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H

ET SPOOR VAN HET ZOUT
Amersfoortse Bergrede – Amade M’charek

De Bergkerk in Amersfoort, die wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente,
neemt sinds 2008 elk jaar het initiatief om in februari of maart de Amersfoortse
Bergrede te houden. Aan een spraakmakende denker uit het Nederlandse
taalgebied wordt gevraagd in een lezing te reflecteren op de Bijbelse Bergrede
(Mt 5 - 7) of op een passage eruit. De voordracht is bedoeld voor een breed
publiek en de spreker heeft telkens een geheel andere achtergrond dan zijn
voorganger. Politicus en schrijver Jan Terlouw, ecoloog en natuurfilosoof Matthijs
Schouten, journalist en antropoloog Joris Luyendijk, auteur en filosofe Désanne
van Brederode namen er al het woord. Dit jaar viel voor het eerst die eer te beurt
aan een Vlaming, met name psychiater Dirk De Wachter. En vorig jaar sprak
hoogleraar antropologie Amade M’charek een hedendaagse Bergrede uit,
geïnspireerd door vers 13 uit hoofdstuk 5: Gij zijt het zout der aarde. Maar als
het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens
meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
M’charek doet onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en samenleving,
in het bijzonder op het gebied van de forensische genetica. Sporenonderzoek
dus. In haar Bergrede volgde ze het spoor van het zout. De uitgesproken tekst
wordt telkens uitgegeven in een fraai boekje dat verkrijgbaar is in de Bergkerk.
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Amade M’charek
Amade M’charek werd geboren
in 1967 in Kasserine in centraal
Tunesië, maar groeide op in Zarzis,
een kustgemeente in het zuidoosten.
Op haar elfde verhuisde zij naar
Haarlem, waar haar vader werk had
gevonden als gastarbeider. Ze wilde
arts worden, maar werd uitgeloot
en besloot dan maar politicologie
te studeren. Ze promoveerde als
antropologe en werd in 2015
benoemd tot hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam.
In haar gezin met een islamitische
achtergrond was ze als kind meer
toegewijd dan haar eigen ouders,
vertelt ze in een interview met Jasper
van den Bovenkamp1. Ze verdiepte
zich aan de hand van haar opa in
de islam, maar raakte haar geloof
helemaal kwijt in Nederland. De
masculiene verhalen, die je zowel
in de islam als in het christendom
aantreft, vormden voor mij meer en
meer een problematische positie. Ik
wilde een andere kant op bewegen.
Het geloof belemmerde me. Tegelijk
verliet ik daarmee een ankerpunt in
mijn leven, en dat was bij tijden best
beangstigend, zegt ze in datzelfde
gesprek. Van de Bergrede had ze
1
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vaag gehoord en het is met haar
Duitse echtgenoot, inmiddels agnost
van protestantse afkomst, dat ze de
Bergrede begon te ‘spellen’. Net zoals
het Arabisch dat ze goed kent, is de
Bijbelse taal een gelaagde taal met
veel beeldspraak. Elke keer dat ik de
tekst opnieuw lees, word ik geraakt
door andere uitspraken. De woorden
zijn vloeibaar, ze nemen de ruimte, of
je het nu wilt of niet. (…) Ik lees dat als
een universele boodschap, voorbij de
christelijke gemeenschap.
Dat ze koos voor het zout der aarde
heeft alles te maken met de reizen
naar het strand uit haar kindertijd
in Zarzis. Dé bestemming voor
een onovertroffen zonvakantie met
geweldige hotelaanbiedingen, na
een voordelige vliegreis, als je de
folders mag geloven. Maar sinds
de vluchtelingencrisis spoelen er
jaarlijks honderden lijken aan van
migranten die in de Middellandse
Zee verdronken in hun vlucht naar
een beter bestaan. Door lokale
vissers en vrijwilligers worden de
doden uit het water gehaald en net
buiten de stad, op een voormalige
vuilnisbelt, provisorisch begraven.
Provisorisch, want wind en regen
spoelen het zand weg en brengen
de stoffelijke resten weer aan de
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oppervlakte, waar ze zich open en
bloot met het afval mengen. Naast de
heuvel, die nu een tjokvol massagraf
is, strekken zich de zoutvelden uit,
een bijzonder geologisch landschap,

