te sensitief, te
soft, een ‘bobo’ (Surinaams voor sufferd). Ik voelde me niet
thuis in de wereld en dacht dat het aan Suriname lag, met zijn
verborgen traumatische geschiedenis. Zonder dat ik het bewust
wist, voelde ik dat trauma van mijn land in alles.

Vóór mij waren het mijn ouders die hun plek in de samenleving zochten, en na mij zullen
mijn nichtjes Anna Gül en Ella
Nefes hetzelfde doen. Soms had ik
het gevoel 'anders' te zijn dan mijn
omgeving, daarop zei mijn moeder altijd: 'Mustafa jij bent niet anders,
jij bent meer'.
Farida, ik ben benieuwd of jij
je ook wel eens 'anders' hebt gevoeld in deze samenleving. En hoe
heb jij je ontwikkeld in dat gevoel van anders te zijn?
Hartelijke groet,
Mustafa

Ik emigreerde naar Nederland en was hoopvol. Hier zou het anders zijn. Maar ik
ben hier niet de norm, ik ben ‘de ander’.
Dit heb ik lang weggehouden. Als ik me zou
aanpassen, zou ik ‘goed’ zijn. Nu weet ik
dat ik het koloniale perspectief had geïnternaliseerd: ik voelde me inferieur.
Dit is mijn persoonlijk verhaal, maar er is ook
een grotere geschiedenis.
De Europese expansiedrift is niet als migratie
(h)erkend. Het is ‘ontdekken’ genoemd, en ‘beschaving brengen’. Wij komen voort uit dit kader dat de
kolonisatie van andere landen en de geïnstitutionaliseerde slavernij van zwarte mensen mogelijk heeft
gemaakt. Nederlanders zijn zich er weinig van bewust
dat die gedwongen arbeid van zwarte mensen aan de
basis staat van de hedendaagse welvaart en economie
hier. Dit werkt door in onze – onbewuste - stereotyperingen van witte en zwarte mensen.
Ik vind het pijnlijk dat we elkaar niet echt
kunnen zien. Dat onze kaders, overtuigingen
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en meningen over onszelf en de ander
tegen elkaar opbotsen als botsautoo
tjes, waardoor de afstand tussen ons
blijft bestaan.
We zien het cognitieve denkvermogen als
het hoogste goed. Hierin voel ik me
ook ‘anders’. Volgens de Griekse Stoa
is ons intellect slechts een deel van
ons intelligibel bestel, dat bestaat
uit sensorische ervaringen, herinneringen, dromen en ons associatief
vermogen, onze verbeelding. Benoit
Mandelbrot, wiskundige en ontdekker
van Fractals, de meetkundige figuur
die zelfgelijkend is, merkte dat
hij formules voor zijn geestesoog kon zien. Hij zag ze als een
3D-voorstelling die hij van alle
kanten kon bekijken. Geniaal.
Mandelbrot vertrouwde op zijn
verbeelding en intuïtie en wordt
daarin gerespecteerd.
Ik ben geen wiskundige; ik ben
een zwarte, sensitieve vrouw.
Waarom kunnen mijn verbeelding
en intuïtie niet met hetzelfde
respect worden bezien?
Mijn vraag aan jou Peter:
heb jij weleens te maken met
vooroordelen? Zo ja, hoe ga
je hier mee om?
Een hartelijke groet van
Farida			

Nijmegen, 29 oktober 2021.							
Beste Linda,
Ik kreeg een prachtige brief van Farida en weet niet of ik daar
iets mooiers tegenover kan zetten. Farida vroeg mij of ik weleens heb te maken met vooroordelen, en hoe ik daarmee omga. Mijn
antwoord is: ja, vooral met mijn eigen vooringenomenheid jegens
anderen. En ik weet dat ik daar niet goed mee omga. Dit project
wijst mij daar weer op en zet mij aan het denken. Maar kom, laat
ik iets over mijzelf vertellen.
Ben je nou meer Indisch dan Nederlands? Eigenlijk stel ik mijzelf die vraag nauwelijks, maar als ik in de spiegel kijk kan ik
er niet omheen. Ik zie er niet uit als een kaaskop. Het is een
feit, geen keuze, ik heb het ermee te doen. Gaandeweg lukte dat.
Maar dat was niet altijd makkelijk. Mijn gemengde afkomst leidde
tot een ingewikkelde levensroute, langs Nederlandse én Indische
wortels.
Tot 1941 was het Koninkrijk der Nederlanden de succesvolste koloniale macht ooit, meer nog dan Frankrijk en Groot-Brittannië.
Die verpulverde met de komst van de Japanners en zou zich na de
Tweede Wereldoorlog niet meer herstellen. De kolonie NederlandsIndië kende beslist apartheid. Bovenaan stonden de blanke
Hollanders, daartussen kon het nog wel eens verschillen, maar
helemaal onderaan zaten de Indonesiërs. Na het uitroepen van de
Republik Indonesia kwam aan de Nederlandse hegemonie een einde,
al kon men dit hier maar moeilijk accepteren. Een koloniale oorlog was het gevolg.
Mijn moeder werd op Java geboren uit een gemengd huwelijk. Mijn
vader, zoon van een horecaondernemer uit Almelo, tekende voor
het leger en werd in 1946 uitgezonden naar de Oost.
Hij verbleef er vele jaren, trouwde mijn Indische moeder en
nam haar mee naar Nederland. Het echtpaar wilde in Australië
gaan wonen, maar dat land liet destijds geen mensen van kleur
toe. Dat moet bitter zijn geweest. Met hun kinderen veroverden zij zich, zo goed en zo kwaad als het ging, toch een plek
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in de Nederlandse samenleving. Ik genoot een volledig Nederlandse opvoeding; ik denk, droom en functioneer als Nederlander. Een belangrijk deel van mij heeft
Hollandse wortels. Maar mijn voorkomen verraadt iets
anders; dus ging ik vanaf mijn vijfentwintigste op zoek
naar die oorsprong.
Indo, Indonesiër, Indiër. Wat ben je nu eigenlijk? De meeste Indo’s (ook wel Indo-Europeanen of moderner: Euraziaten)
zal dit bekend voorkomen. Indo’s, mensen van gemengde komaf. Het
woord Indo wordt wel eens gekscherend een afkorting genoemd van:
In Nederland Door Omstandigheden. Na 1945 moesten deze mensen
namelijk weg uit het postkoloniale Indonesië omdat zij werden
gezien als handlangers van de Europese elite.
Indische Nederlanders vormen de meest omvangrijke categorie migranten die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Ook nu nog
zijn mensen die in Nederlands-Indië zijn geboren en hun kinderen (eerste, tweede en derde generatie) met meer dan 1,5 miljoen veruit de grootste groep naoorlogse nieuwkomers. Maar gek
genoeg ook de meest onzichtbare. Algemeen wordt aangenomen dat
zij succesvol zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving
en als schoolvoorbeeld dienen van geslaagde en geluidloze assimilatie. Als er sociale wrijvingen ontstaan met migranten wordt
vaak naar ons verwezen. ‘Neem een voorbeeld aan die Indo’s’,
lijkt men te willen zeggen. En het is waar, de inpassing van
Indische Nederlanders heeft nauwelijks tot conflicten of problemen geleid. Dat wil niet zeggen dat in de Indische binnenwereld
geen tranen zijn gelaten, niet is gevloekt, of stil is geleden.
Alleen mocht de buitenwereld dat niet zien.
Beste Linda, jij hebt ook een gemengde achtergrond, maar je hebt
vast andere ervaringen. Nederlanders stonden tot ver in de jaren
zeventig bijna vijandig tegenover hun oosterburen. Hoe is dat nu
voor jou? Ontmoet je nog weerstand en: hoe Nederlands voel jij
je inmiddels? Ik hoop je hierover nog eens te spreken.
Hartelijke groet,
Peter
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Nijmegen,
7 november 2021.		
				
Lieve Sam,
Het is volgens mij niet
heel gebruikelijk om
‘lieve’ te zeggen als aanhef van een brief. Maar ik
doe het toch, omdat het dichterbij
voelt want het lijkt op het Duitse ‘lieber’.
Zoals je weet ben ik van Duitse afkomst. We kennen
elkaar niet goed, maar de persoonlijke en intensieve ontmoetingen binnen het project hebben mij vaak diep geraakt. Peter
vertelt dat dit project hem aan het denken zet. Dat hij zijn
vooringenomenheid tegenkomt. Ik vind het mooi dat hij dit met
mij deelt. Soms meende ik tijdens de ontmoetingen zijn worsteling te kunnen voelen. Het laat zien hoe persoonlijk onze gesprekken waren.
Peter vraagt mij of de geschiedenis van Duitsland en Nederland
als vijandige buurlanden mijn ervaringen hier beïnvloedt.
Behalve een puberale opmerking tijdens de introductieweek van
de universiteit meer dan tien jaar geleden (iemand beschreef
me als ‘Sauerkraut’), heb ik nauwelijks met discriminatie te
maken. Ik ben ook nooit ‘mof’ genoemd. Je kan het wel horen
dat ik uit Duitsland kom. Soms roepen mensen dan iets als
‘Achtung’ of ‘Jawohl’, maar als ik dan in het Duits serieus
wil doorpraten voelen ze zich al gauw ongemakkelijk en gaan
over naar Nederlands.
Ik vind het niet erg dat ik een accent heb. Het is een deel
van mij. Toen ik hier net kwam wonen schaamde ik mij daar wel
om, en was ik onzeker in die vreemde taal. Nederlands lijkt
misschien op Duits, maar het is compleet anders. De grammatica.
De uitspraak. Het taalgevoel. Het Nederlandse enthousiasme. Het
harde praten. Na een tijd raakte ik mijn Duits een beetje kwijt
en ook mijn Engels werd minder. Het leek alsof ik in geen enkele taal meer thuis was en dat was een beetje eenzaam. Misschien
herken je dit?
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Hoe Nederlands ik me inmiddels voel, heeft veel te maken met
taal. Toen bij mij voor het eerst, tijdens een koude douche
na een zware werkdag, het woord ‘lekker’ opkwam, voelde ik mij
ontzettend Nederlands! Want het Duitse ‘lecker’ zou je nooit
in deze context gebruiken. Inmiddels gebruik ik sommige woorden
niet meer op zijn Duits, wat nog weleens komisch is als ik
met mijn familie praat (‘leckeres Wetter’ horen zij als ‘smakelijk weer’).

Zondag, 14 november 2021.

Soms voel ik me dus Nederlands. Maar ik zal me ook altijd Duits
voelen en af en toe Engels, want daar heeft mijn vader zijn wortels. Maar waar voel ik me thuis? Ik denk dat alle plekken waar
ik heb gewoond, deel van mij zijn. En Keulen, mijn geboortestad,
heeft een bijzonder grote plek in mijn hart. Maar… ik voel me
niet meer thuis in Duitsland. Afgelopen weekend reed ik terug
uit Duitsland en pas in Nederland had ik het gevoel van thuiskomen. Het zijn de kleine dingen die ik na elf jaar in Nederland
beter ken dan in Duitsland: hoe je een straat oversteekt, of je
iemand aankijkt die je tegemoetkomt, hoe je iemand begroet.
‘Wel een gek gevoel’, zei mijn buurvrouw aan wie ik dit vertelde, ‘je komt er dan vandaan, maar je voelt je er niet thuis’.
Het was zeker een gek gevoel. Pijnlijk, maar ook mooi, want ik
heb hier nu mijn plekje gevonden.
Ik ben benieuwd, Sam, hoe heb jij het beleefd, het leren van de
taal, het leren kennen van ‘de’ Nederlanders. Voel je je thuis
in Nederland?
Laten we samen nog eens een kopje koffie doen.
Hartelijkst,
Linda 						

		
		

Marhaba Dana,
Inmiddels kennen we elkaar op het werk ruim twee
jaar. We wisselen wekelijks mails met elkaar,
maar altijd over ons werk of werkgerelateerde
zaken! Raar eigenlijk. Dus nu kom ik met een
brief ‘uit de kast’, als ik dat mag zeggen.
Linda vraagt me hoe ik het leren van
de taal en het leren kennen van ‘de
Nederlanders’ heb beleefd en of ik
me thuis voel in dit land. Die vragen
krijg ik vaak. Door mijn deelname
aan dit project, en het delen van
alle verschillende ervaringen, merk
ik nu dat mijn besef van ‘thuisvoelen’ wat is verbreed. Het gaat
niet alleen om een veilige plek of
een inkomen, maar ook om een gevoel
van verbondenheid met de gemeenschap waar je woont. Toen ik naar
Nederland kwam was ik mij ervan bewust hoe belangrijk het leren van de
taal is om mijn leven hier te kunnen
stichten. Een taal leren is ingewikkeld, en wat het echt lastig maakt
is dat het een onvoltooide missie is.
Je leert elke dag nieuwe woorden en
uitdrukkingen. Je wilt je collega’s bijbenen. En het gaat niet
alleen om werkwoorden en om woordenschat, maar ook om tradities,
liedjes en discussies. Na 5 jaar heb ik mijn basisdoelen met het
leren van de taal wel bereikt; ik heb een goede baan gevonden en
ik kan goed communiceren met de mensen om mij heen. Ik vind dat
ik een grote stap heb gemaakt.
Toch blijft de taal nog steeds een beperkend obstakel. Hoewel
ik het Nederlands redelijk onder de knie heb en goede contacten
kan leggen met mensen om mij heen, voel ik me nog gedeeltelijk
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buitengesloten. Ik voel mij veilig en zeker, maar
toch een beetje op afstand van iedereen. Waarom?
Ligt het aan het kleine dorp waarin ik woon? Of
aan mijn cultuur en religie, want die bepalen
voor een deel ook mijn gedrag. Of ligt het toch
ook aan ‘de Nederlanders’, wat ik niet goed snap
omdat ik zoveel aardige mensen om mij heen heb.
Ik kan nog meer redenen bedenken, maar wat ik me
afvraag is: stel ik mijzelf deze vraag over dertig
jaar nog steeds?
Dana, je komt uit Irak, maar je hebt in verschillende landen gewoond. Ik hoorde je zeggen dat je nog
steeds zoekt naar je identiteit. Dat vind ik
super dapper en knap van je, want dit vraagstuk
speelt bij onze generatie migrantenmensen een
grote rol: wie zijn wij? We waren aan het
wortelen in onze landen en toen moesten
we daarmee opnieuw ergens anders beginnen. Om goed te kunnen wortelen moet
men zich vooral thuis voelen. Dus,
Dana, wanneer voel jij je thuis
in Nederland? Of wat heb je van
Nederland nodig om je thuis te
voelen?
Salam,
Sam
							
			

Vrijdag, 19 november 2021.
Dag Ceren,
Sam vraagt me wanneer ik mij thuis voel in Nederland, wat ik
daarvoor nodig heb. Maar wat is dat eigenlijk: thuis voelen?
Voor mij betekent dat verschillende dingen: verbondenheid,
identiteit, geborgenheid en een warm gevoel. Een plek waar
ik mij veilig kan voelen, en waar ik helemaal mezelf kan zijn.
We hebben veel gesproken over ‘wortelen in een land’. Ik heb
eigenlijk nooit geweten wat dat is. Ik ben in 1991 geboren
in Irak. Door de slechte situatie daar is onze familie naar
verschillende landen gevlucht. Nu wonen we in Nederland. Zal
Nederland echt ons eindstation zijn, de plek zijn waar ik mij
eindelijk thuis kan voelen?
Ik woon hier nu ruim zes jaar. Toen ik net was aangekomen, huilde ik zoveel en kon ik nachtenlang niet slapen.
Ik had alles achtergelaten zonder afscheid te nemen:
mijn familie en vrienden, mijn collega’s – mijn eigen
huis. Maar ik ben het type niet om te klagen. Ik ga
door, ook als het zwaar valt.
Onlangs heb ik de Nederlandse nationaliteit gekregen. Ik voelde me
blij en gewaardeerd: ik ben
Nederlandse. Voor het eerst
heb ik een andere nationaliteit, en ik merk dat het bepalend is voor mijn identiteit omdat ik deel uitmaak
van een maatschappij. Ik
heb dat gevoel niet met
mijn Irakese nationaliteit, omdat ik daar al
zo jong ben weggegaan.
Een tijdje geleden
was ik even in het
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Arnhem, 24 november 2021.					
		
Lieve allemaal,
Het was mij een eer om als één van de eersten al jullie
brieven te mogen lezen. Het is de bedoeling dat ik iets
schrijf dat overkoepelend is. Dat is een moeilijke taak,
omdat ieder migratieverhaal een andere weg aflegt. Toch is
het zo dat we ons in dezelfde ruimte hebben begeven gedurende
het public-in-residence. Dat voelde voor mij als thuiskomen.
buitenland. Het verbaasde mij dat toen ik terugreisde naar
Nederland, ik mij voelde alsof ik eindelijk weer thuiskwam.
Ik kon niet wachten tot het vliegtuig was geland!
Ik voel mij thuis en ja, ik ben bezig ‘te wortelen’. Ik heb hier
mijn familie, mijn huisje en mijn baan. Ik ben in dit land verwelkomd. Veel lieve mensen hebben ons geholpen om hier ons leven op te bouwen. Met veel van hen heb ik nog steeds contact.
Ik voel mij thuis omdat ik hier mijzelf mag zijn. Ik mag mijn
mening geven. Zelfs tegenover oudere collega’s! Dat vind ik zo
bijzonder. Ik word aangemoedigd om te zeggen wat ik denk over
een vraagstuk of een werksituatie, ook door oudere collega’s
die vinden dat zij óók van jongeren kunnen leren. Dat kennen wij
niet in de cultuur waar ik vandaan kom. Dat heb ik moeten leren:
mijn mening vormen, mijn mening geven. Ik denk dat ik bezig ben
te leren om mijzelf te zijn.
Ceren, ik weet dat jij deze brievencyclus afsluit. Ik kijk ernaar uit om te lezen wat jouw gedachten zijn bij ons unieke
proces binnen Moving Stories, en de ervaringen die wij daarbij
hebben gedeeld.
Een hartelijke groet van
Dana
									

Toen mijn ouders veertig jaar geleden naar
hadden ze het idee dat ze op den duur weer
naar Turkije. Wie kent dat riedeltje niet?
alle vier hun kinderen uit huis en zijn de
trekken opgeschort. Ze zijn in die veertig
grootouders geworden van zes kleinkinderen
de beurt komen logeren.

