
Voorwoord 

Voor u ligt het vluchtverhaal van de uit Irak gevluchte kunstenaar Mwafaq.A. Een verhaal in 

woord, maar vooral beeld.  

Mwafaq (1957), opgeleid als kunstenaar aan de Academie voor Schone Kunsten in Bagdad, is 

een van de miljoenen vluchtelingen in de wereld die huis en haard ontvluchtten omdat hun 

vrijheid en veiligheid, hun leven, werd bedreigd.  

Tegelijkertijd vrezen Europese landen massamigratie en integratieproblemen. Kunnen we 

iedereen toelaten? Welke grenzen moeten er gesteld worden? Het wordt vluchtelingen en 

migranten moeilijker gemaakt om toegelaten te worden tot de landen waar ze hun hoop op 

hebben gevestigd om een nieuw bestaan op te bouwen. Hoe je hier politiek ook over denkt, 

op het snijvlak van al die afwegingen en belangen bevinden zich mensen van vlees en bloed 

die hiermee moeten omgaan. Na de moeilijkheden in eigen land die leidden tot de 

ingrijpende stap te vluchten, volgt vaak een lange periode van onzekerheid: mag ik blijven, 

of niet? De eisen gesteld aan mensen om in het westen opnieuw te mogen beginnen, 

worden strenger. Velen kunnen hieraan niet voldoen. Omdat ze niet terug kunnen, durven of 

willen, verdwijnen ze in een uitzichtloos bestaan in de illegaliteit. Maar ook voor de mensen 

die mogen blijven, is er een flinke weg te gaan om hun leven opnieuw vorm te geven in een 

nieuwe samenleving.  

Ook in Nederland is de bevolking verdeeld: veel mensen hebben mededogen met mensen 

die aan geweld proberen te ontsnappen. Er is begrip voor dat ook zij willen leven in 

omstandigheden waarin ze werkelijk mens kunnen zijn en in veiligheid en vrijheid hun 

mogelijkheden kunnen ontplooien. Waar ze (vol)waardig kunnen leven, werken, liefhebben, 

kinderen kunnen krijgen en grootbrengen. Maar tegelijk wordt gevreesd dat een teveel aan 

vreemdelingen de samenleving uiteen laat vallen of de welvaart doet afnemen. Dikwijls 

worden vluchtverhalen niet geloofd. In het verhitte debat over migratie en integratie 

worden migranten in de beeldvorming op een hoop gegooid. Zonder oog voor de individuele 

en heel verschillende levensverhalen en redenen voor vertrek. Zonder idee van het leed dat 

mensen hebben doorstaan. En zonder begrip voor mensen die worstelen om ergens een 

nieuw bestaan op te bouwen.  

Mwafaq was een gevierd kunstenaar in Irak. Hij was populair en had een grote vriendenkring 

van kunstenaars en academici. Hij en zijn vrienden kwamen midden jaren negentig van de 

vorige eeuw, na de ervaring van twee oorlogen en een regime dat elke opponent hardhandig 

de mond snoerde, in opstand tegen het regime met demonstraties en politieke acties. Dat 

kwam hen duur te staan. Ze wilden meer vrijheid en een menswaardiger bestaan voor 

zichzelf en hun landgenoten. Maar Mwafaq moest vluchten. Twaalf jaar lang probeerde hij in 

omringende landen een nieuw bestaan op te bouwen om in de buurt van zijn kinderen te 

kunnen blijven. Toen dat niet lukte, vluchtte hij verder naar Europa. Een huiveringwekkende 

tocht, georganiseerd door mensensmokkelaars die hun ‘klanten’ tijdens de vlucht in de steek 



lieten, waarbij meerdere mensen stierven. Dit boek is een getuigenis van de ellende die 

mensen doormaken op hun vlucht en de bedenkelijke rol die vaak malafide 

mensensmokkelaars daarin spelen. 

De tekeningen die u ziet, maakte Mwafaq in een Griekse gevangenis, waar hij 128 dagen 

werd vastgehouden als straf voor het illegaal betreden van het land. Met een pennetje en 

stukjes papier die een tolk voor hem naar binnen smokkelde, verbeeldde hij zijn vlucht. Hij 

tekende de stroom aan herinneringen, die achter zijn gesloten ogen nooit gewist zullen 

worden, tot een aangrijpend beeldverhaal dat zijn werkelijkheid voor ons zichtbaar maakt. 

We zien mensen als schimmen, in vogelvluchtperspectief getekend, van bovenaf en vanuit 

de verte op hun route naar een onzekere toekomst. 

De tekeningen van Mwafaq spreken van mens tot mens. Wat hij meemaakte zou ook ons 

kunnen overkomen. Hoe zouden wij ons voelen in deze omstandigheden? Wat zouden wij 

hopen en verwachten van onszelf en anderen? Kunst overstijgt politieke en nationale 

indelingen. Het is een krachtige, menselijke expressie die betekenis kan geven aan 

ingrijpende ervaringen en mensen met elkaar kan verbinden. Mwafaqs kijk op het leven is: 

‘Kunst is … humaniteit .. beschaving .. jij en ik .. nu.’ 

Mwafaq kwam in 2006 vanuit Griekenland in Nederland en kreeg na verblijf in diverse 

asielzoekerscentra en een opname in Centrum ‘45 een verblijfsvergunning. Sinds september 

2012 is hij Nederlander. De man die als kind al bekend stond om zijn nieuwsgierigheid, 

eigenheid en levenslust, alles wilde weten van het leven, de liefde, de schoonheid, te rade 

ging bij dichters en kunstenaars, die mooie maar ook ellendige ervaringen van de oorlogen 

en het hem omringende geweld met zijn werk betekenis probeerde te geven, is een 

beschadigd mens. Desondanks blijft hij schilderen. Hij probeert nu onder begeleiding van 

Emplooi/VluchtelingenWerk meer aandacht te krijgen voor zijn werk als kunstenaar.  

De verantwoordelijkheid voor het begeleiden van vreemdelingen bij het inburgeren, is sinds 

kort de taak van vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Mieke Kirkels van Emplooi / 

VluchtelingenWerk nam het initiatief voor het uitgeven van dit werk, dat door financiële 

steun van Fonds Vluchtelingenprojecten mogelijk wordt gemaakt. Mwafaq werkte de 

afgelopen jaren als vrijwilliger en maakte onder meer met bewoners in een verzorgingshuis 

grote muurplastieken. Bij de Volksuniversiteit in zijn woonplaats Geleen maken zijn 

workshops kalligrafie deel uit van het programma-aanbod. Hij exposeerde bij een 

plaatselijke galerie en kreeg daarvoor publiciteit in lokale en regionale media. Zo probeert hij 

zijn leven en werk voort te zetten en zijn talent te benutten met de veerkracht en inspiratie 

die het mens-zijn mooi maakt.  

In dit boek is te zien wat hij en vele anderen hebben beleefd op hun weg naar een plek waar 

zij hopen en verwachten in vrijheid te kunnen leven. Het is een testament van de krachtige, 

menselijke neiging niet in de ellende te blijven, maar met de moed der wanhoop nieuwe 

mogelijkheden te zoeken om echt mens te kunnen zijn. Het onderstreept ook het belang van 



betrokken mensen in ons land, zoals de medewerkers van VluchtelingenWerk, die 

vluchtelingen ondersteunen om ondanks trauma´s een nieuw leven op te bouwen. Het 

benutten van eigenheid en talenten en uiting kunnen geven aan het eigen levensverhaal kan 

hierin houvast bieden en anderen inzicht geven in de breedheid van menselijke ervaringen.  
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