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'We willen naar huis om te stervèn' door Tijn Sadée

publicatiedatum : 24-O1-2OO4
Buitenland

Op de vlucht voor de bommen belandde in 1992 een bus vot psychiatrische patiënten uit Bosnaë in

Hong.riJe. Twaalf iaar later verblijven de 'yergeten drrazen' nog altiid in en Hongaars

vluchtelingenkamp. 1248 brieven stuurde ltarica huiswaarts' maar van haar familie komt taal noch

teken.

Debrecen

Van onze correspondent

TUn Sadée

Of hij z6n vrouw Selma nog zal herkennen weet Radomir Pandurevic niet. En zijn twee zoons, de tweeling

Francisco en §inan? Ook die heeft hij al twaalf jaar niet gezien. Op zijn vingers zitten zwarie teerplekken' want

iedere sigaret die de inrichting wordt b:nnengesmokkeld zuigt Radomir leeg tot aan de filterrand' Het is lang

geleden dat iemand z:jn nagels heeft geknipt, en zelf is hii er niet toe in staat. "Mijn kop is niet in orde", zegt

Radomir, een Serviër uit Bssnië.

Op de gesloten aÍdeling van het Hongaarse vluchtelingenkamp in Debrecen, dicht b§ de grens met Oekraïne,
proberen Radomir en de andere 25 psychiatrische patiënten uit Bosnië de dag door te komen. Sommigen

!ïeten dat het door de ccrlog komt, dat ze hier nu zitten. Haar de meeste hebben geen flauw benul'

De kapitein, zoals de oudste (84) wordt genoemd, kauwt op een reep chocola. Alic Vedad, een veertiger met

een getekende kop, loopt aan één stuk door de gang op en neer, op schoenen zonder veters. "Woei oei woei",

roept Mara Dordic, een charmante vrsuw yan in de zestig. Haar kamergenost Dragica Ljubas pest haar en lacht
haar uit.

"Die twee dames kwebbelen constant over seks", zegt psychiater Erzsebet Zsadanyi, die drie keer per week de

patiëilten bezoekt. "Moedertje", wsrdt ze genoemd. Patiënt Fatima, die het grsstste deel van de dag in bed

doorbrengt, klampt zich vast aan de psychiater, tijdens haar ronde over de afdeling. Etkaars taal spreken ze

niett Fatima brabbelt in onverstaanbaar Servo-Kroatisch, psychiater Erzsebet spreekt Hongaars. Maar toch
begrupen we elkaar, zegt Erzsebet. "Ik gebruik al m§n zintuigen in een poging om te voelen wat zij
doormaken."

De dlÀraaltocht van de groep begint in de zsmer van 1992 als Mirodrag Bojkovic, directeur van eel kliniek in het
Bosnische stadje lakes, eea gok neemt die het leven van zijn pataënten overhoop zal gooien. De oo.log in
Bssnië is dan een paar maanden sud en cok Jakes, gelegen vlak bij de Bosnisch-Kroatische grensrivier Sava,

ligt zwaar onder vuur. Mirodrag regelt een autobus en laadt al zijn patiërten in, die op dat moment niet meer
$reten dan dat ze "op reis" gaan. Bestemming: onbekend.

Mirodrag en €le buschauffeur zetten koers naar het nsorden, terwijl "de bommen uit de lucht vallen", zoals
Radomir zich later za: herinneren. "Ik was €,oodsbenauwd." Ze rijden een paar dagen, met onderbrekingen,
maat ze halen uite:ndelijk ongedeerd de grens met Hongarije waar een grensbewaker de bus aantreft. Aan
boord: psychiatrische patiënten, in staat van paniek. Mirodrag en de chauffeur zijn dan al verdwenen.

De Hongaarse autoriteiten brengen de grcep eerst onder in een opvangcentrum in Nagyatad bU het Balaton-
meer, waar ze een paar jaar verblijven. Na sluiting van het centrum worden de Bosniërs overgeplaatst naar het
vluchtelingenkamp bij de Oost-Hsngaarse stad Debrecen.