Nederland kwamen,
terug zouden keren
Inmiddels zijn
plannen om te verjaar tijd zelfs
die wekelijks om

‘Wij leven in Nederland,’ zei mijn vader eens. ‘Maar we leven
ook in gurbet.’ Het equivalent van het woord ‘gurbet’ ontbreekt
in de Nederlandse taal. Het valt het beste te definiëren als
een staat van zijn. Wie in ‘gurbet’ leeft, heeft het gevoel ter
plaatse een vreemde te zijn en verlangt naar diens thuisland.
Een beklijvend soort heimwee.
Migreren heeft voor mij daarom altijd betekend dat je ergens van
gescheiden bent; van familie, van een geliefde, een land, een
geschiedenis, een cultuur of een massa waarin je onopgemerkt kan
bewegen. Je verplaatst je van de
ene naar de andere plek hetzij uit noodzaak,
hetzij uit hoop op een
betere toekomst -
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en de afstand die je aflegt, wortelt zich in je lichaam en wordt
doorgegeven op de volgende generaties.
Voor mij is Nederland altijd mijn thuisland geweest, omdat ik
hier ben geboren en opgegroeid. Tegelijkertijd heb ik me ook
altijd verbonden gevoeld met Turkije, waar het overgrote deel
van mijn familie nog steeds woont. De meeste mensen denken aan
vijfsterrenresorts in badplaatsen wanneer ze aan Turkije denken.
Ik denk vooral aan Hisareyn, het boerendorpje waar het huis van
mijn oma staat en waar zij fruitbomen en groentegewassen in haar
tuin kweekt. Aan haar steenoven waarin ze, ondanks haar zwakke
knieën, iedere dag broden bakt voor de rest van het dorp. Zoiets
is moeilijk te negeren. Het voelt soms alsof ik een caleidoscoop
aan identiteiten met me meetors, waartoe ik me maar moet zien
te verhouden.
Daarnaast is een begrip als ‘thuis’ natuurlijk ontzettend rekbaar, omdat iedereen een andere invulling geeft aan wat een
thuis precies betekent en waar het mee samenhangt. Voor de één
is het gevoel van ‘je ergens thuis voelen’ gebonden aan een
fysieke plek waar je naar terug kan keren. Voor de ander gaat
het om de mensen in je omgeving of welke gerechten er op tafel
staan, bijvoorbeeld. Er zijn, denk ik, net zoveel definities
te geven voor thuis, als redenen om te migreren.
Ik wil jullie bedanken voor het delen van al jullie verhalen.1
Hopelijk bereiken ze de bezoekers van de tentoonstelling en de
lezers van dit boek zoals ze in mij doorklinken. Met plezier,
herkenning, en vooruit, de nodige melancholie.
Al mijn goeds,
Ceren Uzuner

1. Sam Alqalqeely, Özden Cosgun, Dawit Tesfay Haile,
Kenneth Macnack, Dana Al Mashhadani, Marlène Melfor,
Moeïsha Molina, Farida Nabibaks, Celia Okoro, Peter van Riel,
Linda Sloane, Eduard Stepanjan, Ceren Uzuner, Mustafa Yavuz

↓ Louisedal, Aquaduct, Berg en Dal, 2021
Loek van Vliet
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DE GRENS, EEN
ONTMOETINGSPLAATS
TUSSEN TOEN EN NU,
TUSSEN IK EN
DE ANDER

Ruim tweeduizend jaar geleden liep dwars door Nederland
de Limes, de grens van het Romeinse Rijk. Die grens,
waarin Nijmegen een belangrijke schakel was, volgde
de loop van de Rijn als een natuurlijke grens, en slingerde
zo door het landschap. In 2021 is dit deel van de Limes,
de Neder-Germaanse Limes, uitgeroepen tot UNESCO
Werelderfgoed.
De aanleg, verdediging én het verval van de Limes
brachten grote aantallen mensen op de been, vanuit
alle windrichtingen. Vrijwillig of gedwongen vestigden
deze migranten zich langdurig elders, ver weg van hun
oorspronkelijke thuis. Onder hen soldaten en hun families, vluchtelingen en gevangenen, handelaren en
ambachtslieden, avonturiers en mensen op zoek naar een
beter leven.
De Limes was een plek waar mensen elkaar ontmoetten, zowel in vredes- als in oorlogstijd; waar ze handeldreven en kennis en kunde uitwisselden. Kortom, een
plek waar cultuur in beweging was.
Er is nu nog maar weinig van de Limes bovengronds
te zien. Maar vondsten uit de bodem vertellen een verhaal
dat de tijd overstijgt. Een verhaal over ontworteling, over
herinneringen aan een achtergelaten thuis, en over aarden in een nieuw land.
De betekenis van deze grens en geschiedenis is onverminderd groot. Ook vandaag de dag is de regio waar
de Limes liep een kruispunt van talloze culturen. Moving
Stories laat zien hoe dit verleden en het heden met elkaar
verweven zijn en hoe de geschiedenis resoneert in de
wereld van vandaag. In nauwe samenwerking met hedendaagse kunstenaars en een public-in-residence leggen
we de verbinding tussen mensen en verhalen van toen en
nu, en van hier en elders. In woord en beeld tonen zij wat
het betekent om ontworteld te zijn, en om te wortelen in
een nieuw land. Wat vertellen de archeologische objecten
ons over de impact van ontworteling? En herkennen
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migranten van nu daarin hun eigen verhaal? Waar ontmoet jouw eigen geschiedenis die van de ander?
De eigentijdse verhalen vormen een spiegel voor
de belevenissen en emoties die schuilgaan achter de
objecten van toen. De wereld van nu ziet er weliswaar
anders uit dan in de Romeinse tijd, maar de motieven
om huis en haard te verlaten en de routes die mensen
nemen, zijn niet heel anders. Ook de impact die migratie
heeft op identiteit laat tal van parallellen zien tussen
toen en nu.
Moving Stories laat zo een polyfonie aan stemmen
klinken die tezamen één verhaal vertellen van mensen
en culturen in beweging.
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↓ Leemkuil in De Holdeurn, Berg en Dal, 2021
Loek van Vliet
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“Onophoudelijk reist de mens heen en weer;
dagelijks verandert er iets op deze grote aardbol.”
– Filosoof Seneca in een troostschrift aan
zijn moeder Helvia (42–43 na Chr.)
“Ik heb mij nooit thuis gevoeld. Ik ben door verschillende
landen heen gegaan, maar ik kan niet bepalen waar mijn
hart is. Er is geen land in mijn ziel.”
– Dana Al Mashhadani (2021)

Handgevormd aardewerk uit verschillende herkomstgebieden in Germanië,
tweede helft 1ste eeuw voor Chr.
aardewerk | gevonden in regio Tiel | collectie Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland, Nijmegen | collectie BATO/OKT, Tiel

I. Kimsooja (Zuid-Korea, 1957)
Cities on the Move: 2727 Kilometers Bottari
Truck, Korea, 1997
video, 7:03 min  | courtesy kunstenaar en
Kewenig Gallery, Berlijn

Onthechting
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III. Otobong Nkanga (Nigeria, 1974)
Revelations, 2020
textiel, fotografie | courtesy kunstenaar
en Lumen Travo Gallery, Amsterdam

Deze film verbeeldt de reis van elf dagen die
Kimsooja door haar geboorteland maakte. Het
werk verbindt het huidige nomadische bestaan
van de kunstenaar met de herinnering aan haar
jeugd toen ze voortdurend moest verhuizen wegens haar vaders militaire carrière. We zien de
kunstenaar op de rug, rijdend op een wagen gevuld met Bottari. Geleidelijk dringt het beeld zich
op van de onveranderlijke reiziger in een landschap dat continu in beweging is. Kimsooja toont
een beeld van de migrant dat tijd en plek overstijgt.

Dierbare herinneringen hebben vaak een sterke
verbinding met een bepaalde plek. Maar hoe
draag je al deze herinneringen met je mee als je
die plek moet achterlaten? Revelations laat zien
hoe een wolk van gedachtes en herinneringen de
figuur vergezelt. De ‘memory bubbles’ onthullen
plekken die Otobong Nkanga in haar leven heeft
bezocht en die ze sindsdien met zich meedraagt.
In acht cirkels zijn diverse munten te zien die
tijdens haar jeugd in Nigeria gebruikt werden.
Inmiddels bestaan die niet meer of hebben zij
hun waarde verloren door inflatie.

II. Kimsooja (Zuid-Korea, 1957)
Bottari, 2017
textiel | courtesy kunstenaar en Kewenig
Gallery, Berlijn

IV. Otobong Nkanga (Nigeria, 1974)
Shaping Memory, 2012-2014
lambda print | AkzoNobel Art
Foundation, Amsterdam

Wat neem je mee en wat laat je achter? Iedereen
die zijn of haar thuis moet verlaten wordt geconfronteerd met deze vraag. Met haar Bottari
– het Koreaanse woord voor ‘bundel’ – brengt
Kimsooja het verschijnsel migratie terug tot
de kern. Een geknoopte lap textiel die slechts
ruimte biedt aan de absolute basisbenodigdheden voor het maken van een nieuwe start op een
andere plek. De kleurrijke bundels gemaakt van
gebruikte kleding en bedlinnen symboliseren
tegelijkertijd een tussenstation – tussen hier en
daar, en tussen toen en nu. Kimsooja’s Bottari
zijn zodoende een verbeelding van de letterlijke reis én de metaforische reis die je als
migrant aflegt.

Otobong Nkanga reconstrueert in deze foto haar
herinneringen aan haar geboorteland Nigeria.
Met gevonden foto’s uit tijdschriften schept zij
een beeld van haar vroegere thuis. Niet alleen
haar geheugen, ook het daadwerkelijke landschap is gefragmenteerd. Shaping Memory gaat
zo ook over het verlies van dat wat je achterlaat.  
V. Otobong Nkanga (Nigeria, 1974)
Tsumeb Fragments, 2015
metaal, cement, koper, inkjet print op plexiglas
en Galala kalksteen, lichtbak, Tsumeb mineralen, video, geluid | M HKA | collectie Vlaamse
Gemeenschap, Antwerpen

De geschiedenis van een plek en de mensen die
ervandaan komen is af te lezen aan de aarde.
In de installatie Tsumeb Fragments vertellen
de diverse materialen een verhaal over hoe het
heden geworteld is in het verleden. Otobong
Nkanga deed onderzoek naar de geschiedenis
van de Tsumeb-mijn, in Namibië. Al in de
oudheid was bekend dat deze grond minerale rijkdommen bevatte. Aan het begin van de
20ste eeuw begonnen Duitse koloniale machten
met grootschalige ontginning. Ooit bekend als
‘de groene heuvel’ is deze plek door de extractie
van dertig miljoen ton aan mineralen tegenwoordig een gapend gat in de aarde. Nkanga
laat zien dat de uitputting van mens en landschap tot op de dag van vandaag diepe sporen
nalaat, en een belangrijke reden is voor migratie. Tsumeb Fragments is daarbij meer dan een
archief. Het fungeert ook als een monument dat
de herinnering aan de wortels die er ooit waren
levend houdt.  
VI. Otobong Nkanga (Nigeria, 1974)
Steel to Rust – Meltdown, 2016
textiel | Defares Collectie, Amsterdam
Net als de andere getoonde werken van Otobong
Nkanga lijkt ook Steel to Rust – Meltdown een
verbeelding van een gefragmenteerd en gebroken landschap. Inspiratiebron voor het werk
was de transformatie van staal door roest.
Het bruin kleuren van metaal is in de ogen
van Nkanga een terugkeer naar de oorspronkelijke staat: de aarde waaruit het voortkwam.
Met dit werk verbindt zij de transformatie van
materie aan transformatieprocessen in de samenleving en in het individu. “Niemand leeft in
een onveranderlijke staat”, aldus Nkanga,
“Identiteiten zijn continu in beweging.”  
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Het huidige landschap en de bevolking van het NederGermaanse gebied zijn het resultaat van duizenden jaren
migratie, zowel gekozen als gedwongen. Al voor de aanleg
van de Limes, in de late 1ste eeuw voor Chr. waren in deze
regio vele groepen mensen op de been, onder invloed van
de Romeinse heerschappij. De Romeinen breidden hun
Rijk, zelf ooit gesticht door migranten, verder uit naar
het noordwesten.
Tegelijkertijd roerden lokale stammen zich vanwege
interne onenigheid en een veranderend machtsevenwicht.
Uit de schriftelijke bronnen kennen we de Germaanse
Bataven en Cananefaten die hun thuis aan de andere
kant van de Rijn achterlieten en naar het Neder-Rijnse
gebied migreerden. Deze groepen vestigden zich in het
Rivierengebied en de Zuid-Hollandse delta in de laatste
decennia voor het begin van onze jaartelling. Eerder hadden de Romeinse legers hier grote verliezen toegebracht
aan de lokale bevolking, waardoor er genoeg plek was
voor deze nieuwe migranten. De Romeinen lieten het toe
dat zij zich vestigden op deze grond.
Er bestaat een diepe verbondenheid tussen de mens
en zijn geboortegrond; de plek waar hij zijn huis en
leven opbouwt. De thuisgrond moeten achterlaten is dan
ook bijzonder ingrijpend. De hedendaagse kunstenaar
Otobong Nkanga maakt de impact van ontworteling
zichtbaar én invoelbaar. Zij laat zien hoe vernietiging van
landschap, in verleden en heden, mensen kan dwingen
tot de keuze hun thuisland te verlaten. Zij maakt daarmee
duidelijk dat hedendaagse migratie niet op zichzelf staat,
maar stevig geworteld is in de geschiedenis van een plek.

Handgevormd aardewerk in lokale traditie, tweede helft 1ste eeuw voor Chr.
aardewerk | gevonden regio Tiel | collectie Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
van Gelderland, Nijmegen
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Hoe was het voor een Bataaf dat het Romeinse leger ineens voor
zijn neus stond? Wat ging er door zijn hoofd? Als archeoloog stelt
Marenne Zandstra zichzelf voortdurend dit soort vragen. Uit haar
gesprek met public-in-residence-leden Linda Sloane en Dawit
Tesfay Haile over het thema Onthechting blijkt hoe moeilijk het
is om de afstand van tweeduizend jaar te overbruggen. Op lang
niet alle vragen is een antwoord te geven. Toch lukt het vaak om
in ieder geval een tipje van de sluier op te lichten. In deze tentoonstelling ging Marenne op zoek naar de verhalen achter de
gevonden objecten.
Linda: “Soms bestaat er een bepaald idee dat later
moet worden bijgesteld. Bijvoorbeeld dat de diversiteit binnen de groep die ‘Bataven’ wordt genoemd,
veel groter bleek dan lang werd gedacht. Ik moest
daardoor aan de toespraak van Máxima uit 2007
denken, die op zoek ging naar de Nederlandse identiteit en ontdekte: ‘de’ Nederlander bestaat niet. Kun
je niet ook zeggen: ‘de’ Bataaf bestaat niet?”
Marenne: “Het was inderdaad een veel diversere
groep dan alleen Bataven. Misschien noemden zij
zichzelf ook wel niet zo. Voordat de Romeinen hier
legerkampen bouwden, zijn er al Romeinse troepen
geweest onder Caesar. Wie niet mee wilde werken,
werd uitgemoord en dat maakte – grof gezegd – weer
ruimte voor nieuwe mensen. Dankzij heel recent
onderzoek hebben we een beter beeld van waar die
mensen vandaan kwamen. Naast de Bataven blijken
er ook mensen uit andere delen van wat nu Duitsland
is te zijn gekomen, en uit het huidige NoordNederlandse kustgebied. Dus inderdaad, ‘de’ Bataaf
bestaat niet. Zeker als je daarmee de bewoners
bedoelt die in het Rivierengebied woonden op het
moment dat de Romeinen kwamen.”
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Dawit: “Als ik de archeologische objecten uit de
Romeinse tijd zie, mis ik het menselijke aspect. Hoe
keken zij toen naar migratie, hoe praatten ze erover
en hoe zie je dat in relatie tot de manier waarop wij
nu over migratie discussiëren?”
Marenne: “Bedoel je hoe de autochtone bewoner en
de migrant op elkaar reageren? Daarmee raak je precies aan een beeld dat ik me herinner uit de begintijd van mijn studie. Een tekening van een inheemse
man, laten we het een Bataaf noemen, die bij zijn
boerderij staat en het Romeinse leger op zich zag
afkomen. Wat moet er door zijn hoofd gegaan zijn?
Hoe zou hij zijn omgegaan met zo’n overmacht? Of
met een immigrant vanuit Noord-Duitsland, die misschien een heel andere taal sprak? Uit die tijd hebben we heel weinig bronnen waarin we antwoorden
kunnen vinden. Er zijn geen documenten waarin dat
menselijke aspect van zulke contactmomenten beschreven staan. We moeten het dus echt met archeologische bronnen doen. Er zijn bijvoorbeeld stukken
aardewerk gevonden die lokaal zijn gemaakt, maar
naar voorbeelden uit het huidige Noord-Duitsland.
Ze maakten dus nog steeds aardewerk op de manier
waarop ze dat gewend waren. Het lijkt erop dat ze
in heel geïsoleerde gemeenschappen leefden en hun
eigen tradities volhielden. Mij zou het niet verbazen
als er pas meer contact kwam na de komst van het
Romeinse gezag, dat juist een vreemde macht ze bij
elkaar bracht. Misschien wordt migratie wel door de
verandering in machtsevenwicht gestimuleerd en
kan die daardoor zonder grote problemen verlopen.
Dat zie je in de Laat-Romeinse tijd ook: het machtsevenwicht stort in en er is veel meer migratie. Of
je het dan over integratie mag hebben en of er meer
onderling contact is, dat is een ander verhaal.
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Ik zou heel graag willen weten hoe het was
voor een autochtone inwoner. Dat je de moordpartijen van Julius Caesar had overleefd en er vervolgens zoveel verschillende mensen je gebied
binnentrokken. Hoe je je tot al die mensen en veranderingen verhoudt, of verzet zin heeft. Misschien
waren ze ook wel blij met de hulp, de nieuwe inzichten, technieken en ideeën. Het is heel lastig om die
tweeduizend jaren te overbruggen. De mensen van
toen hebben veel overeenkomsten met ons, maar ze
hadden ook andere opvattingen en ze leefden in een
andere wereld. Het is heel gevaarlijk om dingen op
hen te projecteren. We hebben ons met deze tentoonstelling best wat vrijheden gepermitteerd om verhalen aan de objecten te ontfutselen. Welk verhaal
steekt er achter die scherf? We hebben geprobeerd
om daar achter te komen, het zijn immers scherven
die door mensen zijn achtergelaten.”
Linda: “Die diversiteit en variatie van de objecten
die mensen hier hebben achtergelaten, vind ik goed.
Het is mooi dat er ook een gravure bij zit en dat er
verschillende munten getoond worden die je ook met
elkaar kunt vergelijken.”
Marenne: “Dat is fijn. Ik wilde graag de diversiteit in
verhalen en ook in type objecten laten zien. Ik heb
bijvoorbeeld zelden een huisplattegrond in een tentoonstelling gezien. Aan de donkere vlekken kun je
zien waar de houten palen hebben gestaan, of waar
een greppel gelopen heeft. Daaruit kun je met enig
inzicht weer een huis construeren. Zoveel meter
lang, palen in het midden, ingangen voor het vee en
voor de mensen.
Ik vond dat een mooi voorbeeld. Als je ergens nieuw
komt, dan bouw je je huis zoals je dat gewend bent.
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Later verandert dat misschien, maar de eerste generatie zal op de oude vertrouwde manier een huis
bouwen.”
Marenne: “Dawit, in Eritrea was je archeoloog. Wat
vond je van de musea hier? Keken ze vanuit een
ander perspectief dan je gewend was?”
Dawit: “Er is veel meer geld, daardoor wordt het ook
anders gepresenteerd. De instrumenten en wetenschap zelf zijn ook veel ontwikkelder. Wat overeenkomt is dat je vooral lokale verhalen ziet. Dat is bij
ons ook zo. Hier beperkt zich dat meer tot Nijmegen
en Duitsland, bij ons was er meer contact met
Arabische landen en Egypte, dus er wordt een breder
verhaal verteld.”
Marenne: “Het kan zijn dat we dingen over het hoofd
hebben gezien. Misschien staren we ons blind op
het Romeinse Rijk en hebben we daardoor niet altijd
goed gezien dat er ook contact was met Scandinavië
of Rusland?”
Dawit: “Misschien. Bij bestudering van het Romeinse
Rijk ligt de focus wel erg op dit gedeelte van de
wereld, wat nu ook het dominante gedeelte is. Als
je dat zou kunnen verbinden met verhalen uit andere
delen van de wereld die over de Romeinen worden
verteld en van andere volken die in contact kwamen
met de Romeinen, dan zou je een veel breder beeld
kunnen schetsen. Alle kennis die samenkwam in
het Romeinse Rijk kwam ook voort uit contacten
met andere delen van de wereld. De zuil van
Trajanus in Rome is zover ik weet ontworpen
door een architect uit Damascus. Dat mis ik in
de verhalen, de verbondenheid. Hoe de kennis
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die van plek naar plek en van tijd naar tijd is doorgegeven ons heeft gebracht waar we nu zijn, en wie
we nu zijn.”

