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In het verlengde van de acties van het PEROU

Het PEROU - Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines (Centrum voor Verkenning van Stedelijke 
Mogelijkheden) / www.perou-paris.org werd in oktober 2012 opgericht door tuinarchitect en dichter 
Gilles Clément en politicoloog en schrijver Sébastien Thiéry. Sinds zeven jaar brengt de organisatie 
kunstenaars, architecten en onderzoekers bijeen op plekken waar grote stedelijke armoede heerst, om 
de gebaren van gastvrijheid die daar worden gemaakt te prijzen en te bevorderen. Op deze plekken 
– bijvoorbeeld in de sloppenwijken van het Île-de-France, de jungle van Calais, de kraakpanden van 
Avignon of op de trottoirs van Parijs – worden acties geboren uit de ontmoeting met migranten, 
daklozen en Roma, evenals met degenen die hen helpen. Hieruit komen verschillende soorten 
gezamenlijke werken voort: architecturale, fotografische, beeldende, performancewerken, uitgaven enz. 
Al deze werken tonen de vindingrijkheid die in deze marges te vinden is, getuigen van plekken, blijken 
van solidariteit, talen, gebaren, dromen en fantasieën die de weg bereiden naar andere mogelijke 
toekomsten. Het streven van het PEROU is om deze mogelijke toekomsten te erkennen en bij te 
dragen aan de verwezenlijking ervan, met name door middel van verschillende soorten acties, zowel 
ter plaatse als op het politieke en juridische toneel.

Ten behoeve van een verzoek aan UNESCO

In september 2019 krijgt Sébastien Thiéry een verblijfsbeurs toegekend door de Académie de France 
in Rome. Hij neemt zijn intrek in de Villa Médici, waar hij zal werken aan het project Écrire Décrire 
Inscrire l’acte d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité (Schrijven Beschrijven 
Inschrijven. De daad van gastvrijheid op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid). 
Doel van het project is om de benodigde stukken te verzamelen voor het indienen van een verzoek 
aan Unesco om de daad van gastvrijheid als werelderfgoed te erkennen. Het gaat erom om, ten 
overstaan van het heersende geweld, te laten zien hoeveel waarde we hechten aan de daden van 
gastvrijheid die vandaag de dag plaatsvinden, en hoezeer deze daden ons gezamenlijk overeind 
houden. Dit werk ligt in de lijn van de eerdere acties van het PEROU en bestaat erin ruchtbaarheid 
te geven aan de in zeven jaar verworven kennis over solidariteitsbewegingen, over hun schoonheid, 
hun kracht, het algemeen welzijn dat zij vertegenwoordigen voor toekomstige generaties. Het 
creatieve project vindt plaats op het internationale juridische toneel en is erop gericht een nieuw 
soort bescherming te bieden aan degenen die de gastvrijheid gestalte geven en bevorderen. Door 
haar vlaggen uit te zetten en maatregelen te nemen zal Unesco, zowel op zee als op het land, waken 
over het behoud van de daden van gastvrijheid die op de weg van migranten vorm krijgen, dat wil 
zeggen dat ze zal waken over het voortbestaan ervan, dat ze dit erfgoed zal doorgeven, dat ze deze 
daden zal steunen, prijzen, roemen, vergezellen, versterken; ervoor zal zorgen dat ze zich uitbreiden 
en vermeerderen, dat ze er kortom de waarde en het belang van zal laten zien voor de mensheid van 
vandaag en morgen.

Onderzoekswerken creëren over de daden van gastvrijheid

Met het oog op de duidelijke gevaren waaraan de daad van gastvrijheid vandaag de dag wordt 
blootgesteld, dienen we met spoed, begin 2021, een verzoek in bij Unesco. Dit verzoek omvat het 
ICH-01-formulier voor het plaatsen van immaterieel erfgoed op de urgentielijst. Op dit formulier worden 
met name de argumenten voor de urgentie van de bescherming van de daden van gastvrijheid 
uiteengezet (onderdeel 1. ‘Vaststelling en omschrijving van het element’; onderdeel 2. ‘Noodzaak van 
urgente bescherming’) en de maatregelen die deze bescherming mogelijk moeten maken (onderdeel 
3. ‘Maatregelen ter bescherming’). Over de vorm van deze maatregelen wordt en zal door ons worden 
nagedacht samen met verschillende collectieven, zowel op zee als op het land. Het dossier bestaat