Redzep Museinovic en zijn vrsrw Bozica vormen het enige stel binnen de groep. Tudens hun eerste verblijf in
Nagyatad kregen ze een dochter. Maar ze werden ongeschikt geacht voor haar opvoeding en hebben hun
dochter moeten afstaan aan Hongaarse pleegouders. "Sinds we hier in Bebrecen zitten hebben we haar niet
meer gezien", zegt Redzep. "Ze is nu een tiener."
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Marica zond in die twaalf jaar sinds de nachtelijke vlucht uit lakes elke week twee brieYen naar huis. Maar van

haar familie komt tot op Éeden taai nsch teken. Psychiater Erzsebet: "l{isschien is haar famitie in de oorlog

omgekomen. We hebben geen enkele informatie. Marica en de anderen kwamen destijds aan zonder

paspoorten, dus we kunnen het spoor naar hun familie niet natrekken."

De groep "vergeten dwazen", zoals de Bosniërs worden genoemd, zijn ondergebracht op een ges'oten afdeling

op À"t terrein van het vluchtelingenkamp, een voormalige sovjetlegerkazeme' In de negen jaar van het bestaan

van het kamp verbleven er in tstaal 22.0A0 vluchtelingen, de laatste paar jaar vooral uit vcormalig Joegoslavië,

Afghanistan en lrak. De Europese Unie wil dat toetreder Hongarije de vluchtelingen een status verleent en in

eigen land opvangt, maar de meeste yerlaten na een paar maanden het kamp. "Ze verdwijnen, richting West-

Europa. met hutp van mensensmokkelaars", zegt dircctrice Maria Terdik.

Haar werk bestaat vooral uit cris:smanagement. "De mannen vervelen zich kapot, zuipen, vechten en zijn

gefrustreerd. De psychiatrasche problemen onder de "normale" vluchte,ingen zijn eigenlijk grster dan die cp

de speciale Bosnië-vleugel. We zijn ook allemaal erg gehecht geraakt aan de Jakes-greep."

Verpleegster Ildiko komt vroeg in de ochtend handen tekort op de gesloten afdeling. Bahria Kafedzic wil zich per

se zelf scheren, ook al levert dat niet zelden een klein bloedbad op. "we willen naar huis om te sterven", zegt

Redzep. Hij klaagt over de Bosnische ambassade in Boedapest, die veel belooft maar weinlg doet. Een

medewerker van de ambassade komt de groep eens in de zoveel tijd opzoeken, om chocola en sigaretten uit te

delen. In die twaalf jaar heeft de ambassade voor t\ryee patiënten repatriëring naar Bosnië kunnen regelen'

alegen jaar geleden, in 1995, kwam er met de Dayton-akkoorden een einde aan de oorlog in Besnië' F4aar

familieyan de groep hee*zich nog altijd nietgemeld. "Zezijn allen gehcspital,seerd geraakt", zegtpsychiater

Erzsebet. Behalve zware medicatie zijn er geen financiële middelen voor betere therapie. Erzsebet; "En mocht

zich alsnog familie melden die Mar:ca, Radomir of Fatima mee naar huis neemt, dan heb ik sterke twijfels oYer

het succes daarvan. De twee kwebbelende darses Mara en Dragica kunnen niet meer zonder elkaar"'

patiënt Mileta {41J zwijgt al twaalf jaar. "Hij schaakt, en hoe!", zegt Erzsebet. "Superieurw§n hij onlangs het

kampschaaktoernooi." Toch wil Mileta maar één ding. Naar huis. In de namiddag gebaaft hij de fotografe hem

te volgen naar zijn kamer. Daar begint hij zich uit te kteden, en de fotografe deinst aanvankelijk terug, Maar

dan haalt hij uit zijn kastje een gestreken overhemd en strepdas tevoorschijn. "Hij wil een paspoortfoto", zegt

Erzsebet. "Voor het geval de Bosnische ambassade ooit toch iets vo§r hem regelt"'

'yergeten dwazen' van jakes zitten al twaalf jaar in hongaars kamp
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