Lokaal vervaardigd handgevormd aardewerk, tweede helft 1ste eeuw voor Chr.
aardewerk | gevonden regio Tiel | collectie BATO/OKT, Tiel
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1. Grafsteen voor een legerofficier, vermoedelijk tweede
helft 2de eeuw na Chr.
kalksteen | gevonden bij BedburgHau (Duitsland) | collectie LVRLandesMuseum Bonn, Bonn
‘Geboren uit de aarde van
Mauretania, bedekt door vreemde
aarde’. Met deze leedvolle woorden sluit de inscriptie op deze
grafsteen voor een Romeinse legerofficier af. Zijn naam is helaas
niet compleet bewaard gebleven.
Hij was commandant van een
infanterie-eenheid, en is tijdens
zijn stationering aan de NederGermaanse Limes gestorven. Hij is
niet meer teruggekeerd naar zijn
geboortegrond aan de noordkust
van Afrika (het noorden van het
huidige Algerije en Marokko).
2. Denarius, 47 – 46 voor Chr.
geslagen onder Julius Caesar met
voorstelling van Aeneas
zilver | vindplaats onbekend |
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen

Rome zelf is opgebouwd door
migranten. Zo verliet Aeneas,
een van de mythische stamvaders van het Romeinse volk,
het brandende Troje, zijn vader
meedragend op zijn rug. Na een
jarenlange zwerftocht belandde
Aeneas uiteindelijk in het huidige
Italië. Generaties later stichtte de
beroemde tweeling Romulus en
Remus, afkomstig uit Alba Longa,
de stad Rome. Zij nodigden andere lieden op zoek naar een nieuwe
woonplaats uit in de nieuwe stad
te komen wonen.
3. Aankomst der Bataven, Simon
Fokke, 1755
ets | collectie Museum Het
Valkhof, Nijmegen
De Bataven vormden een subgroep van de Germaanse stam
der Chatten. Zij hadden hun
leefgebied in de huidige Duitse
regio Hessen. Vanwege interne
conflicten moesten de Bataven
hun thuisland verlaten. Onder
toeziend oog van de Romeinen,
die toen al de dominante mogendheid waren, vestigden zij zich aan

het eind van de 1ste eeuw voor
Chr. in de Betuwe. Dat zij hier al
varend in boomstammen over de
Rijn arriveerden, is een achterhaalde visie.
4. Zogenaamde triquetrumstaters,
ca. 70 – 15 voor Chr.
zilver en koper | verschillende
vindplaatsen | Nationale
Numismatische Collectie,
De Nederlandsche Bank,
Amsterdam
De Bataven sloegen hun eigen
munten, de zogenaamde triquetrumstaters (ook wel bekend
als ‘regenboogschoteltjes’).
De vroegste, gouden munten namen zij waarschijnlijk mee vanuit
hun thuisland in het huidige
Hessen. Nadat zij Hessen moesten
verlaten, vestigden ze zich in de
tweede helft van de 1ste eeuw
voor Chr. in de Betuwe. Daar
sloegen zij zilveren en koperen
munten naar die gouden voorbeelden. Ze probeerden waarschijnlijk met opzet deze munten
op de gouden exemplaren uit
Hessen te doen lijken.
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5. Handgevormd aardewerk uit
verschillende herkomstgebieden
in Germanië, tweede helft 1ste
eeuw voor Chr.
aardewerk | gevonden regio
Tiel | collectie Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten van
Gelderland, Nijmegen | collectie
BATO/OKT, Tiel

ver buiten het leefgebied van de
Bataven. Zo duiden aardewerken
scherven uit de regio Tiel op relaties met verschillende gebieden in
Germanië, waaronder het noordwestelijk kustgebied, maar ook
het stroomgebied van de rivier de
Lippe in het huidige NoordrijnWestfalen.

Lang dacht men dat de migranten
die het Rivierengebied binnentrokken kort voor het begin van
onze jaartelling, vooral Bataven
waren. Recent onderzoek toont
echter aan dat onder hen ook
mensen afkomstig waren van

6. Voorbeeld van een deels twee-,
deels drieschepige huisplattegrond uit het Rivierengebied,
tweede helft 1ste eeuw voor Chr.
Deze huisplattegrond (in werkelijkheid ca. 36 x 8 m.) wijkt

duidelijk af van de zogenoemde
tweeschepige huizen – met één rij
palen in het midden – die gangbaar waren in het Rivierengebied
in de Late IJzertijd. Kenmerkend
is de hybride combinatie van
twee tweeschepige delen en een
drieschepig deel, met een dubbele rij palen. Deze laatste past bij
huizenbouwtradities uit Germanië
ten noorden en oosten van de
Rijn. Waarschijnlijk hebben immigranten hun nieuwe huis in het
Rivierengebied gebouwd op de
manier die zij gewend waren.
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↓ Uitzicht vanaf dijk Tiller Graben, Till, 2021
Loek van Vliet
→ Stuwwal Xanten-Fürstenberg, 2021
Loek van Vliet
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“Wie zou er Asia, Africa of Italia willen verlaten en naar
Germania gaan als het niet je vaderland is? Het land is
er immers woest, het klimaat ruig, het leven en landschap
somber.”
– Historicus Tacitus over Noordwest-Germanië
(ca. 98 na Chr.)
“Ik ben geboren in Nijmegen, en mijn ouders in Turkije in
de stad Kayseri. 2.500 jaar geleden maakten Nijmegen en
Kayseri beide onderdeel uit van het Romeinse Rijk. Dit is
een mooie connectie, ik voel de verbondenheid.”
– Mustafa Yavuz (2021)

Zwaardschedebeslag met voorstelling van gevangene, tweede helft 1ste eeuw na Chr.
koperlegering | gevonden op de Hunerberg in Nijmegen-Oost| collectie Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten van Gelderland, Nijmegen

VII. Bouchra Khalili (Marokko, 1975)  
The Constellations #4, #5 en #6, 2011
zeefdruk | Frac, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Deze drie prenten documenteren elk een reis
die een migrant door economische of politieke
omstandigheden gedwongen was te maken.
De manier waarop Bouchra Khalili de routes
verbeeldt, doet denken aan sterrenbeelden.
Sterren worden al eeuwenlang gebruikt door
reizigers om hun koers te bepalen in gebieden waar geen andere oriëntatiepunten zijn.
De stand van de sterren wordt daarnaast van
oudsher opgevat als bepalend voor iemands
levensloop. Door de wegen van migranten op
deze manier op te tekenen, in een helderblauw
niemandsland zonder landsgrenzen, legt Khalili
de nadruk op de willekeur en repressie van
grenzen. The Constellations vormt een alternatieve
kaart, waarin de ervaring van de migrant
centraal staat. Een persoonlijke levensroute
die tegelijkertijd vele stemmen en ervaringen
in zich verenigt.
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VIII. Patricia Kaersenhout (Nederland, 1966)  
Food for Thought, 2018
foto, textiel, kralen | Familie Servais, Brussel |
European Investment Bank, Luxemburg
Claudia Jones, Suzanne Césaire, Elma Francois,
Paulette Nardal en Gerty Archimède – het zijn
namen die weinigen zullen kennen. Toch verdienen deze vrouwen een prominente plaats in
de geschiedschrijving. Deze Afro-Caribische
onderzoekers, dichters en activisten zetten zich
in de tweede helft van de 20ste eeuw in voor de
strijd tegen racisme, armoede en ongelijkheid.
Zo hebben ze een belangrijke invloed gehad op
het intellectuele communistische en feministische
gedachtegoed wereldwijd. Patricia Kaersenhout
verbeeldt hen als heroïsche figuren in de stijl
van communistische propagandaposters. Iedere
banier wordt geflankeerd door stroken bedrukte
stof afkomstig uit Afrika. De scènes in de
achtergrond refereren aan de geschiedenis van
onderdrukking waarin ook deze vrouwen hun

wortels hebben, maar waaraan ze zich ontworstelden. Food for Thought brengt zodoende niet
alleen deze belangrijke vrouwen voor het voetlicht, maar herinnert ons ook aan de lange arm
van de geschiedenis van koloniaal geweld.
IX. Patricia Kaersenhout (Nederland, 1966)  
Phases of Sugar, 2017
gips, gebrande suiker, bloed | courtesy
kunstenaar
De honderd gipsen gezichten van zwarte
mannen, vrouwen en kinderen zijn besmeurd
met gekarameliseerde suiker en bloed. Patricia
Kaersenhout brengt met het werk in herinnering
hoe de migratie van kapitaal en arbeid en de
trans-Atlantische slavenhandel met elkaar
verstrengeld zijn. De suikerindustrie was een
van de economische hoekstenen van dit koloniale systeem. Phases of Sugar geeft zo een gezicht
aan het lijden van toen, en laat zien hoe die
geschiedenis doorwerkt tot in het heden.
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De expansie van het Romeinse Rijk en de aanloop naar
de bouw van de Limes ging met grof geweld gepaard. Vele
Germanen werden gevangengenomen en gedwongen hun
thuisland achter zich te laten. In eerste instantie wilden
de Romeinen ook de rest van Germanië veroveren, helemaal tot aan de rivier de Elbe in Noord-Duitsland. In hun
veroveringstochten stuitten ze echter op zo veel weerstand dat ze dat uiteindelijk opgaven en zich terugtrokken
tot aan de rivier de Rijn, die een natuurlijke grens in het
landschap vormde. Geschiedenissen van expansie en migratie hebben tot op de dag van vandaag invloed op mens
en landschap. Patricia Kaersenhout geeft een plek en een
gezicht aan de mensen die in het verleden het zwijgen is
opgelegd, en laat zien hoe dit trauma tot op de dag van
vandaag voelbaar is.

Voetboei opgegraven samen met helm, 50 – 70 na Chr.
ijzer | gevonden bij Kesteren | collectie Museum Het Valkhof, Nijmegen

Na een periode van expansie stabiliseerde de situatie zich in
de Lage Landen. Vanaf 47 na Chr. vormde de Rijn de limes
(Latijn voor ‘grens’) en werd voorzien van een grensweg
en bewaakt door een reeks forten en wachttorens op
de zuidoever. Vanuit alle delen van het Romeinse Rijk, en
zelfs van daarbuiten, kwamen soldaten in dienst van het
Romeinse leger naar de grens om die forten en wachttorens te bemannen. Bodemvondsten tonen aan dat vrouwen en kinderen met de soldaten mee op reis gingen of
hen achterna reisden. Zij vestigden zich in de nabijheid
van het legerkamp, waardoor dorpen en steden groeiden
en handel zich verder ontspon.
Het landschap dat de Romeinen wandelend en te
paard doorkruisten op hun reizen dwars door het Romeinse
Rijk getuigt nog altijd van talloze migratiebewegingen.
Aloude routes worden weerspiegeld in Bouchra Khalili’s
verbeeldingen van wegen die hedendaagse migranten
afleggen.
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Kunnen we iets leren van de manier waarop de Romeinen omgingen met migratie? Public-in-residence-leden Dawit Tesfay
Haile en Linda Sloane stellen Marenne Zandstra vragen over het
thema Onmacht & migratieroutes. Ze ontdekken hoe een verkeerd
geïnterpreteerde ingekraste naam op een scherf ons beeld van
het verleden bepaalde. Zo werd de uit de schriftelijke bronnen zo
bekende Bataafse soldaat iemand uit de Balkan die waarschijnlijk
ook nog zijn vrouw heeft meegenomen.
Linda: “Als archeoloog heb je misschien zelf ook een
bepaald beeld van migratie. Wat was je interessantste vondst en welke bevinding koppel je daaraan.
Dus eigenlijk: wanneer had je een aha-erlebnis?”
Marenne: “Als je in een geschiedenisboek leest dat
de Romeinen kwamen, dan denk je al snel aan mensen uit Italië, misschien Zuid-Frankrijk. Maar klopt
dat wel? Voor mijn promotieonderzoek ben ik gaan
uitzoeken waar al die soldaten die in de begintijd
met het Romeinse leger hiernaartoe kwamen eigenlijk vandaan kwamen. Het spannendste moment
voor mij was dat ik ontdekte dat een bord waarvan
men dacht dat het van een Bataaf was geweest, van
iemand uit de Balkan bleek te zijn. Het is gevonden
in Velsen. Er stond een naam in het bord ingekrast,
om aan te geven: dit is van mij, niet aankomen. Men
dacht dat er BATAVI stond, maar de A’s leken niet op
elkaar. Ik ontdekte dat er BATONIS stond, de bezitsvorm van Bato, een naam die veel voorkwam op de
Balkan. Die graffito was niet alleen lang verkeerd
gelezen, het verhaal veranderde daardoor ook. Want
dit betekende dat het geen lokale jongens waren die
het fort voor de Romeinen bewaakten, maar iemand
van een paar duizend kilometer verderop.
Het mooie is dat er op die vindplaats meer is gevonden dat met de Balkan in verband kan worden
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gebracht. Bijvoorbeeld een stukje riembeslag van
een ceintuur horende bij de typische vrouwelijke
kledingdracht van die regio. Zo werd het verhaal
veel diverser en rijker: de uit de schriftelijke bronnen zo bekende Bataafse soldaat werd iemand uit de
Balkan die waarschijnlijk ook nog zijn vrouw heeft
meegenomen. Ik ben blij dat ik deze ontdekking nu
kan delen met het publiek.”
Dawit: “Hoe zie je de Limes in relatie tot de grensbewaking van nu, met Fort Europa en allerlei hightech
technologie zoals drones en nachtvliegtuigen die
surveilleren en de grens beschermen? Hoe zagen de
Romeinen die grens? Markeerde het alleen het einde
van het imperium en konden mensen zich gewoon
vrij bewegen?
Marenne: “De Limes was geen hermetisch afgesloten
grens, het was geen IJzeren Gordijn. Het was zeker
mogelijk om de grens over te steken. De plek bepaalde hoe die grens eruitzag. In Noord-Engeland had
de Limes het uiterlijk van een muur: de Muur van
Hadrianus. In Noord-Afrika stonden er alleen maar
de forten, geen lineair verdedigingswerk voor zover
wij weten. Misschien was dat vanwege de woestijn
niet nodig.
In Zuid-Duitsland volgde de Limes een heel stuk de
Rijn, dan was er een stuk zonder rivier en daarna
volgde de grens de Donau. Het stuk ertussen werd
gemarkeerd door een pallisade, een stevige palenrij
met op regelmatige afstand wachttorens als controleposten. Toch waren er genoeg plekken waar je kon
oversteken. Het lijkt er bovendien op dat er direct
buiten het Rijk een zone was waar de Romeinen het
ook voor het zeggen hadden. De Neder-Germaanse
Limes, die de toenmalige loop van de Rijn volgde,
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was een duidelijke barrière, maar de rivier werd
ook gebruikt om transport en communicatie mogelijk te maken. We zien daarnaast dat er goederen in
Noord-Nederland terechtkwamen die van Romeinse
oorsprong zijn. Dus er bestond zeker contact. Het
lijkt erop dat Romeinen vreemdelingen en migratie geen probleem vonden, zolang ze zich maar aan
hun normen en waarden hielden. Zolang je maar de
Romeinse goden vereerde, mocht je ook je eigen goden vereren.”
1. De moskee in
Tigray, Ethiopië
(Al Negashi) wordt,
evenals die in Eritrea
(Sahaba) als mogelijk
de eerste in de wereld
gezien.

Dawit: “Er is een verhaal in Eritrea over hoe de
Islam naar Oost-Afrika kwam. In Eritrea en Tigray
(Ethiopië) zijn moskeeën, die zijn opgericht door
de eerste volgelingen van Mohammed.¹ Volgens de
Koran moesten zij vluchten. Ze hadden een ontmoeting met de keizer, die vroeg: ‘wie zijn jullie en
waarin geloven jullie?’ Ze zeiden: ‘we geloven in
Allah’. De keizer vroeg: ‘kennen jullie Jezus?’ Zij
zeiden: ‘ja, dat is een van onze profeten’. We zijn
vergelijkbaar, concludeerde de keizer toen. Destijds
werd er dus heel anders met religie omgegaan.
Zouden we de verhalen uit de Romeinse tijd die jij
vertelt en die ik nu vertel kunnen gebruiken om
weer contact en verbinding te maken? We zitten zo
vast in territoriaal denken, er is zoveel spanning. Wij
denken dat we modern zijn, maar eigenlijk zijn we
dom. Zij hadden een veel breder perspectief. Kunnen
we daarvan leren?”

Marenne: “Volgens Mary Beard, een classica uit
Engeland, ligt het begin van het Romeinse Rijk eigenlijk bij een groep vluchtelingen. Het stichtingsverhaal van Rome begint bij Remus en Romulus, die
een stad willen stichten, maar geen inwoners hebben. Iedereen die verstoten is en geen thuis heeft,
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was welkom om zich in die stad te vestigen. Beard
wil ons niet per se het voorbeeld van de Romeinen
laten volgen, zeker niet. Hun wereld was anders.
We kunnen niet één op één hun voorbeeld volgen.
Kijk bijvoorbeeld naar de rol van slavernij in de
Romeinse wereld, dat keuren we af. Je kunt zeker
wijze lessen uit de geschiedenis halen, maar je moet
oppassen met hoe je het interpreteert, uitlegt en
vertaalt. Hoe de Romeinen met anderen, met 'vreemdelingen' omgingen, kan ons in ieder geval aan het
denken zetten over onze eigen visie en positie.”
Dawit: “Ik bedoelde: ooit hoorden we allemaal bij
hetzelfde rijk. Dat heeft overal zijn sporen achtergelaten; ook in Noord-Afrika zijn er opgravingen
die sporen tonen uit de Romeinse tijd. Hoe kunnen al die lokale verhalen over de Romeinen met
elkaar verbonden worden, zodat het een gedeeld
verhaal wordt?”
Marenne: “Misschien kan het een troost zijn of herkenning dat migratie van alle tijden is. Dat de mens
al millennia onderweg is en vaak gedwongen wordt,
om verschillende redenen, om zich elders te vestigen. De grens trekt mensen aan en scheidt mensen.
Nijmegen heeft ook op verschillende momenten in
de geschiedenis op de grens gelegen. De grens is een
verbindend element, waar veel mensen zich in kunnen herkennen.”
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7. Voetboei opgegraven samen
met helm, 50 – 70 na Chr.
ijzer | gevonden bij Kesteren |
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Deze voetboei is zeer waarschijnlijk gebruikt om iemand in een
militaire context te kluisteren,
mogelijk een krijgsgevangene.
De boei is samen gevonden met
een Vroeg-Romeinse infanteriehelm. Gelet op de datering kan de
voetboei gebruikt zijn in de strijd
tegen de opstandelingen ten tijde
van de Bataafse Opstand (69 – 70
na Chr.).
8. Helm opgegraven samen met
voetboei, 50 – 75 na Chr.
koperlegering | gevonden bij
Kesteren | collectie Museum Het
Valkhof, Nijmegen

Slechts drie complete exemplaren
bestaan er nog van dit type infanteriehelm (type Hagenau); dit is
er een van. Wat de helm nog meer
bijzonder maakt, zijn de namen
van drie achtereenvolgende eigenaren die in de helm zijn geponst.
Hun namen doen sterk vermoeden
dat zij uit Zuid-Europa afkomstig
waren en dienst deden in een van
de legioenen. Samen met de helm
is een voetboei gevonden.

gestuurd, als een soort verzekering om te zorgen dat de
Germanen zouden blijven gehoorzamen. Daar groeide hij op
in een Romeinse omgeving en
trad later ook toe tot het Romeinse
leger. Toch keerde hij zich tegen
de Romeinen en leidde een vernietigende opstand in 9 na Chr.
Dit heeft niet voorkomen dat de
Germanen hem uiteindelijk hebben vermoord.

geboeide mannen en vrouwen
komen geregeld voor op munten.
Zij symboliseren het overwonnen
volk en het veroverde land. Deze
munt brengt de overwinning op de
Germanen door Drusus, de vader
van keizer Claudius, in herinnering. Afgebeeld zijn twee gevangen Germanen aan de voet van
oorlogstrofeeën met daartussen de
zegevierende veldheer, dit alles
bovenop een triomfboog.

Oorspronkelijk werd dit monument op het slagveld opgericht
en werd de wapenrusting van
de vijand eraan opgehangen.
Rechts van het monument staat
een man, links zit een vrouw,
verslagen en vastgebonden. De
tekst op de munt vertelt wie zij
vertegenwoordigen: het veroverde
Germanië (GERMANIA CAPTA). De
munt herdenkt de overwinning op
de Chatten in de late 1ste eeuw.

9. Arminius veldheer der
Cherusken word door de zijnen
omgebragt, 1786
Reinier Vinkeles en Jacobus Buys |
gravure | collectie Museum Het
Valkhof, Nijmegen

10. Denarius, 41 – 45 na Chr.
geslagen onder Claudius
zilver | vindplaats onbekend |
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen

11. Sestertius, 88 – 89 na Chr.
geslagen onder Domitianus
koper | gevonden in Nijmegen |
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen

Vaak werden overwonnen tegenstanders door de Romeinen
gevangengenomen en tot slaaf
gemaakt. Afbeeldingen van

De keerzijde van deze munt laat
een tropaeum zien, een monument waarmee de Romeinen een
oorlogsoverwinning vierden.