hadden om weer met lijken en hun
verschrikkelijke geur geconfronteerd
te worden. Sinds 2015, het jaar dat
de vluchtelingenstroom, mede door
de oorlog in Syrië ongelooflijke
proporties aannam, hebben meer
dan 14.000 mensen het leven
gelaten bij de oversteek. En ondanks
de risico’s blijven mensen op de boten
stappen.
Zorg voor grenzen

de zogenoemde Sebkha. Op deze
plek aan zee komt voor M’charek
alles samen: zout, menselijke resten
en afval, de drie thema’s uit haar
Bergrede Het spoor van het zout. Het
spoor dat ze wil volgen om lastige
maatschappelijke kwesties rond
migratie, dood en kolonialisme te
exploreren.
Menselijke resten
Tegenwoordig is de situatie beter
geworden door de aanwezigheid van
de kustwacht, zo vertelden haar de
vissers die, telkens ze uitvoeren schrik

M’charek vraagt zich af wat er aan
Europese zijde gebeurde. In het Europese beleid staat het thema ‘kwetsbaarheid’ (vulnerability) al jaren heel
hoog op de politieke agenda. Niet
de kwetsbaarheid van mensen. Nee,
de kwetsbaarheid van onze Europese
grenzen. (…) Met meer menskracht,
meer elektronische bewaking, meer
schepen, meer helikopters, meer
drones en met de Turkije-deal als ultieme maatregel. Zodat de gevaarlijke overtocht via de Middellandse zee
zowat de enige optie is die rest. We
hebben de gevolgen van deze ‘zorg
voor grenzen’ gezien. Duizenden en
duizenden slachtoffers, aangespoeld
op onze stranden, verzonken met
scheepswrakken, verhongerd, uitgedroogd en dobberend op zee.
En terwijl de politiek wegkeek,
begonnen burgers in heel Europa
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zich op alle mogelijke manieren,
met grote gastvrijheid en tolerantie,
te bekommeren om vluchtelingen.
Ngo’s startten ook met het tellen van
de slachtoffers. Cijfers en tabellen
als getuigen van de drama’s op zee.
Maar wie zijn deze mensen die de
reis naar Europa niet levend hebben
gehaald? Wat is hun naam, aan
wie behoren ze toe? Een voor de
hand liggende, maar in de Europese
context, exotische vraag die tot mijn
verbazing vrijwel nergens werd
gesteld.
Zorg voor dode lichamen
Al in 1996 heeft Europol bepaald dat
alle mensen het recht hebben om na
hun dood hun identiteit niet te verliezen.
Het contrast tussen onze omgang met
verdronken migranten en de zorg voor
westerse slachtoffers van grote rampen
kan haast niet groter of pijnlijker zijn.
Denk aan de Nederlandse slachtoffers
van de tsunami in Thailand of aan de
slachtoffers van de MH17 in Oekraïne.
In het interview met Van den
Bovenkamp heeft M’charek het over
de berging van de MH17-lichamen. Er
werd een grote inspanning geleverd
om ze te identificeren en ze waardig
naar hun laatste rustplaats te brengen.
Haren, botten, schoentjes: alles werd
met zorg en respect behandeld. We
2
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haalden alle wetenschappelijke kennis
uit de kast en mobiliseerden onze
experts. Prachtig!
Maar uit angst voor verantwoordelijkheid wenden we onze blik af
van wat zich afspeelt aan de randen
van Europa. Want wie kijkt moet
ook iets doen! Overweldigd door de
hoeveelheid werk met de overlevenden,
was de omgang met de doden een
volledige chaos. (…) Pas in juni 2018 is
er een initiatief gekomen om het werk
tussen zuidelijke Europese landen te
coördineren. Met geld van de Zwitsers,
en niet van de EU. Het in kaart brengen
van de weinige identificatiegegevens
bracht M’charek in eerste instantie
naar Italië en Griekenland. Daar werd
ik op dezelfde dag geconfronteerd
