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Dutchh Summary 
Verzett  en herinnering 

Hett historisch verhaal van Shi'itische Arabische vrouwen en hun gezinnen die naar Nederland gevlucht zijn. 

Dezee dissertatie behandelt vragen die rijzen ten aanzien van de constructie van een Shi'itische identiteit door 
dee verhalen die Shi'itische Arabische vrouwen en hun gezinnen vertellen in hun vaderland Irak, in een 
Saudischh vluchtelingenkamp en bij hun opname in de Nederlandse samenleving. Door hun verhalen te 
bestuderenn onderzoekt deze studie de uitdagingen waar elk van de landen waar ze heengingen hen gaven. 
Dezee dissertatie kijkt ook naar de 'agency' die zichtbaar werd in de verhalen over hun poging hun Shi'itische 
identiteitt over te dragen, te presenteren en te bevestigen. Daarbij wordt stilgestaan bij rol van de mondelinge 
overdrachtt en traditie als een genre die door vrouwen wordt ingezet Tot slot wordt hier bekeken hoe deze 
vrouwenn verschillende identiteiten aannemen en construeren als ze willen laten zien wie ze zijn, en hoe hun 
individuelee en collectieve zelf inzet is van onderhandeling. 

Mett alleen gaat het om hun Shi'itische identiteit maar ook om de constructie van wie ze zijn geweest als 
inwoonsterss van Irak en wie ze nu zijn als vrouwen die hebben moeten vluchten en in ballingschap zijn 
gegaan.. De daaruit voortkomende onderhandeling vereist een groot bewustzijn van wie ze zelf zijn. Door de 
inhoudd en het genre van hun verhalen was het mogelijk in te zien hoe bedreigd zij zich voelen en hoe weinig 
speelruimtee hun rol als vluchteling hen laat 

Dee belangrijkste bedreiging voor deze vrouwen was aanvankelijk afkomstig van hun eigen regering in de 
jarenn die voorafgingen aan de grote Opstand van 1991. Tot dan hadden de Shi'ieten een niet belangrijke 
positiee op de nationale agenda van Sadam Hoessein's regiem. Maar gedurende de Iraans-Iraakse oorlog 
werdenn de Shi'ieten massaal ingezet aan het front en dus moesten ze vechten in een oorlog waar ze niet in 
geloofdenn en voor een staat die hen onderdrukte. Toch spraken de Shi'itische vrouwen die ik interviewde over 
eenn grote verbondenheid met hun land: Irak. Sadam Hoessein maakte echter gebruik van handige propaganda 
omm deze patriottische houding ter discussie te stellen en uiteindelijk ongeldig te verklaren. Immers het 
impliceeidee tegelijkertijd een Shi'itische claim voor een eigen nationale identiteit Deze spoorde niet met de 
doorr de staat gepropageerde nationale identiteit Het staatsnationalisme was impliciet Sunnitisch hetgeen 
betekendee dat ieder die het met dit religieuze aspect niet eens was werd vervolgd. Zo werden de Shiieten door 
hunn andere religieuze oriëntatie van de nationale identiteit uitgesloten. Zij werden beschuldigd van Iraanse 
beïnvloeding,, en dus waren ze niet werkelijk Arabisch/Irakees. 

Dee vrouwen die hier vertellen voelden dat ze geen Irakezen waren maar iemand zonder nationaliteit 
Daardoorr werd het Shi'itische steeds belangrijker. Maar omdat dat zou leiden tot religieuze vervolging 
identificeerdenn ze zichzelf vooral als Arabisch, en niet zoals de regering wilde doen geloven als verbonden 
mett Iran. Door zelf hun taal en identiteit als Arabisch neer te zetten ondermijnden ze pogingen van de 
regeringg hen een Arabisch nationale en Irakese identiteit af te nemen. Ze deden dat door hun gebruik van de 
taal,, door welsprekendheid, door het gebruik van poëtische taal, en de betekenis die zij eraan gaven zo goed 
vann het Arabisch als taal gebruik te maken. 