12. Zwaardschedebeslag met
voorstelling van gevangene,
tweede helft 1ste eeuw na Chr.
koperlegering | gevonden op de
Hunerberg in Nijmegen-Oost |
collectie Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen

Arminius was de zoon van een
Germaans stamhoofd. Als kind
werd hij als gijzelaar naar Italië

Op dit fragment van een zwaardschede staat een voorstelling
waarbij oorlogsgod Mars een
overwonnen tegenstander bij
zijn haren meesleept. In dit geval
is de gevangengenomen vijand
iemand uit het Oosten, mede gelet
op zijn kleding. De strijd speelt
zich af tegen de achtergrond van
een stad. Waarschijnlijk is dit
Jeruzalem, belegerd en veroverd
door de Romeinen in 70 na Chr.
Krijgsgevangenen behoorden
tot de gangbare beeldtaal voor
propaganda, ook in Romeins
Nijmegen.
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13. Drie ruitersporen met NoordGermaanse stijlkenmerken, ca. 10
voor Chr. – 20 na Chr.
koperlegering en ijzer | gevonden
op het Kops Plateau in NijmegenOost | collectie Museum Het
Valkhof, bruikleen Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten
van Gelderland, Nijmegen |
collectie Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
Romeinse soldaten stonden niet
bepaald bekend als bijzonder
goede ruiters. Ruitersporen komen we misschien daarom dan
ook weinig tegen op de plekken
waar Romeinse legerkampen
hebben gestaan. Deze exempla-

ren zijn gevonden op het Kops
Plateau en laten zich door hun
vorm in verband brengen met
de Noord-Germaanse regio in
het huidige Noord-Duitsland.
Waarschijnlijk hebben mannen
van Elbgermaanse origine dienst
genomen als huurling in het
Romeinse leger, waar ze dienden
als cavaleriesoldaten in de hulptroepen.
14. Onderdeel van een riem
gedragen door vrouwen uit het
Midden-Donaugebied, eerste helft
1ste eeuw na Chr.
koperlegering | gevonden in
Velsen | collectie Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden

Dankzij archeologische vondsten,
die soms heel klein en onopvallend zijn, weten we dat in en bij
de legerkampen niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen leefden. Dit kleine object was
ooit bevestigd op een ceintuur of
riem, typisch voor een kledingstijl
van vrouwen en meisjes in de
provincies Noricum en Pannonia
(het Midden-Donaugebied).
Verderop in de publicatie is onder
nummer 35 nog een vondst uit
Velsen te zien, die in die geografische richting wijst.
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15. Schildgreep met NoordGermaanse stijlkenmerken,
1ste – 2de eeuw na Chr.
koperlegering | gevonden in
Bemmel | collectie Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden
16. Schildrandbeslag met NoordGermaanse stijlkenmerken, ca.
70 – 105 na Chr.,
koperlegering | gevonden op de
Hunerberg in Nijmegen-Oost |
collectie Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
Het is goed mogelijk dat mannen van niet-Romeinse komaf,

die toetraden tot de hulptroepen
van het Romeinse leger, eerst
hun eigen uitrusting gebruikten.
Daarop wijzen deze schildgreep
en het randbeslag van een schild.
Laatstgenoemde is gevonden op
het terrein van het legerkamp
op de Hunerberg. Beide militaire
uitrustingsstukken zijn versierd
op een manier die kenmerkend is
voor de Elbgermaanse traditie, die
zich concentreerde in het huidige
Noord- en Oost-Duitsland.
17. Paardenbit van Spaans type,
tweede helft 2de eeuw na Chr.
koperlegering en ijzer | gevonden
op de Hunerberg in Nijmegen-

Oost | collectie Archeologie
Gemeente Nijmegen, Nijmegen
De decoratieve stijl van dit paardenbit wijst naar het het huidige
Iberisch Schiereiland. Het is
gevonden in de directe nabijheid
van het legioenskamp op de
Hunerberg. Elk legioen had een
kleine bereden afdeling, en ook
de officieren beschikten over een
rijpaard. Het bit kan op stilistische gronden worden gedateerd
in de 2de eeuw na Chr. In die tijd
was er geen compleet legioen,
maar wel een kleiner garnizoen
gestationeerd op de Hunerberg.

↓ Krefeld-Gellep, 2021
Loek van Vliet
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“Er is geen mens op de wereld die zijn vaderland vergeet
en er tijdens zijn verblijf in een ander land niet aan denkt.”
– Lucianus van Samosata (het huidige Zuid-Turkse
Samsat), een schrijver van Oost-Syrische afkomst 		
(midden 2de eeuw na Chr.)
“Mijn reis naar mijn identiteit is mijn worteling
in dit land.”
– Eduard Stepanjan (2021)

Beeldje van Egyptische godheid Harpocrates, oorspronkelijk afgebeeld samen met Isis,
Romeinse tijd
koperlegering | gevonden in Millingen aan de Rijn | collectie Museum Het Valkhof, Nijmegen

X. Mayra Sérgio (Brazilië, 1984)  
Uprooting/Downrooting, 2021
messing, rubber, olijfolie, pomp, keramiek, glas,
plastic, aluminium | courtesy kunstenaar
Soms langzaam, dan weer snel leggen de druppels olijfolie hun weg af door het wortelstelsel.
Uprooting/Downrooting symboliseert het traject
dat iedere migrant aflegt. Van daar naar hier,
maar daarmee ook van ergens thuis zijn naar
ontworteld zijn. Voor iedereen is die reis anders.
Tegelijkertijd zijn er veel overeenkomsten in
de manier waarop mensen hiermee omgaan,
zo bleek ook uit de gesprekken die Mayra
Sérgio voerde met het public-in-residence.
In Uprooting/Downrooting laat ze zien hoe de
wegen van mensen zich vertakken en weer
samenkomen.
Voor de kunstenaar roept olijfolie herinneringen
op aan haar thuisland Brazilië, waar het terechtkwam door de Portugese kolonisator. Olijfolie
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is daarnaast ook verbonden met de Romeinen,
die het naar het huidige Nederland brachten.
In de recente geschiedenis werd het hier
opnieuw populair door de komst van arbeidsmigranten uit het Middellandse Zeegebied, met
name Marokko en Turkije.
XI. Jennifer Tee (Nederland, 1973)
Tampan Womb of Time, 2016
piezografie | Leids Universitair Medisch
Centrum, Leiden
XII. Jennifer Tee (Nederland, 1973)
Tampan Womb of Time #2, 2018
gedroogde tulpenblaadjes, etsinkt, etspapier |
AkzoNobel Art Foundation, Amsterdam
XIII. Jennifer Tee (Nederland, 1973)
Tampan Mirrored Figures, 2017
piezografie | Academisch Medisch Centrum,
Amsterdam

“Ik onderzoek in mijn werk de veranderlijkheid
en complexiteit van het bestaan, waarin culturen voortdurend in elkaar overlopen”, aldus
Jennifer Tee. Dit onderzoek komt onder meer tot
uiting in haar serie Tampan Tulip. De tulp staat
symbool voor dé Nederlandse identiteit. Hoe
gelaagd die identiteit in werkelijkheid is, laat
Tee zien in dit werk. De motieven van mensen,
dieren, schepen en bomen zijn geïnspireerd
door tampan, 17de- en 18de-eeuwse handgeweven kleden verbonden met ceremoniële rituelen
op Sumatra. Deze regio is al sinds de oudheid
een cruciaal knooppunt in mondiale handelsroutes, en daarmee al lange tijd een kruispunt
van culturen en artistieke tradities. Het fysieke
traject van migratie en de mentale en culturele
reis die ermee samenhangt raakt Tee ook persoonlijk: haar Chinees-Indonesische vader migreerde vanuit Indonesië naar Nederland
in de jaren ’50.
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De Romeinse legerkampen trokken tal van ambachtslieden, handelaren en andere mensen aan die in hun levensonderhoud konden voorzien dankzij de door de Limes
aangezwengelde economie. Het leger, dat aan het eind van
de 1ste eeuw na Chr. bestond uit nagenoeg 50.000 manschappen verdeeld over legioenen, hulptroepen en vloot,
genereerde een grote vraag naar goederen. Sommige
daarvan, zoals olijfolie, vissaus en kip waren bij het
merendeel van de lokale bevolking onbekend en werden
als ‘exotisch’ gezien. Maar gaandeweg – en met wisselend
succes – veroverden deze producten de lokale markt.
Naast goederen en eetgewoontes, reisden ook ambachtstechnieken, klederdrachten, talen en religies met al deze
mensen mee.
Nu is dat niet anders. Nog steeds nemen mensen gewoontes en gebruiken met zich mee, die vaak van generatie
op generatie zijn overgedragen. Maar je blijvend verplaatsen van de ene naar de andere cultuur betekent ook
een dialoog aangaan met nieuwe mensen in een andere
omgeving. Ver van huis worden oude gebruiken onderdeel
van een verdiepte, gelaagde identiteit.
In het wortelen op de nieuwe plek moet ook de herinnering aan waar je vandaan komt een plaats krijgen.
Kunstenaars als Jennifer Tee en Mayra Sérgio laten zien
dat dit een langdurig proces kan zijn dat continu in beweging is. Migratie, zo onderstrepen zij in hun werk, is in
dialoog gaan met je wortels en met je eigen geschiedenis.

Amulet van zittende baviaan in Egyptische traditie, Romeinse tijd
koperlegering | vindplaats onbekend | collectie Museum Het Valkhof, Nijmegen
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Uit bewaard gebleven brieven blijkt dat er contact mogelijk was
van en naar de legerkampen aan de Limes, zelfs met het thuisfront. Verwondering is de rode draad in het gesprek tussen publicin-residence -leden Özden Cosgun en Peter van Riel en archeoloog
Marenne Zandstra over het thema In dialoog. Bijvoorbeeld verwondering over het feit dat de eetbare fruitbomen waar de Betuwe
zo bekend om is, zijn meegekomen met de Romeinen.
Özden “Ik ben archivaris, dus ik vroeg me af: is er
ook iets bewaard gebleven op papier en gebruik je
dat?”
Marenne: “Voordat ik bij het museum in dienst
kwam, heb ik onderzoek gedaan naar de samenstelling en mobiliteit van het Romeinse leger in het
Neder-Germaanse gebied in de 1ste eeuw na Chr.
Op basis van schriftelijke bronnen en studies van
anderen heb ik toen eerst een kader geschetst: wat
weten we tot nu toe, wat is de stand van onze kennis?
Als je je alleen baseert op wat er in de schriftelijke
bronnen staat, onder ander de overgeleverde teksten
van historici uit die tijd, dan krijg je een gekleurd
beeld. Ik ben van mening dat je dankzij archeologie
beter zicht krijgt op groepen die ondervertegenwoordigd zijn in die bronnen. Denk aan vrouwen en kinderen, maar ook mannen afkomstig uit de grensgebieden én van buiten het Rijk.”
Özden: “Daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er
ook primaire bronnen, teksten uit die tijd die door
mensen zelf geschreven zijn, zoals brieven?”
Marenne: “Mensen schreven elkaar toen al brieven,
bijvoorbeeld op houten plankjes. Het nadeel is dat
die vaak niet compleet bewaard gebleven zijn. Er is
bijvoorbeeld een intrigerend fragment gevonden in
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Noord-Engeland waarin staat dat iets ‘is bereid op
Bataafse wijze’. Dat lijkt een stukje van een recept te
zijn, want olijven en knoflook worden ook genoemd.
Het geeft een inkijk in een wereld die diverser was
dan wij denken.
Er is ook een mooi stuk papyrus bewaard gebleven
uit Egypte. Het is een brief van een Egyptische soldaat aan zijn vader. Hij begint met ‘hallo vader,
hier is Apion’. Maar verderop zegt hij: ik heet nu
trouwens Antonius Maximus en ik dien bij die-endie eenheid. Waarschijnlijk bedoelde hij: als je me
een brief terugstuurt, richt hem dan aan Antonius
Maximus. Dat is een mooie aanvulling op de traditionele schriftelijke bronnen, want het laat zien hoe
gelaagd iemands identiteit kan zijn geweest. In een
bepaalde groep, binnen het leger, had die soldaat
blijkbaar een andere naam dan thuis.”
Peter: “Ik vraag me dan af, wat doet dat met je
identiteit? Het is zeker niet bekend wat ze daarvan vonden?”
Marenne: “Voor zover ik weet niet, we hebben al
enorm geluk met de brieven die bewaard zijn gebleven. Persoonlijke ontboezemingen zie je maar
zelden.”
Özden: “Is er ook bekend wat voor soort mensen die
brieven schreven?
Marenne: “Ja, soms wel. De vrouw van een legercommandant nodigde bijvoorbeeld de vrouw van
een andere commandant uit voor haar verjaardagsfeestje, ook op zo’n houten schrijfplankje. Die bevatten dus heel verschillende berichten, waaronder
ook een mededeling als: ‘ik heb je sokken gestuurd’.
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We weten dat soldaten contact onderhielden met het
thuisfront en soms naar huis mochten. Op andere
plankjes kom je meer zakelijke correspondentie
tegen, zoals tussen militaire eenheden onderling.”
Özden: “Is het te achterhalen welke weg bepaalde
objecten hebben afgelegd? Migratie heeft niet alleen
een vertrekpunt en een eindpunt; onderweg gebeurt
er ook van alles.”
Marenne: “Dat heeft misschien wel bepaald waarom ik deze objecten heb geselecteerd. Bij sommige
stukken maakt de vorm of de samenstelling duidelijk dat ze van elders komen en dus een bepaalde
weg hebben afgelegd. Welke weg precies, is lastig te achterhalen. Bij het thema waarover wij nu
spreken, hoort bijvoorbeeld een nogal onaantrekkelijk stuk, de bovenkant van een olijfolieamfoor.
Normaal gesproken zou het niet in het museum zijn
beland, want we hebben meer complete exemplaren
van olijfolieamforen. Het bijzondere is dat deze amfoor uit Istrië komt, dat zie je aan de typische vorm
van de rand. Het is ongebruikelijk dat zo’n amfoor
hier gevonden wordt, want olijfolie kwam vooral vanuit Zuid-Spanje hiernaartoe. Dit is dus een
raar buitenbeentje, dat waarschijnlijk is meegekomen met het Achtste Legioen, een eenheid die eerst
in Istrië gestationeerd was en toen naar Nijmegen
kwam om hier orde op zaken te stellen. Dus zo valt er
een koppeling te maken met een bepaalde groep die
dit waarschijnlijk in de persoonlijke bagage meegenomen heeft. De vindplaats klopt, de datering klopt.
In een andere zaal heb ik aardewerkfragmenten
geselecteerd, waar je als je goed kijkt, witte stukjes
schelp in de klei ziet zitten, een signaal dat het door
mensen uit de kuststreek is meegenomen. Dit soort
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aardewerk was geen handelsproduct, anders hadden
we het vaker gevonden. Zo kan het materiaal meer
vertellen over de herkomst.”
Peter: “Mensen hebben in de Romeinse tijd van alles
meegenomen uit allerlei windstreken en daar vinden
jullie nog de resten van. Het heeft ons ook verrijkt.
Als jij weg zou moeten en weinig zou mogen meenemen, wat neem je dan mee?”
Marenne: “Ik denk dat ik meer aan mijn familie hecht
dan aan spullen of de plek waar ik geboren ben.
Als ik iets van mijn grootouders, die uit Friesland
kwamen, had gehad, iets typisch Fries wat ze me
bewust hadden gegeven, dan zou ik dat misschien
meenemen.”
Peter: “Ik wandel veel in de omgeving van Beek, dat
vind ik een prachtige omgeving. Ik heb er nooit bij
stilgestaan dat je dan tussen de restanten van het
Romeinse Rijk loopt. Die wallen en geulen zag ik
als iets wat door de natuur is ontstaan, maar het zijn
gewoon restanten van wegen en taluds die zijn aangelegd door de Romeinen. Ik vond dat verrassend.
Verwonder jij je nog over landschappen?”
Marenne: “Waar ik me nog steeds over verwonder is
dat de Romeinen al aan watermanagement deden en
op grotere schaal. Dat ze zover waren dat ze bruggen
en dammen konden bouwen om te proberen rivieren
te bedwingen en te sturen. Ergens is het natuurlijk
ook een teken van arrogantie dat ze dachten dat te
kunnen.”
Peter: “Ook de kastanjebomen zijn kennelijk uit
Italië meegenomen.”
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Marenne: “Net als de fruitbomen die zo belangrijk
zijn voor de identiteit van de Betuwe. Het blijkt
dat de eetbare rassen zijn meegenomen door de
Romeinen. En als er iets typisch ‘Hollands’ is, is
het wel boerenkool, maar dat schijnt ook door de
Romeinen te zijn geïntroduceerd. Wat ik zelf pas
vrij laat ontdekte, is dat de diepe kuilen ten zuiden
van Nijmegen bij de Holdeurn door de Romeinen zijn
gegraven om klei te winnen om dakpannen en tegels
te bakken. Ook ik dacht, dat is erosie, maar het blijkt
uitgegraven door de mens. Gelukkig verwonder ik
me dus nog steeds. Ook over minder mooie dingen,
ik kan me voorstellen dat mensen ervan schrikken
hoeveel de natuur door de mens is aangetast, ook al
in de Romeinse tijd. Uit bodemmonsters blijkt dat er
een enorme ontbossing is geweest in de Romeinse
tijd, omdat ze hout nodig hadden voor al die verdedigingswerken, kadeconstructies, wegen en gebouwen. Daar schrik ik wel van, de natuur blijkt wederom heel kwetsbaar te zijn. Het is de vraag of we
daarvan voldoende geleerd hebben.”

Fragment muurschildering met ingekraste Griekse tekst uit tempel II, ca. 100 na Chr.
mortel en fresco | opgegraven te Elst-St. Maartenskerk | collectie Museum Het Valkhof,
bruikleen Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland, Nijmegen
Fragment van terra sigillata kom, tweede helft 1ste eeuw na Chr.
aardewerk | gevonden op de Hunerberg in Nijmegen-Oost | collectie Museum
Het Valkhof, Nijmegen
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18. Kop van speenvarken op bord
van ruwwandig aardewerk, eerste
helft 4de eeuw na Chr.
varkensbot en aardewerk |
gevonden in Nijmegen – Hugo de
Grootstraat (grafveld) | collectie
Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen

Romeinse tijd, is het speenvarken
vooral een populair onderdeel
van het Romeins-Mediterrane
menu. Op dit bord liggen nog
de botjes van een varken van
ongeveer 10 weken oud. Het bord
met de botjes is opgegraven in
Nijmegen-Oost. Het was meegegeven in een graf.

Hoewel varkens al gehouden
werden in de Limesregio voor de

19. Twee beeldjes van hanen,
tweede helft 2de eeuw na Chr.

terracotta | gevonden in Nijmegen
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
In de Romeinse tijd werd kip
in steeds grotere getalen gefokt. Oorspronkelijk kwam het
dier voor in Zuidoost-Azië. Al
snel verspreidde het zich over
alle typen nederzettingen in de
Limesregio, zelfs ook ten noorden van de Rijn. De vogel leverde

naast vlees ook eieren. Kip werd
niet alleen als voedsel maar ook
als entertainment gebruikt: hanengevechten waren populair bij
de Romeinen. Het dier maakte ook
deel uit van religieuze rituelen.
20. Twee zuidvruchtenamforen,
ca. 10 voor Chr. – 70 na Chr.
aardewerk | gevonden op het Kops
Plateau in Nijmegen-Oost | collectie Provinciaal Depot voor

Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
In de Vroeg-Romeinse tijd
kwamen de soldaten, en zeker
de officieren, nog vaak uit het
Mediterrane gebied. Zij introduceerden 'exotisch' voedsel en
drank. In deze twee amforen,
die niet veel zijn teruggevonden
langs de Rijn, zijn gedroogde
vruchten zoals dadels en vijgen

aangevoerd vanuit het MiddenOosten. Waarschijnlijk waren dit
kostbare goederen en zien we
ze daarom nauwelijks buiten de
legerkampen. Het zou echter ook
een kwestie van smaak kunnen
zijn geweest.
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21. Steekhevel van lokale makelij
naar Spaans model van glas, ca.
70 – 105 na Chr.
aardewerk | gevonden op de
Hunerberg in Nijmegen-Oost
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
In dit object komen verschillende
culturele tradities samen. In de
eerste plaats werd deze steekhevel gebruikt om wijn, favoriet bij
de Romeinen, vanuit een groot vat
naar een kruik over te hevelen.
Deze aardewerken steekhevel
is precies gemodelleerd naar
een glazen type, dat tot zover
alleen bekend is uit Spanje. Het
Tiende Legioen dat het fort op de
Hunerberg bemande eind 1ste
eeuw, was daarvoor lange tijd in
Spanje gestationeerd.
22. Fragment muurschildering
met ingekraste Griekse tekst uit
tempel II, ca. 100 na Chr.

mortel en fresco | opgegraven te
Elst-St. Maartenskerk |
collectie Museum Het Valkhof,
bruikleen Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
In het spoor van het leger volgden
niet alleen verwanten maar ook
handelaren, ambachtslieden en
mensen met andere professies. In
dit stuk muurschildering, afkomstig uit een Romeinse tempel, is
het woord ‘voorlezer’ ingekrast,
en wel in het Grieks. Het lijkt
erop dat een slaaf met de taak
van voorlezer, waar een Griekse
afkomst goed bij kan passen, zijn
aanwezigheid in Elst heeft willen
markeren met deze graffiti op een
van de muren van de tempel.
23. Kruik met tuit met ingekraste
naam van maker, ca. 70 – 105 na Chr.
aardewerk | gevonden op het terrein van het Schippersinternaat

in Nijmegen-Oost | collectie
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen.
Ambachtslieden kwamen soms
ook ver. Op deze kruik staat de
naam van een pottenbakker,
ingekrast voordat de kruik de
oven in ging. De kruik vertoont
sporen van brand en zou een
misbaksel kunnen zijn. In de
buurt zijn ook andere sporen van
pottenbakkersactiviteiten aangetroffen. De kruik is gevonden in
een beerput in het kampdorp ten
westen van het legioenskamp op
de Hunerberg. De pottenbakker
was hoogstwaarschijnlijk van
Mediterrane afkomst, gezien zijn
naam: Silvinius Cotro.
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24. Olijfolieamfoor,
tweede helft 1ste eeuw na Chr.
aardewerk | gevonden op het
Kops Plateau in Nijmegen-Oost |
collectie Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
De soldaten van het Romeinse
leger introduceerden het gebruik
van olijfolie. Op grote schaal werd
het hoofdzakelijk vanuit ZuidSpanje naar de Rijn getransporteerd. Maar niet in alle gevallen.
Dit fragment van een olijfolie-

amfoor behoort toe aan een type
dat in Istrië, op de Balkan, is
gemaakt. In dit geval moeten de
soldaten deze amfoor in hun eigen
bagage hebben meegenomen, en
niet via de grote, inmiddels opgezette handelsroutes hebben laten
aanvoeren.
25. Wijnamfoor, ca. 10 voor
Chr. – 70 na Chr.
aardewerk | gevonden in
Ubbergen | collectie Museum Het
Valkhof, Nijmegen

Voor de komst van de Romeinen
werd er al sporadisch wijn gedronken in de Neder-Germaanse
regio, als luxegoed. Met het
Romeinse leger namen militairen van Mediterrane afkomst een
voorkeur voor deze drank mee.
Met name de officieren lieten
wijnen uit verschillende delen
van het Mediterrane gebied
aanvoeren. Dit type amfoor werd
vooral gebruikt voor de op Rhodos
geproduceerde passum, een zoete
wijn. Later werd wijn onderdeel
van de reguliere handel.