met allerlei ingenieuze opsporingstechnieken bij de lokale politie én met
een opvangkamp voor migranten
die elkaar tijdens de overtocht waren
kwijtgeraakt. Waarom gebruiken we
die opsporingsmogelijkheden niet om
deze mensen te helpen?, zegt ze in een
interview in De Volkskrant2. En naar de
migranten die dagelijks aanspoelen,
daar kijken we niet naar om. Toen ze
ontdekte dat de gevolgen van deze
humanitaire ramp ook in haar eigen
Zarzis te zien waren, ging ze zich
verder verdiepen. De vissers toonden
haar de weg.
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Forensisch werk
Als ‘first responders’3 hebben ze
honderden mensen gered en de
kustwacht geassisteerd bij het bergen
van de lijken. (…) Je zou kunnen
zeggen dat de vissers op deze manier
een onverwachte forensische actor
waren geworden bij het identificeren
van de slachtoffers. M’charek
kende de forensische praktijk als
een strafrechtpraktijk met een strak
geordende keten om sporen van
een misdrijf veilig te stellen en op
een gestandaardiseerde manier te
onderzoeken. Een keten die ook wel
‘de kunst om bewijsvoering’ wordt
genoemd, om over een eenduidig
wetenschappelijk bewijs in de
rechtszaal te kunnen overleggen.
Maar in de context van migratie
herdefinieert ze het forensische als
‘the art of paying attention’, de kunst
van aandacht geven aan de weinige
materiële sporen. Sporen die ons
uitnodigen om ons te engageren,
om iets te denken, om iets te doen.
(…) Aandacht geven produceert ook
een plicht. De verplichting om ons te
verbeelden wat er aan de hand kan
zijn en om sporen te volgen. Opletten
en aandacht geven is een techniek om
een brug te slaan en een verbinding
te maken. Aandacht zorgt voor
3
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connecties en nabijheid. Ze verwijst
naar de wereldwijd verspreide
foto van de kleine Aylan Kurdi,
het Syrische jongetje op een Turks
strand dat de vlucht naar Europa niet
overleefde. De foto bracht het lijden
van onschuldige mensen dichterbij.
Maar de foto creëerde ook nabijheid
door de kleding van het jongetje. Wie
met aandacht keek, zag de zorg van
ouders voor hun kind. Het jongetje
kon zomaar een kindje uit onze straat
zijn.
Afval
Het waren niet alleen de vissers die
haar naar het zuiden van Tunesië
leidden, ook afval had zijn vat
op haar: de goudkleurige dekens
waarin
vluchtelingen
gewikkeld
worden als bescherming tegen vocht
en kou, de eindeloze bergen van
oranje zwemvesten aan de kusten
of de houtwrakken dobberend op
zee. Ook geur is een bijproduct
van afval. Allemaal belangrijke
forensische sporen die aandacht
verdienen. Juist omdat het merendeel
van de migranten onderweg omkomt
en simpelweg verdwijnt naar de
bodem van de zee, is afval niet te
veronachtzamen als een manier om
het drama zichtbaar te maken. Van
al deze mensen hebben we niet meer
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dan de sporen die ergens aanspoelen
en die wij in de regel, zonder er
verder over na te denken, als afval
weggooien. De lijken die wel aan
land komen, worden zo goed en zo
kwaad als het kan begraven op een
oude vuilnisbelt, een stuk grond buiten
het centrum waar de stad eigenaar
van is.

van justitie om te mogen begraven,
was het middernacht. Ze herinnert zich
hoe ze achter een politieauto en een
vrachtwagen met graafmachine reed.
Een vrachtwagen die overdag dienst
doet als vuilniswagen van de stad. En
hoe in het licht van de koplampen een
graf werd gegraven om het jongetje
te begraven.