daarnaast uit een geschreven archief (onderdeel 4. ‘Deelname en toestemming van de gemeenschap in 
het nominatieproces’) en een foto- en filmarchief (onderdeel 6. Documentatie) met betrekking tot de 
daden van gastvrijheid die vandaag de dag plaatsvinden op de wegen van migranten in zowel Afrika 
als Europa. Door samenwerkingen met fotografen en filmmakers, tot stand gebracht vanuit Rome, 
moet voldaan worden aan de documentatie-eis van Unesco, die om ‘10 foto’s in hoge resolutie’ vraagt 
en om een ‘montagefilm van 5 à 10 minuten’. De vorming van het geschreven archief is de inzet van 
een samenwerking met schrijvers, anonymi, organisaties, collectieven en verenigingen overal rond de 
Middellandse Zee, die het PEROU samen met de Ateliers Médicis tot stand hoopt te brengen. Dat is het 
doel van dit document, dat wordt gedeeld met degenen die willen meewerken aan de gezamenlijke 
voorbereiding, dit jaar, van het verzoek aan Unesco.



De tekst Overal rondom. Een gemeenschappelijk werk uitbreiden

In 2017 gaf het PEROU het startsein voor het schrijven van Tout autour. Une œuvre commune (Overal 
rondom. Een gemeenschappelijk werk), een door samenwerking verkregen opsomming van daden 
van gastvrijheid die plaatsvinden en plaats creëren op de weg van migranten in Frankrijk. Deze 
opsomming werd in verschillende vormen gepubliceerd, en werd in de collectie van het museum voor 
hedendaagse kunst FRAC Centre-Val de Loire opgenomen als een onvervreemdbaar, onuitwisbaar 
archief (zie hieronder voor de verschillende publicatievormen). Ten behoeve van het verzoek aan 
Unesco zouden we deze opsomming vandaag de dag willen uitbreiden, om zo te kunnen voldoen 
aan onderdeel 4 van het ICH-01-formulier getiteld ‘Deelname en toestemming van de gemeenschap 
in het nominatieproces’. Verderop in dit document is een fragment van de tekst Overal rondom. Een 
gemeenschappelijk werk opgenomen. Dit fragment moet worden gezien als een protocol, in zijn 
letterlijke betekenis van ‘eerste rol’. Het gaat dus om een tekst in wording, en met deze oproep 
nodigen we anderen uit deze aan te vullen, uit te breiden.

We doen vandaag de dag dus een oproep aan onze relaties rond de Middellandse Zee opdat:

- zij deze eerste rol van ons gemeenschappelijke archief lezen, tonen, publiceren, doorgeven;

- zij aan de hand daarvan nieuwe getuigenissen verzamelen van deze alledaagse gebaren, van 
deze dagelijkse handelingen, van wat doorgaans niet als een doorslaggevend onderdeel van onze 
geschiedenis wordt erkend; en dit op steeds opnieuw te bedenken manieren; in de ontmoeting met 
degenen die deze geschiedenis met hun daden schrijven, in de ontmoeting met migranten, die zich 
deze geschiedenis beter dan wie ook herinneren, door correspondenties aan te gaan met degenen die, 
hier of daar, als ‘geholpen personen’ of ‘helpende personen’ de gastvrijheid gestalte geven; 

 - zij deze getuigenissen weergeven in hun eigen taal en in de vorm die zij het meest geschikt achten 
om uitdrukking te geven aan de impact van deze daden;

- zij op zijn minst doorgaan met het beklemtonen van de voornamen van degenen die de gastvrijheid 
gestalte geven, zodat de gemeenschap die wordt gevormd door degenen die ons erfgoed levend 
houden en die dus instemmen met het erkennen van deze daden als werelderfgoed, zichtbaar wordt 
in de tekst;

- zij zodoende bijdragen aan de vorming van een hedendaags, meertalig archief van gebaren van 
aandacht, welwillendheid, broederschap, vriendschap die we met elkaar delen, en dat we onderweg 
zullen lezen, publiceren, zingen;

- zij ons deze archiefstukken doen toekomen zodat wij deze samen met schrijvers en kunstenaars in 
de Ateliers Médicis kunnen opnemen in het archief in wording;

- zij samen met ons, door dit collectieve, zichtbare schrijven, het verzoek aan Unesco zullen 
voorbereiden, dat we begin 2021 samen zullen indienen bij het hoofdkantoor van de organisatie.