26. Vissausamfoor, ca. 10 voor
Chr. – 150 na Chr.
aardewerk | vindplaats onbekend |
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Niet alle onderdelen van het
Romeinse menu sloegen even
goed aan. Met de vestiging van de
eerste Romeinse garnizoenen in
het Neder-Germaanse gebied arriveerde ook vissaus in deze contreien. Deze bijzonder sterke zoute
smaakmaker was gemaakt van
gefermenteerde vis en werd voor-

al op het Iberisch Schiereiland
geproduceerd. Hoewel later lokaal een soort vervanging lijkt te
zijn geproduceerd, verdween de
echte Mediterrane vissaus relatief
snel na de eerste, vroege import.
27. Amulet in Gallische traditie,
100 voor Chr. – 100 na Chr.
koperlegering | gevonden in de
Loowaard (gemeente Duiven) |
particuliere collectie
Van dit opvallende polygone
object versierd met bolletjes is in

het Limesgebied tot nu toe geen
ander exemplaar bekend. Het
is gebruikt als amulet. De herkomst moet gezocht worden in
het Gallo-Keltische gebied. In het
Franse Autun is een werkplaats
van dit soort amuletten opgegraven. Dergelijke amuletten zijn
aangetroffen in vrouwen- en
kindergraven. Het is goed mogelijk dat een vrouw of jong kind
van Gallische komaf haar amulet
langs de Limes is verloren.
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28. Vier figuurlijke voorstellingen van amulet van Harpocrates,
amulet van zittende baviaan,
beeldje van Harpocrates en amulet van Osiris, Romeinse tijd
koperlegering | verschillende
vindplaatsen in Nederland |
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Juist in steden waar veel handel
plaatsvond, vinden we aanwijzingen voor de verering van
oorspronkelijk Egyptische goden.

Deze godheden kregen al snel een
plek in het Romeinse pantheon.
Waarschijnlijk vooral dankzij
handelaren en hooggeplaatste
ambtenaren. In het NederGermaanse gebied zijn beeldjes
en amuletten gevonden van onder
andere Isis, Osiris en hun zoon
Harpocrates, maar ook van dieren
die in het Oude Egypte als goddelijk werden beschouwd, zoals de
baviaan.

29. Fragmenten van Menapisch
handgevormd aardewerk,
ca. 10 voor Chr. – 40 na Chr.
aardewerk | gevonden op het Kops
Plateau in Nijmegen-Oost |
collectie Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
In de Vroeg-Romeinse periode
kwam er nog geregeld aardewerk
voor dat niet op de draaischijf
was gevormd. Doorgaans is dat
handgevormde aardewerk van

lokale herkomst. Het baksel, de
vorm en de decoratie van de fragmenten die hier worden getoond,
maken echter duidelijk dat deze
uit het Menapische gebied komen.
Het thuisland van de Menapiërs
omvatte de Schelde-, Maas- en
Rijndelta. Dit type aardewerk lijkt
niet tot de reguliere handelswaar
te hebben behoord.
30. Fragmenten van terra sigillata
kommen, tweede helft 1st eeuw
na Chr.

aardewerk | gevonden op de
Hunerberg in Nijmegen-Oost |
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Bij opgravingen op de hoek van
de Barbarossastraat en de Hugo
de Grootstraat is een groot aantal
fragmenten van terra sigillata
kommen gevonden. Deze kommen zijn gemaakt in grote pottenbakkersateliers in het zuiden
van het huidige Frankrijk en via
de al snel ontwikkelde handels-

wegen naar Nijmegen vervoerd.
De relatief grote concentratie
aan scherven van hetzelfde type
kommen, voorzien van een aantal
zeldzame pottenbakkersmerken,
doet vermoeden dat het hier om
gesneuvelde, afgedankte handelswaar gaat.
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31. Grafinventaris van een kind,
ca. 40 – 70 na Chr.
aardewerk en koperlegering |
gevonden op de Hunerberg
in Nijmegen-Oost | collectie
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Gelderland, Nijmegen

kledingspelden – versierd met een
zigzaglijn, die apart zijn meegegeven in het graf. Gelet op het
karakter, datering en locatie van
het graf kan dit heel goed iemand
zijn die tot de groep van handelaren behoorde.

Deze grafinventaris is waarschijnlijk meegegeven in een
graf van een meisje (12 – 15 jaar)
van Gallische afkomst of met een
Gallische connectie, dat aan de
Limes haar laatste rustplaats heeft
gevonden. Opvallend en zeer
zeldzaam zijn de twee fibulae –

32. Votiefaltaar voor Viradecdis,
150 – 250 na Chr.
kalksteen | gevonden in Vechten
bij Bunnik | collectie Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden
Naast goederen namen handelaren uit hun eigen thuisland ook

ideeën mee. Daartoe behoorden
onder andere religieuze voorstellingen. Dit votiefaltaar is
opgericht door Tongerse burgers
en schippers die zich in Vechten
hadden gevestigd, zo is te lezen in
de inscriptie. Het altaar is gewijd
aan Viradecdis, een Keltische of
Germaanse godin. Zij wordt ook
genoemd in inscripties gevonden
in België en in Schotland, waar
een oorspronkelijk in Tongeren
gelichte Romeinse hulptroepeneenheid gelegerd was.

In dialoog

→ Romeinse muurresten bij Haus Bürgel, waar een cavaleriefort lag, Monheim, 2021
Loek van Vliet
↓ Koenenlager aan de monding van de Erft, Neuss, 2021
Loek van Vliet
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“Mijn naam is Antonius Maximus, mijn eenheid
de Athenonike.”
– Vlootsoldaat Apion (!) in een brief aan zijn vader
Epimachus (2de eeuw na Chr., Egypte)
“Waarom moet je altijd uitleggen waar je vandaan komt,
waar die naam vandaan komt?”
– Kenneth Macnack (2021)

Graffito met Mediterrane naam L. Cominius, ca. 10 voor Chr. – 10 na Chr.
aardewerk | gevonden op het Kops Plateau in Nijmegen-Oost| collectie Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten van Gelderland, Nijmegen

XIV. Nicoline van Harskamp (Nederland, 1975)
Mijn Naam is Taal, 2021
video (57 min.) | courtesy kunstenaar  
Wat is je naam? Wie heeft jou die gegeven? En
wat betekent jouw naam in taal? Met deze drie
vragen begon Nicoline van Harskamp de gesprekken die ze voerde voor haar project Mijn
Naam is Taal. De kunstenaar sprak met mensen
van allerlei verschillende afkomsten over hun
naam en welke rol die speelt in hun privé- of
professionele leven. Namen zijn zelden alleen
maar een waardevrije aanduiding van mensen.
Ze zijn door familie, religie, politiek of maatschappelijke normen gevormd, en dragen zo
allerlei geschiedenissen met zich mee.

Mijn identiteit
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XV		 XV

Speciaal voor deze tentoonstelling maakte Van
Harskamp een nieuwe variant van Mijn Naam
is Taal, aan de hand van gesprekken met vier
leden van het public-in-residence. In de setting
van een bureaucratisch instituut waar namen
worden verzameld en geregistreerd, vertellen de
spelers hoe namen grenzen van taal en cultuur
overschrijden. Van Harskamp vertaalde daarbij niet alleen alle uitgesproken en uitgebeelde
tekst, maar laat ook de genoemde namen in hun
letterlijke vertaling verschijnen.
XV. Ni Haifeng (China, 1964)
Things, Traces and Memories, 2021
diverse voorwerpen | courtesy kunstenaar
en Lumen Travo Gallery, Amsterdam

In deze installatie brengt Ni Haifeng persoonlijke voorwerpen van het public-in-residence
en andere mensen met een migratieachtergrond
uit deze regio samen. Tezamen spiegelen ze de
archeologische objecten in de tentoonstelling
en de migratieverhalen waarvan die getuigen.
Haifeng verkent de sporen van het leven op de
plek waar eens de Limes liep en die nog altijd
een kruispunt van culturen markeert. Het werk
overbrugt daarmee allerlei symbolische grenzen,
tussen persoonlijke micro-geschiedenissen en
grote historische ontwikkelingen, tussen ‘hier’
en ‘daar’, en tussen ‘wij’ en ‘zij’.
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Er zijn vele gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd
bekend waarin persoonsnamen zijn gekrast. Vaak zijn
dit namen van soldaten die verwijzen naar de regio waar
zij vandaan komen. Zo zie je in deze ruimte een grote
randscherf van een amfoor waarin de naam Macedo gekerfd staat. Dat betekent letterlijk ‘de Macedoniër’. De
eigenaar van de amfoor kwam dus uit Zuidoost-Europa,
en zal in Nijmegen, waar de scherf gevonden is, bekend
hebben gestaan onder deze naam die heel duidelijk naar
zijn afkomst verwijst. Dit toont aan dat namen ook in de
Romeinse tijd verbonden waren met cultuur en identiteit.
Nicoline van Harskamp laat zien hoe de naam een
belangrijke rol speelt in de bevestiging van de identiteit. Sommige mensen verbinden zich middels hun naam
aan de familiegeschiedenis, taal, of cultuur van het land
waar hun wortels liggen. Anderen nemen juist vergaand
de gebruiken van hun nieuwe omgeving over door zichzelf een geheel nieuwe naam te geven, passend bij hun
vernieuwde identiteit en de dromen en ambities die ermee samenhangen.

Graffito met naam Hispanus verwijzend naar het Iberisch Schiereiland,
ca. 10 voor Chr. – 70 na Chr.
aardewerk | gevonden op het Kops Plateau in Nijmegen-Oost | collectie Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten van Gelderland, Nijmegen
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Er zijn aanwijzingen dat in de Romeinse tijd jonge mannen met
een ingewikkelde naam van de legerleiding een andere naam
moesten kiezen. Welk effect had dat op hun identiteit? En is er
een parallel met de huidige tijd? Een ongewone naam leidt ook
nu nog tot vragen, ondervinden public-in-residence-leden Sam
Alqalqeely en Ceren Uzunur. Een weergave van hun gesprek met
Marenne Zandstra.
Sam: “Als archeoloog ben ik regelmatig objecten tegengekomen waarop namen waren geschreven. Dat
lijkt een gangbare reden om aan te geven dat je de
maker bent.”
Marenne: “Dan is het vaak een stempel. In de
Romeinse tijd lijkt het vooral op militaire vindplaatsen te zijn voorgekomen dat namen op aardewerk
werden gekrast, waarschijnlijk om te voorkomen dat
anderen dat aardewerk gebruikten.”
Sam: “In hoeverre zegt dat volgens jou iets over hun
identiteit?”
Marenne: “Er zijn aanwijzingen dat waar je vandaan
kwam, kon bepalen hoe je heette. Op een fragment
van een amfoor staat bijvoorbeeld de naam Macedo.
Blijkbaar werd diegene ‘de Macedoniër’ genoemd.
Zo is er ook een Spanjaard en we kennen meerdere
voorbeelden van Germaanse stamnamen. Het lijkt
erop dat ze die namen in die gemeenschap hebben
gekregen en het niet hun oorspronkelijke namen
waren.”
Sam: “Zo ben ik ook aan mijn achternaam gekomen.
Mijn opa vluchtte van Palestina naar Egypte. Hij had
geen papieren bij zich, alleen zijn diploma. Op de
religieuze universiteit waar hij studeerde waren
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studenten uit de hele Arabische wereld. Je werd
vernoemd naar de stad waar je vandaan kwam.
Omdat er al een Abdullah Jaffa – Jaffa van Tel Aviv
– bestond, moest hij een andere stad kiezen. Toen
heeft maar voor de Palestijnse stad van zijn moeder
gekozen: Qalqilya, vandaar mijn naam: Alqalqeely.
Voordat identiteitspapieren werden ingevoerd, was
dat een simpele manier om mensen te identificeren.”
Marenne: “Heeft dat invloed gehad op jouw identiteit
of die van je opa?”
Sam: “Zeker, als ik mijn naam vertel aan een
Arabier, dan zegt die: ‘o, kom je uit Qalqilya?’. Maar
dat is niet zo, zelfs mijn opa is daar niet geboren of
getogen. Die simpele keuze van toen heeft veel consequenties gehad, indirect ook voor mijn identiteit
en zelfs die van mijn kinderen. Wat is het verhaal
achter de namen die op de scherven staan?”
Marenne: “Ik heb namen gekozen die geografisch
direct te herleiden zijn, of namen die zo 'exotisch'
klinken dat het duidelijk is dat ze niet hier vandaan
komen en dat de soldaten uit verschillende plekken
uit het Rijk kwamen. Bijvoorbeeld een bordje met
de naam Segoma, een Gallische naam. Sego betekent ‘kracht’. Een ander stuk aardewerk draagt juist
weer een meerdelige naam van een Romeins burger,
Lucius Cominius, met Lucius afgekort. Hij was waarschijnlijk afkomstig uit Italië.”
Sam: “Zijn het allemaal namen van beschrijvingen
van iemand, zoals ‘de lange’, ‘de sterke’?”
Marenne: “Er wordt inderdaad ook naar lichaamskenmerken en deugden verwezen. Kijk maar eens
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naar de scherf met de naam Xantos erop, dat betekende oorspronkelijk ‘met blond haar’. Er zijn aanwijzingen dat jonge mannen die een ingewikkelde
naam hadden van de legerleiding een andere naam
moesten kiezen. Victor, ‘overwinnaar’, komt bijvoorbeeld veel voor. Ik vroeg me af welk effect dat had
op hun identiteit? Ik las dat een Syrische familie die
nu in Nederland woont hun kind Willem-Alexander
heeft genoemd. Wat doet dat met je als kind? Ik moet
zelf vaak uitleggen hoe mijn naam wordt geschreven
of waar die vandaan komt. Dat heeft me misschien
wel in deze richting gestuurd.”
Ceren: “Ik had bij die namen een associatie met het
geven van een cadeau, waar je iemands naam inkrast. Of aan het inkrassen van de naam van je geliefde ergens op. Dat mensen hun naam in die tijd
veranderden, vind ik grappig om te zien. Nu is
dat helemaal niet zo gebruikelijk, je moet er zelfs
voor betalen.”
Marenne: “Ja, precies. Maar het is niet altijd uit
vrije keuze. Er is bijvoorbeeld een brief van een
Egyptische soldaat aan zijn vader. Die begint met
zijn eigen, typische Egyptische naam, maar hij ondertekent de brief met zijn ‘nieuwe’ Romeinse naam,
Antonius Maximus. Voor zijn vader is hij dus eigenlijk iemand anders dan wie hij in het leger is. Het is
een mooi voorbeeld dat je in verschillende situaties
een verschillende identiteit hebt. Ik kan me voorstellen dat dat voor migranten ook geldt, dat ze in
het officiële systeem noodgedwongen een bepaalde
identiteit moeten aannemen die niet past bij hoe ze
zich voelen. Heeft het belang van je naam in jouw
ogen iets met migratie te maken?”
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Ceren: “Absoluut, zonder twijfel. Sommige namen
zeggen iets over waar mensen vandaan komen,
vooral als je ze ergens tegenkomt waar ze niet
gebruikelijk zijn. Dan weet je dat een naam een
bepaalde weg heeft afgelegd. Het zorgt ook altijd
voor gespreksstof. Mijn naam betekent bijvoorbeeld
‘jonge gazelle’. Het is zover ik weet van oorsprong
Mongools, maar het is een heel veel voorkomende
naam in Turkije. Hier in Nederland is mijn naam wel
bijzonder.”
Sam: “Een verschil met het verleden is dat we nu
beperkt zijn door alle registratie in documenten en
papieren. In het verleden was dat veel minder zo.
Ik denk dat je toen meer mogelijkheden had om zelf je
identiteit te bepalen. In het ene dorp kenden mensen
je onder de ene naam, in een ander dorp onder een
andere. Je stond toen ook niet met een foto op sociale media. Ik stel me hier altijd voor als Sam, maar
op Facebook heet ik nog steeds Husam. Vrienden uit
Syrië kennen me zo, dus dat heb ik nooit veranderd.
Dat vind ik verder niet erg, maar qua naam zit ik
in twee werelden. Als ik iemand uit Nederland toevoeg op Facebook, dan is het altijd onderwerp van
gesprek. Dus je loopt er altijd tegenaan.”
Marenne: “Ik denk dat ik dat ook bedoelde met de
verschillende identiteiten die mensen toen in verschillende hoedanigheden hadden. We denken dat
we nu meer vrijheid hebben, maar misschien valt dat
toch tegen.”
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33. Graffito met Mediterrane naam
L. Cominius, ca. 10 voor Chr. – 10
na Chr.
aardewerk | gevonden op het Kops
Plateau in Nijmegen-Oost |
collectie Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
Op de bodem van dit VroegRomeinse bord is een tweedelige
naam ingekrast: Lucius Cominius.
De familienaam Cominius was
gangbaar in Noord-Italië. De
gebruiker van dit bord kwam dus
waarschijnlijk uit die contreien.
Aangezien het voor officieren niet
zo nodig zal zijn geweest om hun
eigendommen te merken, zal deze
Lucius Cominius eerder een gewone soldaat zijn geweest, maar
hij was wel een Romeins burger
en daarmee vermoedelijk een
legioensoldaat.