Chemsedine Marzoug

Als ze vier maanden later opnieuw in
Zarzis arriveert, na een hevige periode
van regen, kan ze bijna geen structuur
herkennen op de dodenakker. De
zandgraven zijn door het vele water
overhoop gehaald en overal slingert
afval. Als ze schuifelend op enkele
botten voor haar voeten stuit, hoopt
ze dat het dierlijke resten zijn, maar
Chemsedine bevestigt haar vrees dat
het ribben zijn van het jongetje dat ze
in juni hadden begraven. Een pijnlijk
moment. Menselijke resten als afval.

Chemsedine is de lokale vrijwilliger
die er de meeste slachtoffers aan de
aarde heeft toevertrouwd. Hij kent
de dodenakker als zijn binnenzak.
In juni 2017 was M’charek op de
begraafplaats toen een jongetje
van een jaar of zes, zeven werd
begraven. Na het medisch onderzoek
in het ziekenhuis en het wachten in het
politiebureau op de fax van de officier

Mohsin Lihitheb
De naam van Mohsin Lihitheb, een
gepensioneerde postbeambte en
gerespecteerde amateurarcheoloog,
dook haast in elk gesprek op dat
M’charek in Zarzis voerde. Vaak in
pejoratieve bewoordingen: iemand
die eigenaardig was, iemand die vuil
verzamelt en zo. Toen ze eindelijk
had gevonden waar hij woonde, reed
ze naar zijn huis en werd er hartelijk
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ontvangen. Ze praatten urenlang en
maakten een lange wandeling langs
de zoutvlakten. Mohsin vertelde haar
dat hij sinds zijn 40ste de stranden van
Zarzis begon af te struinen om sporen
van verplaatsing te vergaren. Hij
verzamelde alles wat de zee bracht
en begon het afval te gebruiken om
er landschapskunst mee te maken.
Aanvankelijk als commentaar op
milieuproblemen. Duizenden en
duizenden plastic flessen, met
water gevuld, opdat mensen door
de schittering van het zonlicht de
schoonheid van het landschap
opmerken en het probleem van
vervuiling door plastic erkennen.
Eenmaal
geconfronteerd
met
aangespoelde dode lichamen begon
hij sporen van migranten bijeen te
brengen. Met schoenen, slippers,
kleding, accessoires en vlotters van
visnetten maakt hij kunstwerken,
configuraties zoals hij ze noemt, om
op indringende wijze de migratiecrisis
aan de orde te stellen. En zo kunnen
de kleine en triviale sporen van
individuele slachtoffers dienen om
het grote politieke en economische
verhaal te vertellen dat aan hun dood
ten grondslag ligt. Mohsin houdt ook
een statistiek bij van de spullen die
hij vindt. Op die manier biedt afval
een zicht, ook al is het beperkt, op
de toename of afname van migranten