Terwijll  zij zich verzetten tegen de gelijkstelling van patriottisme met het dominante geloof, begon de staat hen 
tete vervolgen omdat zij geen lid waren van de politieke partij Ba'ath. Daarmee werd duidelijk dat de officiële 
betekeniss van de Irakese nationale identiteit weinig te maken had met een Arabische of Irakese erfenis, maar 
eigenlijkk alleen maar met de Ba'ath-partij. Gemarginaliseerd als staatsvijand zogenaamd door hun religieuze 
oriëntatie,, hun verzet tegen de officiële politiek en een vermeende Iraanse afkomst probeerden Shiieten lange 
tijdd hun culturele en religieuze banden te bewaren. 

Toenn de Shi'ieten tegen hun regering in 1991 in opstand kwamen deden ze dat vooral op verzoek van de 
internationalee gemeenschap, met name van de Verenigde Staten die hen steun hadden toegezegd Toen de 
opstandd neergeslagen werd en geen enkele buitenlandse mogendheid hen te hulp kwam voelden zij zich 
verraden.. Wanneer ze in Iran belandden wilden de Shi'ieten daar niets met hen te maken hebben. En ook de 
verderee Islamitische wereld gaf geen steun. 
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Hunn identiteit werd definitief beschadigd toen zij  van hun huis en land moesten wegvluchten. In het 
opvangkampp Rafah Refugee Camp in Saoedie Arabia voelden zij  zich ook door  de regering van dat land 
verraden,, omdat ze weliswaar  correct werden opgevangen maar  iedere integratie in dat land hen ontzegd 
werd.. Als vluchtelingen waren ze totaal ontheemd. Het was het begin van een Diaspora, die de samenhang 
vann de gemeenschap steeds moeilijker  maakte. In Saoedie Arabië was hun Iraakse en Shi'itische identiteit niet 
welkomm door  de Iraakse invasie van Koeweit en de vijandigheid tegen het Shi'itisme. Daarom beriepen zij 
zichh op het feit dat ze ook Moslim waren, zonder  resultaat 

Gedurendee het hele proces van vluchteling worden sinds door  de oorlog frak  verlaten werd en ze over  de 
Nederlandsee grenzen kwamen hebben Irakese Shi'itische vrouwen moeten onderhandelen over wie ze waren 
alss individ u en collectief. Als vluchteling wordt hun identiteit vooral bepaald doordat ze geen land hebben, en 
zoo is de zoektocht naar  wat ze wel zijn een kritisch antwoord op het feit dat ze ondanks dat ze geen huis 
hebbenn toch iemand zijn. Toen ze hun huis fysiek verlieten moesten ze in ieder  geval in hun zelfbeeld een 
plaatss waar  ze wel hoorden vinden. De kracht daartoe vonden ze niet in een land, maar  in een collectieve 
herinneringg aan hun vaderland en de religieuze betekenis daarvan. Met de groeiende afstand van de 
Shi'itischee heilige steden in zuid Irak werd de band als vorm van identiteit sterker. Dit was voor  hen nodig om 
dee problemen van steeds een nieuwe plek aan te kunnen. Daarbij  kwam dat de vrouwen vooral leden onder 
hett  verdwijnen van de gezins- en familiestructuur  die door  hen gedragen werd. Volgens de verhalen van de 
vrouwenn moesten ze om hun gezinnen en families bij  elkaar  te houden, de religie te handhaven en hun cultuur 
inn stand te houden in de setting van de Diaspora voortdurend keuzes maken over  wie ze waren, wat hun 
identiteitt  was en wat voor  hen betekenis had. 

Hett  nieuwe aan deze dissertatie is dat ook beschreven wordt hoe de Shi'itische vrouwen in Nederland het 
beeldd van de zwakke, onderdanige en achtergebleven moslemvrouw moesten bestrijden. Tegelijkertij d 
moestenn ze laten zien dat het dominante beeld van de wanhopige vluchtelingen niet klopte. Daarvan doen ze 
inn deze dissertatie een moedig verslag. 
Wee zien hun ervaringen en krijgen een beeld van hoe zij  hun identiteit in stand houden. Het gaat om hun 
levenn onder  een de interne en externe politiek van een Irakees regiem en hun herinnering aan oorlogen, om 
verlies,, gedwongen verplaatsing en hun ervaring met het leven als vluchteling in een kamp en in ballingschap. 
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