34. Graffito met Griekse naam
Xantos, ca. 10 voor Chr. – 70 na Chr.
aardewerk | gevonden op het Kops
Plateau in Nijmegen-Oost |
collectie Museum Het Valkhof
De letters zijn moeilijk leesbaar,
maar in deze bodem van een stuk
vaatwerk van Gallo-Belgische
waar (terra rubra) is een van
oorsprong Griekse naam ingekrast: Xantos. Deze naam betekent ‘blond’ of ‘goudharig’.
Blijkbaar verbleef er iemand met
een Griekse naam in het vroegste
legerkamp op het Kops Plateau.
Deze persoon kan zelf afkomstig
zijn uit het Griekssprekende
oosten van het Mediterrane
gebied, maar ook slaven kregen
vaak een nieuwe, Griekse naam
toegewezen.
35. Graffito met naam Bato uit de
Balkanregio, ca. 25 – 50 na Chr.

aardewerk | gevonden in Velsen |
collectie Rijksmuseum van
Oudheden, Leiden
Voordat de Romeinen hun expansie staakten en zich terugtrokken tot aan de Rijn, hadden zij
in Velsen opeenvolgende forten
gebouwd. Op dit bord dat daar
is opgegraven, staat een naam
ingekrast die lange tijd is gelezen
als de etnische naam Batavus.
Bij nader inzien blijkt het echter
om de naam Bato te gaan, een
naam juist kenmerkend voor het
Balkangebied. Daarmee is deze
graffito een aanwijzing voor de
diversiteit van de bevolking van
Romeins Velsen.
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36. Graffito met naam Hispanus
verwijzend naar het Iberisch
Schiereiland, ca. 10 voor Chr.
– 70 na Chr.
aardewerk | gevonden op het Kops
Plateau in Nijmegen-Oost |
collectie Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
In een aanzienlijk aantal graffiti
op Romeinse gebruiksvoorwerpen komen namen voor die direct
verwijzen naar een geografische regio. Zo begint de eerste
regel van de ingekraste tekst op
deze bodem van vermoedelijk
een kruik of kruikamfoor met

de letters HISPA-. Die mogen
worden aangevuld tot Hispanus
of Hispanicus, wat vrij vertaald
‘Spaans’ betekent. De regel eronder is helaas minder goed bewaard, het is onduidelijk wat hier
precies heeft gestaan.
37. Graffito op bord verwijzend
naar Carnuntum, eind 1ste – begin
2de eeuw na Chr.
aardewerk | gevonden in
Nijmegen | collectie Museum Het
Valkhof, Nijmegen
Soms waren mensen bekend
onder een naam die direct duidelijk maakte waar ze vandaan

kwamen. Op de buitenwand van
dit terra sigillata bord staan de
eerste letters van een dergelijke naam. Degene die in dit bord
zijn naam heeft gekrast moet een
connectie hebben gehad met de
plaats Carnuntum, in het oosten van het huidige Oostenrijk.
Hier was het Tiende Legioen
gestationeerd kort voordat het,
via Spanje, naar Nijmegen werd
overgeplaatst.
38. Graffito met Gallische naam
Segoma, 10 – 70 na Chr.
aardewerk | gevonden op het Kops
Plateau in Nijmegen-Oost |
collectie Provinciaal Depot voor

Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
Namen kunnen op verschillende manieren iets vertellen over
de herkomst van mensen. In dit
geval is het de herkomst van
de naam zelf die hoogstwaarschijnlijk ook de herkomst van
de drager weerspiegelt. De naam
Segoma is namelijk Gallisch van
oorsprong. Het eerste deel van de
naam is afgeleid van het Keltische
woord segos, dat ‘kracht’ betekent. Mogelijk is het de afkorting
van de naam Segomarus, dat te
vertalen is als ‘grote kracht’.

39. Graffito met naam Macedo
verwijzend naar de regio
Macedonië, eind 1ste-begin 2de
eeuw na Chr.
aardewerk | gevonden op de
Hunerberg in Nijmegen-Oost |
collectie Museum Het Valkhof,
bruikleen Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
Op de rand van een olijfolieamfoor is met grote letters een
eigendomsmerk ingekrast: ‘van
Macedo, uit de centuria onder
leiding van Paulus’. Centurio
Paulus had het commando over
een eenheid van in de praktijk

meestal 80 infanteriesoldaten.
Macedo, ‘de Macedoniër’, is de
naam van een van die soldaten.
Gezien deze opvallende naam
kwam hij waarschijnlijk oorspronkelijk uit Macedonië, een
regio die zich uitstrekte over het
Balkanschiereiland.
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“Sokken van Sattua, twee paar sandalen en twee
onderbroeken heb ik je gestuurd.”
– Contact met het thuisfront: fragment van een brief
(begin 2de eeuw na Chr., Vindolanda)
“Ik voel mij wel geworteld, maar ik voel mij aangesproken
alsof dat niet zo is.”
– Özden Cosgun (2021)

Afgietsel van een grafsteen voor T. Aurelius Vindex uit Ulpia Noviomagus,
tweede helft 2de eeuw na Chr.
gips | origineel gevonden in Rome | collectie Museum Het Valkhof, Nijmegen

XVI. Mounira Al Solh (Libanon, 1978)
I strongly believe in our right to be
frivolous, 2012 – heden
gemengde techniek op papier | courtesy kunstenaar en Sfeir-Semler Gallery, Beiroet/Hamburg
XVII. Mounira Al Solh (Libanon, 1978)
Freedom is a habit, hiding in her letter box, 2019
textiel, hout, beton, plastic, video (24:26 min) |
courtesy kunstenaar en Sfeir-Semler
Gallery, Beiroet/Hamburg
In haar werk verbindt Mounira Al Solh de verhalen en ervaringen van migranten over de hele
wereld. In verschillende vormen tekent ze hun
portretten op. De serie tekeningen is het resultaat van haar ontmoetingen met mensen die zich
gedwongen zagen hun thuisland te verlaten.
In woord en beeld geeft ze hun verhaal gestalte.
Het gele papier verwijst naar het langdurige bureaucratische proces dat veel migranten moeten
doorlopen om een burgerstatus te verkrijgen.
In de film Freedom is a habit, hiding in her letter
box leren we Rogine en Waad kennen, twee
vrouwen die elders een nieuw leven proberen
op te bouwen, en de worstelingen die daarmee
gepaard gaan. Al deze verschillende mensen en
verhalen vinden onderdak in het toevluchtsoord
dat Al Solh middels haar kunst optrekt.
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XVIII. Tudor Bratu (Roemenië, 1977)
The Brutality of Fact Part One, 2016-2019
diaprojectie, maquette | courtesy kunstenaar en
Gallery Joey Ramone, Rotterdam
XIX. Tudor Bratu (Roemenië, 1977)
The Post-War Dream, 2021
diaprojectie | courtesy kunstenaar en Gallery
Joey Ramone, Rotterdam
De geschiedenis geeft vele voorbeelden van de
manier waarop migranten en andere ‘vreemdelingen’ worden buitengesloten. Tudor Bratu herkent veel van deze geschiedenis in zijn eigen
familieverleden waarin migratie een rode draad
is: van zijn grootmoeder die in 1945 een migrant werd toen de Sovjet-Unie delen van
Roemenië bezette, en zijn vader die als dissident het communistische regime van dictator
Nicolae Ceausescu ontvluchtte, tot Bratu zelf die
als jongen zijn thuisland moest verlaten en in
1986 in Nederland kwam te wonen. In twee diaprojecties verweeft hij beelden uit zijn familiearchief met historische foto’s en persoonlijke
bespiegelingen. Door ‘de Ander’ een gezicht en
een stem te geven, hoopt hij dat mensen zich
erin herkennen.
De maquette verbindt de muren die wereldwijd
gebouwd zijn na de val van de Berlijnse Muur in
1989, waaronder afscheidingen tussen Israël en
Palestina, Hongarije en Servië, en de Verenigde
Staten en Mexico. Bratu herinnert ons aan de

gewelddadigheid van afbakeningen, of die nu
de vorm aannemen van muren met prikkeldraad
of van starre opvattingen over ‘wij’ en ‘zij’.   
XX. Antonis Pittas (Griekenland, 1973)  
ICITIAE, 2020
grafiet op marmer | courtesy kunstenaar en
Annet Gelink Gallery, Amsterdam
XXI. Antonis Pittas (Griekenland, 1973)  
Many people did not expect to stay here
that long, 2022
reflecterend folie, zeefruk, vinyl, aluminium |
courtesy kunstenaar en Annet Gelink Gallery,
Amsterdam | (c) Bernat Armangue/AP Photo
Antonis Pittas is geïnteresseerd in de verhalen
en geschiedenissen die besloten liggen in materialen. Zo verwijst hij met de marmeren steen
afkomstig van een 18de-eeuws gebouw naar
het historische gebruik van dit materiaal om
machtige mensen en gebouwen mee te verbeelden. Pittas beschreef de steen met teksten uit
de media, onder meer gerelateerd aan migratie.
Door dit soort vluchtige uitspraken op marmer
te vereeuwigen krijgen de woorden een nieuwe
lading. Ook de reflecterende zeefdruk legt een
nieuwsfoto van vluchtelingen op monumentale
wijze vast. Pittas confronteert ons zo met de
vraag: welke personen en gebeurtenissen krijgen monumentale status en welke niet?
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De Limes oefende in de Romeinse tijd niet alleen aantrekkingskracht uit, er vertrokken ook mensen vanuit
dit grensgebied naar andere delen van het Romeinse
Rijk. Bataven uit de Limesregio werden als soldaten in
het Romeinse leger naar onder meer Noord-Engeland en
Roemenië gezonden. Ze namen daarbij hun eigen tradities
mee, die ze moesten inpassen in een nieuwe omgeving.
Ook al kregen zij na 25 jaar eervolle dienst in het leger het
Romeinse burgerrecht, een belangrijk deel van hun identiteit werd nog altijd bepaald door hun oorsprong elders.
Wat betekent het om ‘de ander’ te zijn? Als immigrant
wordt je geacht jezelf aan te passen aan je nieuwe land.
Maar hoe verhoudt dit zich tot de identiteit die je al hebt,
gevormd door de taal, denkbeelden en gewoontes uit het
land waar je vandaan kwam? En welke rol speelt de geschiedenis die je met je meedraagt hierin? Elk op hun
eigen wijze onderzoeken kunstenaars Mounira Al Solh
en Tudor Bratu deze vragen in hun werk. Hun eigen geschiedenis laten zij samensmelten met de verhalen van
anderen met vergelijkbare ervaringen.

Beker, eind 1ste eeuw na Chr.
aardewerk | gevonden op de Hunerberg in Nijmegen-Oost |
collectie Museum Het Valkhof, Nijmegen
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Rome is zelf een samensmelting van allerlei invloeden en dat werd
in de rest van het Rijk voortgezet, vertelt Marenne Zandstra aan
public-in-residence-leden Mustafa Yavuz en Celia Okoro. Naar
aanleiding van het thema De ander hadden ze een boeiend gesprek over assimilatie, integratie en het ontstaan van een nieuwe
hybride cultuur. Zandstra: “Juist de afwijkende objecten signaleren voor mij migratie. De objecten in de selectie heb ik echt uitgezocht vanwege de verhalen die ze ons vertellen over migratie.”
Mustafa: “Ik las dat soldaten na 25 jaar dienst
Romeins burgerrecht krijgen. Ik vroeg me af:
hoelang duurt het voordat je niet meer de ander
bent? En was dat in de Romeinse tijd anders dan in
de moderne tijd? Nu verandert alles snel: de taal,
de omgeving, het land.”
Marenne: “Wat een filosofische vraag! Ik heb geprobeerd aan de hand van voorwerpen een beeld te
schetsen van de gevoelens die er speelden als je als
Romeinse soldaat ergens gestationeerd werd waar
je de ander was, in een eenheid waar je de ander
was. Soldaten voelden zich vaak een buitenstaander.
De één zal zich met een burgerrecht een volwaardig
lid van de gemeenschap hebben gevoeld, een ander
misschien niet. Dat is afhankelijk van de persoon en
de situatie. Misschien geeft die 25 jaar een vertekend
beeld, alsof het 25 jaar duurde voordat iemand geïntegreerd was. Het diploma was een beloning. De
maatschappij en machtsverhoudingen veranderden
in die tijd trouwens ook wel, het was niet statisch.
Maar inderdaad, niet zo snel als nu. Waar ik zelf
verbaasd over was, is dat soldaten op verlof konden,
dat vind ik zoiets moderns. Soms is het verrassend
hoeveel contact en mobiliteit er toch ook was.”
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Mustafa: “Waaraan hecht de ander in de Romeinse
tijd waarde, zijn er bepaalde objecten die afwijken
die jullie steeds weer terugzien?”
Marenne: “Juist de afwijkende objecten signaleren
voor mij migratie. Impliciet neem ik al aan dat ze
waarde hebben voor mensen, of het nou praktisch
is of gaat om de ideeën erachter. Het is juist die
denktrant die de selectie van objecten heeft bepaald.
Vaak zie je in musea of publicaties de mooie complete voorwerpen van glas, zilver of goud. Ik heb deze
objecten echt uitgezocht vanwege de verhalen die ze
ons vertellen over migratie.”
Mustafa: “Migranten hebben vaak iets in huis uit
het land van herkomst wat hun een thuisgevoel
geeft, bijvoorbeeld iets religieus. Gebeurde dat toen
ook al?”
Marenne: “In de selectie van het thema De ander zit
een altaar voor Hercules Magusanus. Zo’n altaar
werd opgericht door iemand die dank wilde brengen
aan een godheid voor het beantwoorden van een
gebed. Hercules Magusanus was de hoofdgod van
de Bataven. Dat er een altaar in Roemenië is gevonden, moet te maken hebben met de Bataven die
daar gestationeerd waren. Het altaar kan door een
Bataaf zijn opgericht of door iemand die van bijvoorbeeld Bataafse medesoldaten goede verhalen over
Hercules Magusanus heeft gehoord en zich tot deze
godheid heeft gericht. Dat kunnen we niet meer precies achterhalen.”
Celia: “Gek dat er ook binnen het Romeinse Rijk, dat
van veraf zo verbonden lijkt, nog enorme cultuurverschillen voorkomen. Was er ook sprake van een
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algemenere Romeinse cultuur, waardoor soldaten
die werden uitgezonden naar een andere plek zich in
het Rijk sneller thuis konden voelen?”
Marenne: “Het leger lijkt een belangrijke factor te
zijn geweest in de integratie van zowel individuen
als groepen. Binnen het leger zorgden het Latijn als
gemeenschappelijke taal, een religieuze kalender
die de dagelijkse gang van zaken dicteerde, maar
ook door het leger verstrekte zaken als geld, kleding
en wapens voor saamhorigheid. Daardoor voelden
soldaten zich op de nieuwe plek wellicht ‘thuis’.
Er zijn aanwijzingen dat hun families in de buurt
woonden, bijvoorbeeld in de dorpen die rondom de
forten lagen. Die brachten hun eigen culturele tradities met zich mee. Al die verschillende invloeden
smolten samen tot een nieuwe, hybride cultuur.
Een Bataafse soldaat die vanuit zijn thuisland naar
Brittannië werd gestuurd zal daar objecten zoals
schrijfgerei of amforen voor olijfolie zijn tegengekomen, maar hij zal ook eigen invloed hebben meegenomen. Zoals een voorkeur voor bier, als we bepaalde bronnen mogen geloven.”
Celia: “Ik heb gelezen dat Roemenië, toen Dacië,
na een oorlog bij het Romeinse Rijk is gevoegd.
De Daciërs namen langzaam de gewoontes, cultuur
en taal over. Dat voelt als een verhouding tussen
onderdaan en heerser, waarbij de heerser streeft
naar assimilatie boven integratie. Zijn er andersom
ook dingen overgenomen uit de Roemeense cultuur
en namen de Romeinen dingen over van gebieden
die ze hebben veroverd?”
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Marenne: “Voor het proces van culturele transformatie dat plaatshad binnen het Romeinse Rijk is lang
het woord assimilatie gebruikt. Inmiddels is er aandacht voor de diversiteit van dit proces. Er was namelijk niet één homogene cultuur die één-op-één
vanuit Rome naar alle uithoeken van het Rijk werd
verspreid. Het was juist een heel divers proces,
dat afhankelijk was van de betrokken individuen
of groepen. Sommige objecten en ideeën uit Rome
zullen precies zo in Nijmegen zijn aangekomen.
Andere zullen onder invloed van de personen die
ermee in aanraking kwamen, of ze doorgaven, zijn
veranderd. Niet alles zal Nijmegen hebben bereikt
of er zijn aangeslagen. De wrijfschaal, een typisch
Mediterrane vorm van aardewerk, werd bijvoorbeeld
oorspronkelijk gebruikt om zaken als knoflook
en kruiden fijn te wrijven tot saus of pesto. Maar
in het Limesgebied werd de wrijfschaal voor de bereiding van andere zaken gebruikt, zo is uit onderzoek gebleken.
Andersom werden ook elementen uit nieuw
veroverde gebieden overgenomen, zoals de verering van de ‘buitenlandse’ godinnen Isis of Cybele
in Italië. De Romeinen zagen ook het nut in van de
typische Gallische mantels die tegen regen en kou
werden gedragen. Doordat er meer en meer soldaten
van niet-Mediterrane afkomst kwamen, verwaterde
het oorspronkelijke ‘Italische’ karakter van het
leger na verloop van tijd. Dit alles staat los van de
verschillende handelsstromen en tribuutbetalingen
waarmee producten uit nieuw veroverde gebieden in
het centrum of andere delen van het Rijk belandden.
Zoals in het bijzonder dierenhuiden uit het NederGermaanse grensgebied.”
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Mustafa: “De ander kan nu demonstreren en commentaar leveren op nationaal cultureel erfgoed,
denk aan de zwartepietendiscussie. Hoe verhoudt
zich dat tot het verleden?”
Marenne: “Het ambt van keizer in Rome werd op
een gegeven moment bekleed door mannen geboren in Spanje en in Noord-Afrika, dus afkomstig uit
veroverde gebieden en niet uitsluitend uit Italië. Dat
geeft wel aan dat er een nieuwe cultuur ontstond en
de Romeinen openstonden voor nieuwe invloeden.
Hier in het Rivierengebied ontstond bijvoorbeeld al
vrij snel een nieuwe religieuze wereld. Die Hercules
Magusanus waar ik het eerder over had, was een
‘samengestelde’ godheid. Magusanus was een
Germaanse god, Hercules kwam uit het Romeinse
pantheon. Lokale invloeden vermengden zich met
de Romeinse wereld, die zelf weer veel ontleend
heeft aan bijvoorbeeld de Griekse wereld. Rome
is zelf al een samensmelting van allerlei invloeden,
dat werd hier voortgezet.”

Gezichtspot met fallusvoorstellingen, tweede helft 1ste eeuw na Chr.
aardewerk | gevonden op de Hunerberg in Nijmegen-Oost |
collectie Museum Het Valkhof, Nijmegen
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40. Militair diploma, 113 na Chr.
koperlegering | gevonden
in Regensburg-Kumpfmühl
(Duitsland) | collectie Historisches
Museum Regensburg, Regensburg
Als soldaten van de hulptroepen hun diensttijd van 25 jaar
hadden volbracht, kregen zij en
hun gezin het Romeinse burgerrecht. Militaire diploma’s zijn een
kopie van dit officiële besluit. Dit
exemplaar is uitgereikt aan een
Bataafse veteraan Marcus Ulpius
Fronto van de cohors I Batavorum
en met hem zijn eveneens
Bataafse vrouw Mattua en hun
drie dochters Vagantra, Sureia en
Sata. Opvallend is dat het diploma
niet is gevonden waar Fronto het
laatst gestationeerd was.

41. Afgietsel van een grafsteen
voor T. Aurelius Vindex uit Ulpia
Noviomagus, tweede helft 2de
eeuw na Chr.
gips | origineel gevonden in Rome
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Mensen uit het Neder-Germaanse
gebied kwamen ook terecht in
het centrum van het Romeinse
Rijk, in Rome. Zo staat op een
grafsteen die daar gevonden is,
te lezen dat de overledene, Titus
Aurelius Vindex, afkomstig was
uit Ulpia Noviomagus. Zijn naam
is die van een Romeins burger,
zijn plaats van herkomst is echter
het huidige Nijmegen-West,
gelegen aan de rand van het Rijk.

In Rome heeft hij als ruiter bij
de keizerlijke lijfwacht gediend.
Noviomagus wordt ook genoemd
in een militair diploma gevonden
bij het Roemeense Moigrad.
42.Votiefaltaar voor Hercules
Magusanus, 3de eeuw na Chr.,
3de eeuw na Chr.
natuursteen | gevonden in
Războieni-Cetate (Roemenië) |
collectie Muzeul National al
Unirii, Alba Iulia
Deze wijding aan Hercules
Magusanus staat rechtstreeks
in verband met Bataven of met
door hen overgebrachte tradities. Hercules Magusanus was de
belangrijkste godheid binnen de
Bataafse godenwereld. Het altaar

uit Războieni-Cetate is opgericht
door iemand van wie niet duidelijk is of hij zelf van Bataafse
afkomst was. Aangezien hier een
Bataafse cavalerie-eenheid – de
ala I Batavorum milliaria – gelegerd was, kan hij goed via soldaten uit die eenheid met de godheid
in aanraking zijn gekomen.
43. Twee stukken bouwkeramiek met stempels van de ala I
Batavorum milliaria, ca. 136 – 253
na Chr.
baksteen | gevonden in
Războieni-Cetate (Roemenië) |
collectie National Museum of the
Union, Alba Iulia
Baksteenstempels van de ala I
Batavorum milliara, een dub-

belsterke ruitereenheid oorspronkelijk gerekruteerd onder
de Bataven, tonen aan dat deze
eenheid gelegerd was in het
huidige Roemeense RăzboieniCetate. Vanuit dit fort in het
binnenland controleerden de
soldaten het verkeer door het
rivierdal en bewaakten ze de
nabijgelegen zoutmijnen. Voor
de overplaatsing naar Dacia
(Roemenië) was de ruitereenheid
gelegerd in de grensprovincie
Pannonia Superior (nu delen van
Oostenrijk, Hongarije, Slowakije
en Slovenië).
44. Replica van militair diploma,
98 na Chr.
kunststof | gevonden bij Elst (gemeente Overbetuwe)

collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Lang dacht men dat Bataafse
soldaten direct na de Bataafse
Opstand in 70 na Chr. werden
overgeplaatst naar afgelegen
grensgebieden van het Rijk, ver
weg van hun thuisland. Het in
1988 gevonden diploma van Elst
maakte echter duidelijk dat de de
ala Batavorum, Ruitereenheid der
Bataven, in 98 na Chr. nog steeds
in Neder-Germanië gestationeerd
was. Dit burgerrechtsbewijs is
uitgereikt aan een veteraan die
zelf ook van Bataafse komaf was.
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45. Kledingspeld uit vrouwengraf,
100 – 250 na Chr.
zilver | gevonden in NijmegenNoord | collectie Archeologie
Gemeente Nijmegen, Nijmegen
Kledingspelden (fibulae) hadden
niet alleen praktisch nut, maar
werden ook gedragen als sieraad
en om uit te dragen bij wie men
hoorde. Van deze kleine kledingspeld is geen tweede bekend,
zeker niet in de Lage Landen. De
stijl van de speld komt overeen
met die van spelden gevonden
in Oost-Europa. Het ligt voor de
hand dat de vrouw die deze fibula
in haar graf heeft meegekregen,
met een Bataafse veteraan is meegekomen naar zijn thuisland.