die de oversteek wagen. Maar zijn
uitgesproken mening – hij is intussen
een begenadigd blogger, een dichter
en een kunstenaar – over een aantal
maatschappelijke kwesties maakt
van hem een staatsvijand voor de
autoriteiten in het zuiden. En al
belandde hij nooit in de gevangenis,
hij wordt voortdurend geprovoceerd
en achtervolgd. Hoewel hij weet dat
hij gevaar loopt, houdt hij niet op om
publiekelijk protest aan te tekenen. Hij
ziet het als zijn verantwoordelijkheid
om te spreken.
Zout
Voor het derde thema van haar
Bergrede keert M’charek terug naar
de helling buiten het kuststadje Zarzis.
Een onbeduidende heuvel zonder
historische betekenis, maar waarvan
de verschillende uitzichten een inkijk
geven in de complexiteit van haar
lezing. Richting zuidoosten strekken
zich de glinsterende zoutvlaktes uit
zover het oog reikt. Draai je je naar
het noordwesten, dan is het landschap
gevarieerder en verkaveld in
landbouwvelden met o.a. olijfbomen.
Aan de voet van de helling ligt de
vuilnisbelt waar dode migranten hun
laatste rustplaats vinden. Die helling is
niet alleen een uitzichtpunt gebouwd
op afval, maar ook een (post)koloniale
grens. (…) Terwijl de middelen er niet
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zijn om aan deze ene kant van de
afvalberg voor de doden te zorgen,
glinstert aan de andere kant het witte
goud, zout.
Koloniale macht
COTUSAL, de Compagnie générale
des Salines de Tunisie, exploiteert het
zout van de Sebkha. Dit Franse bedrijf
heeft een landoppervlakte van 15.000
ha tot zijn exclusieve beschikking, 50
keer zo groot als het stadje Zarzis
zelf. Het zout wordt geprezen om zijn
uitzonderlijk hoogwaardige kwaliteit
en zijn rijkheid aan mineralen.
Gebruikmakend van de haven
denderen dagelijks tonnen zout over
de weg van de Sebkha naar de stad
om naar Europa getransporteerd
te worden: 500.000 ton in 2018
volgens het bedrijf, 650.000 ton
vandaag volgens de website.
De zoutextractie heeft een lange geschiedenis en is verweven met de koloniale overheersing van de Fransen
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tussen 1881 en 1956. Al in 1903
werd er zout door Franse bedrijven
gewonnen. Hoewel sommigen stellen
dat COTUSAL toen al betrokken was,
houdt het bedrijf het erop dat ze pas
sinds 1949 op de Tunesische markt
actief werden. (…) Voor de Tunesische consument kost een kilo zout 2,5
dinar (2.500 cent). COTUSAL betaalt
5 cent voor een ton zout! Een gevolg
van de zeer gunstige contracten uit
de koloniale tijd, die ook nog in 2014
werden verlengd zonder veranderingen in de voorwaarden, alhoewel
Tunesië onafhankelijk is sinds 1956.
Ten tijde van de Jasmijnrevolutie
(2011) protesteerden de werknemers
al tegen het koloniale karakter van
het bedrijf dat de regionale ontwikkeling of de infrastructuur niet stimuleert. Integendeel, COTUSAL heeft
bijgedragen aan de marginalisering
van het zuiden en aan de ecologische problemen. In de Sebkha zijn
speciale kanalen aangelegd om het
zeewater verder het land in te laten
stromen, zodat zich daar meer zout
afzet. Dit heeft immense ecologische
schade tot gevolg voor het bijzondere
Sebkhalandschap, de kustlijn en voor
landbouwgronden. Op die manier
wordt een groot deel van het land
in de onmiddellijke nabijheid van de
stad ‘gekoloniseerd’. Met als gevolg
geen werk, geen toekomst voor de
jongeren.
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Niet ver daar vandaan zijn sinds
2011 duizenden jonge mannen en
recentelijk zelfs hele families met kleine
vissersbootjes naar Europa vertrokken.
Velen hebben het niet gehaald. Weer
wat kilometers verderop investeert
Europa met vereende krachten in het
bewaken van de Libische grenzen. En
600 km noordelijker, in de hoofdstad
Tunis, rekruteren bureaus uit Frankrijk
en Duitsland de crème de la crème
van de Tunesische hoogopgeleiden
voor de Europese arbeidsmarkt. Met
die structurele ongelijkheid zal Europa
altijd een aanzuigende werking blijven
hebben voor migranten.
De metafoor van het zout
Het zout in de context van de Bergrede
is de smaakmaker en staat voor het
moreel goede. Zout moet je niet laten
bederven maar meteen inzetten, voor
het zijn karakter verliest. Jezus weet
de weg en spoort zijn volgelingen
aan zich niet te verschuilen, maar
het goede te verkondigen. Maar
M’charek wil zich niet enkel beperken
tot deze ethische interpretatie. Zout is
immers zo veel: een natuurlijke bron in
de Sebkha en een commercieel goed
op de markt, het is een smaakmaker
in onze keukens, maar een bederver
van ons eten als we er te veel in doen.
Het is een conserveringsmiddel, een
manier om eten niet te laten bederven,

