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Haring en hummus:
nader tot vluchtelingen
INES JONKER

SINT ANNAPAROCHIE Inwoners van
Sint Annaparochie en de vluchte-
lingen van het azc daar dichter bij
elkaar brengen. Dat is het doel van
Haring & Hummus van Janneke de
Haan en Geertje Postma.

Wat krijg je als je een typisch Hol-
landse haring en Arabische hum-
mus, kikkererwtenpasta, met elkaar
mengt? Een heerlijk mengsel, zo on-
dervonden De Haan en Postma. Een
toepasselijke naam dus, voor hun
project waar ze eind 2014 mee be-
gonnen.

Haring & Hummus is onderdeel
van De Reis, een van de projecten
van Culturele Hoofdstad 2018. Mede
dankzij een bijdrage uit het VSB-
fonds en het Iepen Mienskipsfûns
van de provincie kunnen ze dit voor-
jaar door met deel twee van hun pro-
ject: een theatrale wandeling in het
dorp in het weekend van 24 juni, ge-
titeld Door de kloof. Tijdens twee
‘brainstormsessies’ bedenken de
deelnemers hoe de wandeling eruit
moet zien.

De tweede avond begin juni be-
gint met een speeddate. In de grote
zaal van Ons Huis is het een gekakel
van jewelste. Achttien koppels be-
staande uit een vluchteling en een
dorpsbewoner vuren in twee minu-
ten een reeks vragen op elkaar af.

Achttien koppels
vuren in twee
minuten vragen
op elkaar af

Waar kom je vandaan? Hoe lang ben
je hier al? Wat voor werk doe je? De
vluchtelingen zijn in de meerder-
heid; later druppelen er nog wat
dorpsbewoners binnen. In totaal
doen zo’n zeventig mensen mee aan
het project; 60 procent van hen
komt van het azc, de rest uit het
dorp.

Drie acts zullen er te zien zijn tij-
dens de wandeling: een theateract
getiteld De bruiloft, een poëtisch op-
treden, een kooroptreden en een
beeldende kunstinstallatie. De tocht
eindigt in een café waar de deelne-
mers kunnen proeven van allerlei
internationale gerechten.

Alfred Miedema uit Sint Anne zal
de theateract regisseren. ,,Een meis-
je uit Sint Anne en een inwoner uit
het azc gaan trouwen. De families
zijn het er niet mee eens en krijgen
ruzie’’, vat hij de scène samen. De Sy-
rische ‘Ab’ vertaalt zijn woorden in
het Arabisch. De zaal lacht. ,,Ik heb
dus een bruid nodig, een bruide-
gom, ouders, broers en zussen.’’

IJke Stegenga, al 43 jaar woonach-
tig in Sint Anne, is een van de aanwe-
zige dorpsbewoners. Hij heeft geen
enkel probleem met de vluchtelin-
gen, zegt hij. ,,Se binne sa beleefd as
wat. Ik fyn ’t in ferriking foar it do-
arp. Mar ja, ik wie ynternasjonaal
sjauffeur dus ik haw in foarsprong.
Ik haw altyd tusken de bûtenlanners
sitten.’’

In de pauze maakt Ytsje Vellenga
een praatje met de Afghaanse Ali.
Beiden waren ook in het najaar al
van de partij. Vellenga (38): ,,Ik zat in
de bieb van Sint Anne en werd aan-
gesproken door de makers. Toeval-
lig zat ik me net af te vragen hoe je
makkelijker een praatje met vluch-
telingen zou kunnen maken. Wij wo-
nen hier, zij wonen hier, maar je
praat niet met elkaar. Het is net alsof
het twee verschillende werelden
zijn. Terwijl je elkaar wel tegenkomt,
want iedereen doet boodschappen.’’
Ali knikt begrijpend. De 22-jarige
jongen woont al drie jaar in het azc
van Sint Anne, maar heeft weinig
contact met Nederlanders. ,,Ik wil
heel graag leren over de Nederland-
se cultuur en taal.’’

De theatrale wandeling ‘Door de kloof’
wordt opgevoerd in het weekend van
24 juni (24 en 25 juni om 21 uur, 26
juni om 15 uur). Kaarten zijn te
reserveren via
www.haringenhummus.nl
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