46. Gezichtspot met fallusvoorstellingen, tweede helft 1ste
eeuw na Chr.
aardewerk | gevonden op de
Hunerberg in Nijmegen-Oost |
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Potten gedecoreerd met gezichten
kwamen in verschillende delen
van het Romeinse Rijk voor, maar
ze worden vooral geassocieerd met
het aardewerkrepertoire van de
militaire gemeenschappen in het
Rijnland, waaronder de Bataafse
soldaten. Toen bij de opgravingen
van het Romeinse legerkamp en
kampdorp in Războieni-Cetate
een sterk vergelijkbare pot, ook

extra versierd met onheilafwerende
fallusvoorstellingen, werd gevonden, kreeg deze dan ook al snel de
bijnaam ‘Kleine Bataaf’.
47. Schrijfplankje, 37 – 43 na Chr.
hout | gevonden in Valkenburg
(provincie Zuid-Holland) |
collectie Rijksmuseum van
Oudheden, Leiden
Het Noord-Engelse Vindolanda,
waar Bataven in dienst van het
Romeinse leger gestationeerd
waren, is beroemd vanwege de
vele houten schrijfplankjes die
daar zijn gevonden. Maar ook uit
Nederland zijn deze brieven bekend waarmee men contact hield
over grote afstanden. Dit plankje

is gevonden tussen de resten van
het Romeinse hulptroepenfort
te Valkenburg in Zuid-Holland.
Als adres staat op het plankje het
huidige Toul in Lotharingen te
lezen, de ontvanger was een arts,
genaamd Albanus.
48. Twee bekers, ca. 95 – 105
na Chr.
aardewerk | gevonden in
Vindolanda | (Chesterholm,
Engeland) | collectie The
Vindolanda Trust, Hexham
Deze bekers zijn gevonden in
Vindolanda, samen met ander
materiaal dat is achtergelaten
door de Bataafse troepen die hier
waren gestationeerd. Zij wa-

ren in dit fort aan de Muur van
Hadrianus gelegerd van ongeveer
95 tot 105 na Chr. Precies zulke
bekers kennen we uit Nijmegen
en omgeving. Uit de schriftelijke bronnen is bekend dat die
Bataafse soldaten in Vindolanda
graag bier dronken. Deze bekers
leenden zich daar goed voor.
49. Beker, eind 1ste eeuw na Chr.
aardewerk | gevonden op de
Hunerberg in Nijmegen-Oost |
collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Dit complete exemplaar van een
beker van geverfde waar is gevonden in Nijmegen. De korrels
die aan de buitenkant van de

beker zijn aangebracht, zorgden
voor extra houvast. In Brittannië
kwamen zulke bekers rond 100 na
Chr. niet voor. Ze werden dus niet
over grote afstanden verhandeld,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld
terra sigillata aardewerk of amforen. De exemplaren gevonden
in Vindolanda zullen daar zijn
beland als persoonlijke bagage,
meegenomen door de Bataafse
soldaten en hun aanhang.
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50. Vijf kammen, ca. 95 – 105
na Chr.
hout | gevonden in Vindolanda
(Chesterholm, Engeland)
collectie The Vindolanda Trust,
Hexham

51. Zes stuks schoeisel, ca.
95 – 105 na Chr.
leer | gevonden in Vindolanda
(Chesterholm, Engeland)
collectie The Vindolanda Trust,
Hexham

52. Drie Britse kledingspelden,
ca. 60 – 180 na Chr.
koperlegering en email | gevonden op de Hunerberg in
Nijmegen-Oost | collectie Museum
Het Valkhof, Nijmegen

Het komt niet vaak voor dat
voorwerpen van hout, zoals deze
kammen, bewaard blijven. Nog
duidelijk te zien zijn de fijne
tanden, waarschijnlijk gebruikt
om luizen te verwijderen, en de
wijder gezette tanden, om het
haar te kammen. Ze dateren
uit de periode dat Bataven in
Vindolanda gestationeerd waren.
Ze zijn van buxushout en dat verraadt import vanuit Italië. Zulke
persoonlijke eigendommen zullen
onderdeel hebben uitgemaakt van
de eigen bagage van soldaten en
hun aanhang.

Objecten van organische materialen zoals hout en leer vergaan
vaak volledig in de bodem. De
situatie van het Romeinse fort
Vindolanda vormt daarop een
uitzondering. In een bodemlaag,
die stratigrafisch kan worden
gekoppeld aan de periode dat
de cohors VIII Batavorum daar
gestationeerd was, is schoeisel
bewaard gebleven. Daaronder
bevinden zich niet alleen typische soldatenlaarzen, maar ook
vrouwen- en kinderlaarzen, en
meer elegant schoeisel met rijk
versierd bovenwerk.

Deze kledingspelden zijn gevonden in de Museum Kamstraat
in Nijmegen-Oost. Op die plek
grensden een grafveld en het
kampdorp bij het legioenskamp
aan elkaar. De vorm en de versiering met email zijn typerend
voor spelden uit Brittannië. Ze
zijn waarschijnlijk gedragen
door vrouwen die zelf van Britse
afkomst waren, of die anderszins
een Britse connectie hadden.
Aangezien Bataafse soldaten
in Brittannië hebben gediend,
kunnen ze met hen zijn meegekomen op de terugreis naar hun
thuisland.

De ander
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← Locatie van tijdelijk kamp in Kottenforst Nord, 2021
Loek van Vliet
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“Voor een dapper iemand is elk land zijn thuisland, zoals
de zee voor de vissen, of heel het lege hemelgewelf voor
de vogels openstaat.”
– Dichter Ovidius die verbannen werd naar Tomi
aan de Zwarte Zee (8 na Chr.)
“Ik heb twee landen in mijn hart gesloten. Ik voel me
verrijkt om meerdere wortels te hebben.”
– Marlène Melfor (2021)

Fragmenten van Germaans aardewerk, ca. 270 – 350 na Chr.
aardewerk | opgegraven in Tiel-Passewaaij | collectie Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
van Gelderland, Nijmegen

XXII
XXIII

XXII. Mayra Sérgio (Brazilië, 1984)  
Sensorial Shelter, 2016
koffie | courtesy kunstenaar
Niets roept zulke sterke herinneringen op als
geur. Vooral de geur van eten of drinken heeft
het vermogen om een onbekende ruimte te transformeren tot een thuis. Voor Mayra Sérgio geldt
dat in het bijzonder voor koffie: toen ze in
Amsterdam arriveerde had ze een sterke behoefte zich te omhullen met de geur en smaak van
Braziliaanse koffie, die ze aan vrienden en familie vroeg mee te brengen: “Een kop koffie liet mij
me meer thuis voelen dan mijn huis.” Gedurende
de tentoonstelling bouwt Sérgio stap voor stap
met koffie haar Sensorial Shelter op. De vorm
van het werk verwijst naar de Romeinse huisplattegrond die eveneens in deze zaal te zien is.
XXIII. Susanne Khalil Yusef (Duitsland, 1984)  
Café Disorient – We Want to Live, 2021
olieverf op paneel (William Halewijn (19272012), Palestijnse vluchteling – Een laatste blik,
1955 – 1960, Kunstmakelaardij Metzemaekers,

Thuis

			
XXIII
XXIV

Oirschot), getufte wol en lurex (Harpy het
vliegend tapijt, 2018), keramiek, brons
(Yusef Boys (serie), 2020), neonlampen
(bdnan3eesh (We want to live), 2020) |
courtesy kunstenaar
Een centraal thema in het werk van Susanne
Khalil Yusef is de Palestijnse diaspora, waar ze
zelf ook deel van uitmaakt. Ze verbindt dit met
haar eigen ervaringen en herinneringen. Vanuit
een persoonlijk perspectief stelt ze vragen over
deze geschiedenis en wat het betekent om ontheemd te zijn. Met de installatie Café Disorient
creëert Yusef een plek waar mensen met allerlei
verschillende geschiedenissen kunnen samenkomen om gedachten, herinneringen en ervaringen te delen. Zo wil ze laten zien dat ‘thuis’ niet
per se een specifieke plek is, maar ook in een gemeenschappelijke ervaring tot stand kan komen.

XXIV. Narges Mohammadi (Afghanistan, 1993)
Almost there, 2020
leem en meubels | courtesy kunstenaar
“Het lichaam weet veel meer dan wij denken”,
realiseerde Narges Mohammadi zich opnieuw
tijdens een bezoek aan Marrakesh. De stad riep
een onverwacht sterk gevoel van vertrouwdheid en heimwee op, zonder dat zij er ooit eerder
was geweest. Het waren bovenal de kleur,
textuur en geur van de zonovergoten gebouwen
van leem die verloren herinneringen en emoties leken terug te brengen. Uit eigen ervaring
kent Mohammadi het gevoel zich tussen twee
werelden in te bevinden en een onvervulbaar
verlangen naar thuis te hebben. Haar werk is
een poging hieraan gestalte te geven.
De vertrouwdheid met leem zullen velen herkennen. Al eeuwenlang is het in talloze culturen
een geliefd bouwmateriaal, van warme landen als
Iran en Marokko, tot het koelere West-Europa.
Tegelijkertijd heeft leem een sterk lokaal karakter, afhankelijk van de grond waaruit de basisingrediënten klei, zand en hooi afkomstig zijn.
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Het einde van de Limes werd – net als het begin – ingezet door een veranderend machtsevenwicht, en interne
onenigheid, met een grote economische crisis tot gevolg.
Tegen het midden van de 3de eeuw begon een periode van
bijna twee eeuwen lang met voortdurende machtswisselingen aan het keizerlijke hof. Tegelijkertijd werd de druk
van buitenaf op de grens door groepen die de Rijn over
wilden steken groter. Mogelijk speelde ook een verandering in het klimaat een grote rol. Recent onderzoek heeft
aanwijzingen opgeleverd dat het kouder en natter werd.
Veel mensen trokken hierdoor weg uit dit gebied. Er kwamen echter ook weer nieuwe bewoners. Sommigen waren
afkomstig uit het koelere noorden van Europa, anderen
kwamen uit het oosten, voorbij de Kaspische Zee. We zien
dat terug in afwijkende huisplattegronden, aardewerk,
voedsel en kledingspelden die zijn gevonden. Deze nieuwe migranten bouwden net als hun voorgangers aan het
begin van de Limes in de Laat-Romeinse tijd in het NederRijnse gebied een nieuw thuis.
Kunstenaars Susanne Khalil Yusef, Mayra Sérgio en
Narges Mohammadi laten zien dat thuis niet per se een
fysieke plek hoeft te zijn. Waar je je thuis voelt wordt ook
bepaald door de geuren, smaken en texturen die je herinneren aan wat je achterliet, en door de mensen om je heen
met wie je taal, geschiedenis of herinneringen deelt. Het
creëren van een thuis hebben we bovendien voor een deel
ook zelf in de hand, zo laten zij in hun werk zien.

Kledingspeld uit het oostelijke Alpengebied, laat 3de – begin 5de eeuw na Chr.
koperlegering | gevonden in Nijmegen | collectie Museum Het Valkhof, Nijmegen
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Tegenwoordig is er verrassend veel mogelijk in de archeologie.
Uit botmateriaal kunnen we soms herleiden waar iemand die 2000
jaar geleden leefde vandaan kwam. Daar zitten uiteraard ook ethische kanten aan. De public-in-residence-leden Marlène Melfor en
Eduard Stepanjan wisselen hierover van gedachten met Marenne
Zandstra. Daarnaast hebben ze allebei vragen die te maken hebben met hun eigen herkomst.

Marlène: “Mijn wortels liggen op Curaçao. Inmiddels
heb ik twee landen in mijn hart. Ik ben me door dit
project gaan afvragen of er in de Romeinse tijd mensen van het Afrikaanse continent in Europa woonden. Zijn er ook stukken overgebleven die daar iets
over vertellen?”
Marenne: “Het Romeinse Rijk strekte tot in Afrika,
Noord-Afrika hoorde erbij. Er zijn zelfs keizers van
Afrikaanse oorsprong. Septimius Severus kwam
bijvoorbeeld uit wat nu Libië is. Er zijn ook aanwijzingen dat er mensen met een donkere huidskleur
in Europa waren. We kennen daar voorstellingen
van in Italië, op mozaïeken, maar ook in het grensgebied zijn objecten gevonden met de voorstelling
van mensen afkomstig uit Afrika beneden de
Sahara. We laten een grafsteen zien van een NoordAfrikaanse soldaat. Hij is begraven in vreemde aarde, staat er letterlijk. Dit soort aanwijzingen hebben
we helaas niet van mensen van beneden de Sahara.”
Marlène: “Wat ik me ook afvraag: is er bewijs dat er
toen al sprake was van mensenhandel?”
Marenne: “Er waren absoluut slaven in het Romeinse
Rijk, maar dat kon om iedereen gaan. Vooral volkeren die net overwonnen waren, werden tot slaaf
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gemaakt. Ze werden verkocht, ze verloren hun vrijheid, bezit en familie. Er was ook een groep arme
inwoners van Rome die zichzelf als slaaf verkocht,
om rond te komen. Ras of identiteit was niet bepalend, het hing ervan af of je geluk had of niet. Denk
aan de beroemde Spartacus, die uit het gebied kwam
wat nu ruwweg Bulgarije is.”
Eduard: “De Romeinen geloofden in meerdere goden.
Het was natuurlijk een enorm groot rijk, ik kan me
voorstellen dat er meerdere religies werden beleden.
Geloofden de bewoners hier ergens in en moesten zij
zich bekeren tot het Romeinse geloof?”
Marenne: “De Romeinen waren heel tolerant of misschien eerder praktisch. Als je hun goden ook eerde,
dan was er niets aan de hand. Conflicten ontstonden
in het contact met de joden en de christenen, omdat
zij alleen hun eigen god erkenden. Er waren allerlei
religies in het Romeinse Rijk. In Neder-Germanië
vereerden ze oorspronkelijk bomen en heilige plekken, krachten die sterk met de natuur verbonden
waren. Na verloop van tijd gingen ze hun godheden
koppelen aan Romeinse godheden. Ook niet-Germaanse en niet-Romeinse goden vonden hier gehoor. Zie de vier beeldjes van Egyptische godheden
die in het Neder-Germaanse gebied zijn gevonden.
De Romeinen namen allerlei godsdiensten met zich
mee en er vond een grote vermenging plaats. Zo is
het christendom hier ook gekomen.”
Eduard: “Ik kom uit Armenië, volgens mij lag dat
naast het Romeinse Rijk. Tegenwoordig ben je bijna
nergens welkom als je wil migreren. Bij vluchtelingen wordt onderzocht of ze dat wel echt zijn.
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Mochten Armeniërs zich ook in het Romeinse Rijk
vestigen, of was de Limes echt de grens?”
Marenne: “Van Armenië weet ik het niet precies,
maar mensen uit Noord-Duitsland, wat nooit echt
bij het Romeinse Rijk hoorde, sloten zich aan bij
het Romeinse leger en vestigden zich soms in het
Romeinse Rijk, waarschijnlijk omdat het daar beter
was dan thuis. Het lijkt me heel goed mogelijk
dat Armeniërs zich in het Romeinse Rijk mochten vestigen.”
Eduard: “Mocht familie mee?”
Marenne: “We kunnen daar soms inzicht in krijgen
dankzij de militaire diploma’s die werden verstrekt.
Na 25 jaar dienst kregen soldaten van hulptroepen
burgerrecht. Vrouw en kinderen kregen die status
dan ook. Op dat diploma staat waar man en vrouw
oorspronkelijk vandaan kwamen en we zien allerlei variaties. Ik denk dat er heel veel mogelijk was,
mensen trokken naar alle richtingen.”
Marenne: “Bij de reeks archeologische objecten
die bij dit thema horen, zit ook een skelet. Ik heb
dat onder andere uitgekozen omdat het laat zien wat
we tegenwoordig met archeologie te weten kunnen
komen. Het skelet is gevonden bij Zoelen in het
Rivierengebied, waar een nieuwbouwwijk was gepland. Er werd bij opgravingen daaraan voorafgaand
een deel van een grafveld aangetroffen. Uit onderzoek van het botmateriaal blijkt dat het gaat om het
skelet van een man die tussen de 40 en 44 jaar oud
was. Onderzoek laat zien dat hij waarschijnlijk in
Hongarije is opgegroeid. Dat is af te leiden aan de
isotoopwaardes die in zijn botten zijn opgeslagen.
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Je kunt die isotoopwaardes meten en ze afzetten
tegen een grote kaart met alle isotoopwaardes van
heel Europa. Ik vind het mooi om te laten zien dat dit
ook bij archeologie hoort. De keerzijde is dat het om
menselijke resten gaat; het kan zijn dat mensen daar
moeite mee hebben. Hoe zien jullie dat?”
Marlène: “Tja, dit is geschiedenis, het geeft zoveel
informatie. Als ik het zou tegenkomen in de tentoonstelling, zou ik het als toevoeging zien. Het is wel
belangrijk dat het met respect tentoongesteld wordt,
want ik zit te denken: stel dat het een Afrikaans
skelet was. Dat ligt erg gevoelig in de Europese
geschiedenis.”
Eduard: “Ik heb gelezen dat de Egyptenaren eigenlijk zwart waren en de geschiedenis die wij op school
krijgen is witgewassen. Dit soort technologieën kunnen bewijzen hoe het echt is gegaan. Ik denk dat
het mensen rust kan geven om te begrijpen wat hun
geschiedenis is en waar ze vandaan komen.”
Marenne: “Je kunt er niet omheen dat grafvelden een
groot deel uitmaken van het archeologisch archief.”
Eduard: “Het lijkt me belangrijk om aan te geven
waarom je de botten tentoonstelt en dat je er niet
naar gezocht hebt. Daarmee geef je aan dat je er respectvol mee omgaat. Volgens sommige geloven laat
je een graf voor wat het is, want anders kan die persoon niet rusten.”
Marlène: “Ten aanzien van de geschiedschrijving is
het belangrijk om het te laten zien. Door de manier
waarop jullie het willen inkleden, bouw je afstand in
en leg je uit wat jullie afweging is. Ik sluit me aan bij
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Eduard dat je altijd moet blijven nadenken hoe mensen het ervaren.”
Marenne: “In de Laat-Romeinse tijd stortte het Rijk
in en raakten de grenzen in verval. Er vestigden zich
weer nieuwe mensen die spullen van thuis meenamen. Daarom hebben we rogge meegenomen in de
selectie van objecten, een gewas dat hier toen nog
niet voorkwam. Het heeft een vrij breed spectrum,
van leren schoenen tot orakelstaafjes. Missen jullie
objecten?”
Eduard: “Als ik jou hoor vertellen over die tijd en ik
kijk naar de objecten, dan ben ik vooral verbaasd
over de dingen die ze toen al hadden. Bijvoorbeeld
gereedschap.”
Marenne: “Dat is precies wat ik wilde bereiken, dat
mensen verbaasd en verrast zijn over wat er tijdens
de Romeinse tijd allemaal in omloop was.”