maar kan ook hoogst intolerant
zijn: daar waar zout is groeit geen
olijfboom, daar waar zout is begraaf
je geen mensen. Ze heeft het zout
forensisch benaderd, met de kunst
van aandacht geven, en het als spoor
gevolgd om verbanden te leggen.
Omdat ik me weiger neer te leggen
bij rigide grenzen tussen wij en zij,
tussen daar en hier of tussen toen (zeg
het koloniale verleden) en nu.
Je zou kunnen zeggen dat de mensen
die op zee het leven hebben gelaten,
behandeld zijn als smakeloos zout.
We wilden ze in Europa niet hebben;
ze zijn daardoor afval geworden en
op een vuilnisbelt begraven. Wat
je ook kunt overwegen is dat wij,
Europeanen, die elkaar tot individuen
degraderen die zich steeds minder
bewust zijn van het feit dat ze deel
uitmaken van een grote gemeenschap,
ook in Verweggistan, waar we immers
naartoe gaan om zout te halen en ook
om de intelligentsia weg te trekken, dat
WIJ dat smakeloze zout zijn geworden,
vertelt ze in het interview met Jasper
van den Bovenkamp. De vrijwilligers
die de dode lichamen een laatste eer
willen bewijzen door ze een graf te
geven, hoe krakkemikkig ook, zijn zij
misschien het zout der aarde? Burgers,
die ondanks gebrek aan politieke
steun en financiële middelen, een
daad van medemenselijkheid stellen?
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Stichting DMC
Bij hoogleraar Amade M’charek gaan
wetenschap en engagement hand in
hand. Ze betwijfelt zelfs of het anders
kan. Oog in oog met de problematiek
van verdronken vluchtelingen aan
de kusten van de Middellandse Zee
kan ze onmogelijk de afstandelijke
observator blijven die alleen vragen
stelt en noteert. Wie kijkt moet iets
doen! Ze vindt het ondraaglijk dat
dode migranten op een kleine lap
grond, een stortplaats dan nog,
anoniem aan de aarde worden
toevertrouwd. Elk van hen heeft recht
op een eigen graf, op aandacht en
waardigheid, vindt ze. Als op het
strand van Scheveningen een lijk
zou aanspoelen, zouden we alles op
alles zetten om de identiteit van deze
persoon te achterhalen, zegt ze in het
gesprek in De Volkskrant. Waarom
doen we dat niet bij deze mensen?
M’charek is van mening dat er een
gepaste begraafplaats moet komen
en daarom is ze met de gouverneur
in Zarzis gaan praten. Hij schaamde
zich diep voor de situatie, maar gaf
toe niet over de nodige middelen
te beschikken om zo een project
te realiseren. Daarom heeft de
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hoogleraar besloten om een stichting
in het leven te roepen en in Nederland
een geldinzamelactie te starten
voor een waardig kerkhof in Zarzis.
Drowned Migrant Cemetery4(DMC)
zet zich daarvoor in vanuit de
wetenschappelijke vraag naar de
grotendeels afwezige identificatie
van verdronken vluchtelingen. Er
zal grond gekocht worden en
beschikbaar gesteld om, samen met
de lokale overheid, ngo’s, vrijwilligers
en donateurs, die laatste rustplaats
voor aangespoelde migranten te
bewerkstelligen en te beheren.
M’charek rekent op 40.000 euro.
Naar de stichting en de fondsenwerving
heeft M’charek in haar Bergrede niet
verwezen. Maar haar betoog heeft
wel duidelijk gemaakt dat de Bijbelse
metafoor van het zout der aarde
nergens zo aangrijpend en acuut
zichtbaar wordt als in Zarzis, dat
kleine vissersstadje in het zuiden van
Tunesië.
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