Mijlpaal, 2de – 3de eeuw na Chr.
natuursteen | gevonden op het Valkhofplateau in Nijmegen-Centrum |
collectie Museum Het Valkhof, Nijmegen
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53. Mijlpaal, 2de – 3de eeuw na Chr.
natuursteen | gevonden op het
Valkhofplateau in Nijmegencentrum | collectie Museum Het
Valkhof, Nijmegen
Langs de Romeinse wegen stonden mijlpalen. Daarop stonden de
afstanden naar de dichtstbijzijnde
belangrijke plaatsen aangegeven, vaak voorafgegaan door de
uitgebreide eretitels van de keizer
onder wiens gezag de mijlpaal
was geplaatst. Op dit exemplaar
zijn nog met moeite een aantal
letters te ontwaren. Deze mijlpaal,
die oorspronkelijk ongeveer 1,80m
hoog zal zijn geweest, is gevonden op het Valkhof, waar hij als

bouwmateriaal was hergebruikt
in de St. Nicolaaskapel.
54. Korrels van rogge (Secale
cereale)
van lokale herkomst, recent
geoogst
Archeologische vondsten maken
duidelijk dat in de Laat-Romeinse
tijd mensen wegtrokken uit het
Limesgebied, maar tegelijkertijd
nieuwe bevolkingsgroepen zich
er vestigden. Rogge behoort tot
die vondsten. Dit gewas werd
oorspronkelijk niet verbouwd in
het Limesgebied en ten zuiden
daarvan, maar wel in het koelere
Noord-Germanië. Vondsten van

dorsafval uit de Laat-Romeinse
tijd duiden op een introductie van
dit gewas vanuit het noorden. Dit
kan in verband worden gebracht
met de vestiging van NoordGermaanse migranten.
55. Fragmenten van een
Germaanse en een Mediterrane
schoen plus replica’s, 330 – 340
na Chr.
leer | opgedoken uit de Maas bij
Cuijk | collectie Stichting Mergor
in Mosam, Cuijk
Op de bodem van de Maas bij
Cuijk is door duikers een bijzondere vondst gedaan. Tussen de
resten van een Laat-Romeinse

brug troffen ze verschillende
fragmenten leer aan, vooral van
schoeisel. Sommige waren goed
genoeg bewaard om reconstructies te kunnen maken. Er bleken twee verschillende tradities
aanwezig te zijn, waarvan hier
twee exemplaren te zien zijn: de
rekbare ‘ruitjesschoen’ past in
een Germaanse2-124.132
traditie, de lage
veterschoen is mediterraan van
karakter.

zonder palen in het midden van
A
de plattegrond
is vooral bekend
uit opgravingen ten noorden van
de Rijn. Daar lijkt het type vooral
als bijgebouw te hebben gediend,
in Tiel daarentegen diende het als
onderkomen voor mens en dier.
Bij aankomst in een nieuw gebied
zullen migranten juist in de manier waarop zij hun huizen bouwden, hebben vastgehouden aan
hun eigen, vertrouwde tradities.

56. Huisplattegrond van Noord1-124.132
Germaans type, ca. 270 – 350 na
Chr.
opgegraven in Tiel-Passewaaij

57. Fragmenten van Germaans
aardewerk, ca. 270 – 350 na Chr.
3-124.058
aardewerk | opgegraven in TielPassewaaij | collectie Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten van
Gelderland, Nijmegen

Dit relatief kleine type gebouw
(in werkelijkheid ca. 10 x 5 m.)

4-124.058/254

Bij de huisplattegrond uit Tiel is
handgevormd aardewerk gevonden, dat opvalt door de fijne
fragmenten van schelpen die
door de klei zijn gemengd. Dit
soort aardewerk is een zogenaamd gidsartefact voor de LaatRomeinse periode, en is tegelijkertijd een signaal voor invloeden
uit het noorden. Naast het opvallende schelpgruis passen ook
de vormen van de potten in een
noordelijke traditie. Samen met
de huisplattegrond wijzen de aardewerkfragmenten op de komst
van Noord-Germaanse migranten.

168

169

Thuis

5cm

5cm

58		
59

60		

61

58. Kledingspeld uit het oostelijke
Alpengebied, laat 3de – begin 5de
eeuw na Chr.
koperlegering | gevonden in
Nijmegen | collectie Museum Het
Valkhof, Nijmegen
Uit Nederlandse bodem is tot nu
toe alleen dit exemplaar bekend
van kledingspelden van het
type Hrušica. Het is gevonden
in Nijmegen, maar zal gemaakt
zijn in het oostelijk Alpengebied.
In noordoostelijk Italië, zuidelijk Oostenrijk en Slovenië zijn
kledingspelden van dit type in
grote aantallen gevonden. Daar
zijn ook productieplaatsen van
deze spelden ontdekt. Deze speld
zal door iemand als persoonlijk
eigendom naar het Limesgebied
zijn meegenomen, vermoedelijk
in de 4de eeuw.
59. Twee kledingspelden uit de
Kaukasus, 5de eeuw na Chr.

zilver | gevonden in NijmegenMariënburg (grafveld) | collectie
Archeologie Gemeente Nijmegen,
Nijmegen
In het Neder-Germaanse gebied
zijn zogenaamde voetboogfibulae met een teruggeslagen voet
zeldzaam. De twee spelden die
hier worden getoond, zijn tot
dusver de enige twee gevonden in de Limesregio. Ze zijn
samen gevonden in een graf.
Kledingspelden van dit type
horen bij de Wielbark-cultuur uit
het Kaukasusgebied. De spelden
van dit type die in Midden- en
West-Europa zijn gevonden, worden vaak met de invasie van de
Hunnen in verband gebracht.
60. Kledingspeld van OostEuropese herkomst, eerste helft
5de eeuw na Chr.
koperlegering | gevonden in
Nijmegen-Broerstraat (grafveld)

collectie Museum Het Valkhof,
Nijmegen
61. Twee kledingspelden van
Oost-Europese herkomst, eerste
helft 5de eeuw na Chr.
zilverblik | gevonden in NijmegenRaadhuishof (grafveld) | collectie
Archeologie Gemeente Nijmegen,
Nijmegen
Deze 5de-eeuwse kledingspelden zijn gevonden in het centrum
van Nijmegen waar in de LaatRomeinse tijd een begraafplaats
lag. Spelden van dit type zijn
zeldzaam in deze contreien. Ze
wijzen op mensen van elders
die met voor hen kenmerkende
accessoires zijn begraven. Hun
herkomstgebied kan ver oostelijk
in de Kaukasus worden gezocht.
Mogelijk behoorden deze mensen
tot de uit de schriftelijke bronnen
bekende Zuid-Russische etnische
groep van de Sarmaten.
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62. Drie Germaanse orakelstaafjes, een daarvan tweede helft 3de
eeuw na Chr.
zilver | gevonden in GeldermalsenHondsgemet | collectie Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten van
Gelderland, Nijmegen

Westfalen en de aangrenzende
gebieden in Oost-Nederland en
Noord-Duitsland. Daarbuiten zijn
ze tamelijk zeldzaam. Het is aannemelijk dat Germaanse migranten de staafjes hebben meegenomen naar het Rivierengebied.

Deze kleine staafjes maken deel
uit van een Germaanse beleving
van religie. Het zijn zogenaamde
lot- of orakelstaafjes. Ze werden gebruikt om besluiten te
nemen, op eenzelfde manier als
het trekken van strootjes: wie
het kortste staafje trekt, verliest.
Orakelstaafjes zijn vooral bekend uit de huidige Duitse regio

63. Inhumatie van een man, 3de
eeuw na Chr.
menselijk botmateriaal | opgegraven in Zoelen-Scharenburg |
collectie Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten van Gelderland,
Nijmegen
In dit geval zijn het niet de
grafgiften die vertellen waar de

overledene vandaan kwam, maar
is het de overledene zelf. Deze
volwassen man (40-44 jaar) is
begraven in het directe achterland van de Neder-Germaanse
Limes. Zijn graf werd ontdekt bij
opgravingen voorafgaand aan het
nieuwbouwproject Scharenburg
in Zoelen. Analyse van de isotopenwaarden van zijn beenderen heeft aangetoond dat de
man niet in het Rivierengebied
is opgegroeid, maar verder weg,
vermoedelijk in Hongarije.
Natuurwetenschappelijk onderzoek op archeologische vondsten
biedt ons zo meer inzicht in migratieprocessen in het verleden.

Thuis

→ Kalksteengroeve, Iversheim, 2021
Loek van Vliet
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HEDENDAAGSE
KUNSTENAARS
IN DIALOOG MET
HET PUBLIC-INRESIDENCE
MARIE STEL

“De verhalen van migratie en van vluchten zijn absoluut
niet hetzelfde, maar het achterlaten van je grond, de mensen, tradities en dan hiernaartoe komen om een nieuw
leven op te bouwen heb ook ik moeten doen.” Deze uitspraak van een van de leden van het public-in-residence
raakt aan het hart van Moving Stories. Vanuit de vraag
waar de eigen geschiedenis die van de ander ontmoet,
ging een aantal hedendaagse kunstenaars meermaals in
gesprek met het public-in-residence. In die gesprekken
ontmoetten zij elkaar, én kwamen hun verhalen samen.
Voorgoed vertrekken naar een ander land en het lostrekken van je wortels beïnvloedt wie je bent en hoe je de wereld tegemoet treedt. Kunstenaar Mayra Sérgio stelde het
public-in-residence de vraag hoe die ervaring tot uiting
komt in het lichaam. Welke gevoelens, gedachtes en gedragingen verankeren zich in de mens als hij migreert?
En welke strategieën past hij toe om zich fysiek én mentaal thuis te kunnen voelen op de nieuwe plek? Sérgio
herkende haar eigen ervaringen in de verhalen van
de groepsleden uit Suriname, Turkije en de Molukken.
“I think that what I felt my whole life, is that there was no
room, no place. I had no space, there was nowhere really
home”, zo vertelde een van hen.¹ Het is
1. “Ik denk dat dat is wat ik mijn
voor haar een reden om die ervaring te
hele leven voelde, dat er geen
ruimte was. Ik had geen plek,
delen met anderen – zodat zij zich erin
nergens was ik écht thuis.”
kunnen herkennen, of ervan kunnen
leren. Ook Sérgio ziet dit als een drijfveer; juist vanuit de positie van de ‘vreemdeling’ kan die
handreiking gedaan worden: “Stories like ours, they didn’t
have much space. That’s why the telling of those stories
is very important.”² Haar ontmoetingen
2. “Onze verhalen hebben
met het public-in-residence en de paral- weinig ruimte gehad. Daarom
het vertellen ervan van groot
lellen die zij in hun verhalen zag, vorm- is
belang.”
den de voedingsbodem voor Uprooting/
Downrooting. In deze installatie gaan de
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verhalen van de ander een symbolische verbinding
aan met haar eigen ervaringen en de geschiedenissen
die hieraan ten grondslag liggen.
De impact van geschiedenis op identiteit speelt ook
een belangrijke rol in het werk van Nicoline van Harskamp.
In haar project Mijn Naam is Taal toont ze hoe dit tot uiting
komt in namen. Zij vroeg verschillende public-in-residenceleden naar de betekenis van hun naam en hoe bepalend
die is voor hun identiteit. Waar sommigen hun naam
met eer en trots dragen als teken van een lange familiegeschiedenis, draagt de naam voor anderen sporen van
diepe pijn in zich. Zo vertelde een van hen hoe bijna alle
Surinaamse familienamen uit 1863 stammen, het jaar dat
de slavernij officieel werd afgeschaft. De namen van voor
die tijd zijn allemaal verdwenen. Tot slaaf gemaakten
kregen de naam van de plantage of van de eigenaar mee.
Het is voor Surinamers dan ook bijna onmogelijk om hun
familiegeschiedenis van voor 1863 te traceren. Tot op de
dag van vandaag heeft dit invloed op hen: “De hele identiteit van mijn voorouders is weggevaagd. Als je geen roots
hebt, ben je nergens.”
Namen maken dus niet alleen geschiedenis zichtbaar, maar met de aanpassing of de verdwijning ervan
gaat ook een deel van de geschiedenis verloren. Dit komt
eveneens tot uiting in de namen die vrouwen dragen.
In veel culturen krijgen zij bij geboorte de naam van de
vader, en bij trouwen de naam van de echtgenoot. Dit
maakt het wereldwijd lastig zo niet onmogelijk om vrouwelijke familielijnen te traceren. Dat deze traditie ver
teruggaat is zichtbaar in de Romeinse scherven en burgerdiploma’s in Moving Stories, waarin alleen de namen
van mannen werden genoteerd.
Kortom, namen en de registraties daarvan geven
slechts een deel van de geschiedenis weer. In Mijn Naam
is Taal besteedt Van Harskamp ook aandacht aan de manier waarop namen kunnen veranderen bij aankomst in
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een nieuw land. Voor veel migranten is dit geen eigen
keuze. Hoe namen veranderd worden om ze in te kunnen passen in het registratiesysteem is een punt van
herkenning onder de recentelijk gemigreerden uit het
public-in-residence: “Als je migreert kan je naam veranderen en dat heeft daarmee ook een impact op je identiteit. Toen ik hier kwam veranderde mijn naam. Ik heb
nu een andere identiteit.” Soms worden namen echter ook
op eigen initiatief aangepast. Dit soort naamsveranderingen zijn verbonden met de spagaat waarin migranten zich
vaak bevinden, tussen het behoud van hun identiteit en
het zich aanpassen aan de nieuwe omgeving. Soms overheerst daarbij pragmatisme – zo geven sommige mensen
met een migratieachtergrond hun kinderen Nederlandse
namen, omdat dat hen meer kansen zou geven. Zoals een
van de deelnemers stelde: “Zit je in de minderheid dan pas
je jezelf, je naam en je code aan, waar je ook bent. Om de
toekomst makkelijker te maken is dat slim.” Dit ontlokte
een ander groepslid de vraag of het hier gaat om een vrijwillig besluit of “een vorm van verstoppen van identiteit”?
Zo bevestigden de gesprekken tussen kunstenaars
en public-in-residence steeds opnieuw dat, hoewel de
ervaringen van migranten stuk voor stuk van elkaar verschillen, er toch veel parallellen te trekken zijn. “Al onze
ervaringen lijken misschien particulier, maar het zijn wel
veel particuliere verhalen die gelijk klinken”, aldus een
van hen.
Voor Tudor Bratu was het zoeken naar die verbinding
in de posities van ‘de vreemdeling’ uitgangspunt van zijn
gesprekken met het public-in-residence. Een aanleiding
vormde zijn persoonlijke geschiedenis als een migrant in
Nederland: “Het voelt alsof ik tussen twee verschillende
plekken in zit en het lijkt alsof ik niet in staat ben om deze
met elkaar te verzoenen”. Zelfs de in Nederland geboren
groepsleden herkennen het ‘anders’ zijn, of dat nu komt
door hun naam, taalgebruik of uiterlijke kenmerken:
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“Ik voel mij wel geworteld, maar ik voel mij aangesproken
alsof dat niet zo is.” Het besef dat de geschiedenis doorwerkt in het nu en in de fysieke, sociale en symbolische
grenzen die hier het gevolg van zijn, wordt door een groot
deel van het public-in-residence dagelijks aan den lijve
ondervonden. Pas na de erkenning van de geschiedenis
en de impact ervan op je identiteit, kun je jezelf er een
plek in gaan geven. “Ik zou me eerst bewust moeten zijn
van waar ik vandaan kom, hoe het komt dat ik zo gevormd
ben”, zo vatte een van hen het samen.
Dat proces van bewustwording drijft ook kunstenaar Susanne Khalil Yusef. Als kind van de Palestijnse
diaspora weet zij niet anders dan dat zij en haar familie
ontheemd zijn. Hoewel van een andere aard, herkende zij
zich in de ervaringen van het public-in-residence. In het
bijzonder in het verhaal van een van de deelnemers, die
vertelde over zijn vlucht: “In onze tassen hadden we alleen winterkleding zitten omdat we dachten dat we voor
de zomer terug zouden keren. Inmiddels ben ik hier al bijna tien jaar.” Dit deed Khalil Yusef denken aan haar eigen
familieleden, die na bijna 75 jaar ballingschap nog steeds
de sleutels van hun huis bij zich dragen, omdat ze nog
altijd hoop hebben ooit terug te keren. “Inmiddels zijn we
generaties verder”. Dit hernieuwde besef deed de kunstenaar besluiten de sleutels een plek te geven in haar werk.
Kunstenaar Ni Haifeng raakte geïnspireerd door de
vele alledaagse archeologische objecten in de tentoonstelling, die getuigen van migratieverhalen in het verleden.
Het public-in-residence legde hij de vraag voor: welk
voorwerp is verbonden aan jouw migratie? Dit leverde een uiteenlopende verzameling objecten en verhalen
op, die ook bij de rest van de groep nieuwe inzichten teweegbracht. Over de rol die textiel en haarstijl spelen in
het uitdragen van je roots bijvoorbeeld. Of hoe bijzonder
het is om in een klein stenen beeldje een lange familiegeschiedenis en de verbinding met een bepaalde plek te
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zien samenkomen. En bovenal het gevoel een achterban
te willen vertegenwoordigen die de sterke wens koestert dat zijn verhaal gezien wordt. Ook Ni Haifeng werd
op een nieuw spoor gezet door het voorstel van een van
de deelnemers om ook ‘leegte’ een plek te geven. Hij liet
zijn familie achter bij vertrek, verloor zijn portemonnee
tijdens zijn reis, en raakte zijn naam kwijt bij aankomst.
Leegte symboliseert daarmee het gat in zijn persoonlijke
geschiedenis en identiteit. Al deze verhalen en voorwerpen komen samen in Haifengs installatie Things, Traces
and Memories.
De onverwachte invalshoeken en de veelheid aan verhalen in de ontmoetingen tussen kunstenaars en public-in-residence waren van onschatbare waarde voor
Moving Stories. Zoals Mayra Sérgio het samenvatte: “I had
an agenda for these meetings, but then
3. “Ik had een agenda voor deze
they give you something else.”³ Een teontmoetingen, maar uiteindelijk
gaven ze mij heel iets anders.”
rugblik die symbolisch is voor het hele
samenwerkingsproces dat Museum Het
Valkhof met het public-in-residence heeft doorlopen. In
ontmoetingen en gesprekken met kunstenaars en medewerkers hebben de groepsleden op zichtbare en onzichtbare manieren invloed uitgeoefend. Ze hebben niet alleen
impact gehad op de tentoonstelling en de publicatie, maar
ook op het museum als instituut.
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Verder dan de eerste blik
Roziena Salihu

Wat nou
als we elkaar leerden kennen?
Als we de tijd zouden nemen
om elkaar écht
te zien
Dan zouden we misschien
verborgen tranen drogen
Stiltes laten voor het leed dat zolang
onuitgesproken, of
in fluisteringen heeft bestaan
Dan zouden we niet langer zeggen
‘waar kom je nou écht vandaan?’
maar zouden we vragen
naar een achternaam
Vragen naar de verhalen
die daarin besloten liggen
Misschien zouden we zelfs vragen
naar de kaders
naar de hokjes waarin men verkeert
In hoeverre ze comfortabel zijn
of hoe men erdoor is bezeerd
Het zou ons vast verrassen
dat we ons ondanks de verschillen
in dezelfde hokjes proberen te passen
Dat we allemaal zoeken
naar wie we echt zijn
waar wij bij horen
waar we aarden, waar we gronden
Laten we proberen
elkaar opnieuw te zien
Om stukjes thuis te vinden
in wat we herkennen in de ander
In de manier waarop we praten
in het herkennen van de klanken
Laten we stukjes thuis vinden
in geuren
die blijven hangen in jassen
in de manier waarop we elkaar vastpakken
bij het weerzien, of vertrekken
Als we echt de tijd nemen
om elkaar opnieuw te zien
Dan leren we misschien
dat we zoveel méér zijn dan
wat we in eerste instantie lijken

We zijn meer dan
de immigrant, de vluchteling
of het nageslacht
We zijn meer dan de zoveelste generatie
Meer dan een quotum om te halen
We zijn meer dan
een verlengstuk van onze voorvaderen
Meer dan hen die dijken overstaken
die grenzen passeerden
We zijn meer dan wat onze ouders ons
leerden
We zijn de optelsom van
elke kilometer die is afgelegd
Van elke keer dat werd gezegd
dat we net niet voldoende
of juist iets teveel
We zijn de optelsom van
de familie die we missen
van de gaten in geschiedenissen
We zijn zoveel meer
dan dat
We zijn de optelsom van
elke keer dat we ons ontheemd voelden
Van elke keer dat we een thuis vonden
Van elke keer dat we de ander zagen
en we door jou werden gezien
Als we vandaag proberen te kijken
Verder dan de eerste blik
Wanneer we herkennen, erkennen
en verder kijken dan de grenslijn
Dan leren we dat thuis
hele kleine stukjes thuis
overal te vinden zijn.
In de manier waarop we lachen
in hoe we tranen laten om dezelfde grappen
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