 

FRAC Centre-Val de Loire, Orleans, biënnale van architectuur, Marcher dans le rêve d’un autre, oktober 2017
Na een oproep op nieuwssite Mediapart in augustus 2017 stroomt de mailbox van het PEROU vol met getuigenissen van 
daden van gastvrijheid die vandaag de dag in Frankrijk plaatsvinden. Een team van schrijvers, antropologen en sociologen 
werkt deze getuigenissen om tot verhalen in logboekstijl, door louter de feiten en daden te beschrijven. Vormgever Malte 
Martin plaatst deze verhalen in een simpel ontwerp, zwart-wit en in A4-formaat. Zodoende wordt het archief ontsloten van 
een onbegrensde gemeente, bewoond door een menigte die door de beklemtoonde voornamen zichtbaar wordt. Tijdens 
de architectuurbiënnale Marcher dans le rêve d’un autre (Lopen door andermans droom) wordt dit gemeentearchief met 
behulp van fluorescerende roze tape op de muren van het museum voor hedendaagse kunst FRAC Centre-Val de Loire 
geplakt, evenals op die van de omringende stad. Zo wordt dit gebied van gebaren, deze urbaniteit van de 21e -eeuw die 
wordt gevormd door de vele daden van gastvrijheid, zichtbaar. Op elk van de velletjes staat geschreven: ‘Fragment van 
een oneindige tekst op basis van getuigenissen die naar het PEROU zijn, worden en zullen worden gestuurd via contact@
perou-paris.org’. Zo verwijst elk verhaal naar een ander verhaal, ad libitum.



Centre George Pompidou, Parijs, festival Hors Pistes, januari 2018
Ter gelegenheid van het festival Hors Pistes 2018 met als thema La Nation et ses fictions (De natie en haar ficties) worden 
de 188 verhalen waaruit de tekst Overal rondom. Een gemeenschappelijk werk op dat moment bestaat, getoond op de muren 
van de kelderverdieping en op de reling van het Forum van het Centre George Pompidou. Elke tekst, bevestigd en aange-
duid met een fluorescerend stukje tape, vertegenwoordigt de ontmoetingsruimte die zich in het museum ontvouwt. Zo 
krijgt een lijnvormige, duidelijke kaart vorm waarbinnen de verschillende verhalen met elkaar resoneren. De losse, broze 
gebaren komen uit hun isolement en verschijnen als lichtpuntjes afkomstig van een en dezelfde menigte die aan het werk 
is, van een scheppende gemeenschap 



Le Consulat, Parijs, 27 oktober 2018
Een collectief van clubbers organiseert avonden in Parijs waarvan de opbrengsten naar hulporganisaties voor migranten 
gaan. Het collectief noemt zich Les Éveillés (De Ontwaakten) en biedt jonge Parijzenaars de mogelijkheid ‘al dansend 
over anderen te waken’. Op 27 oktober 2018 organiseert het een nachtfeest in het Consulat, een tijdelijke club in het 14e 
arrondissement van Parijs. Het collectief legt de hand op de tekst Overal rondom. Een gemeenschappelijk werk, drukt de 
verhalen af op vijf verschillende formaten papier (van A5 tot A1) en plakt ze op de wanden van de dancefloor, van boven 
tot onder, zodat er voor de dansers een schuilplaats van teksten ontstaat.   



Familistère van Guise, Grande révolution domestique (Grote huiselijke revolutie), maart 2019
In het Familistère of ‘Sociale paleis’ van Guise, een 19e -eeuwse architecturale utopie, wordt een vertrek gewijd 
aan de tentoonstelling van de 21e -eeuwse utopie die wordt vertegenwoordigd door de tekst Overal rondom. Een 
gemeenschappelijk werk. De installatie, waarvoor opnieuw gebruik wordt gemaakt van het regelmatige patroon van 
A4’tjes en de oplichtende roze tape, functioneert als een opeenhoping van puntjes die, van boven tot onder en op alle 
oppervlakken van het vertrek, de aandacht vestigen op de vele gebaren van gastvrijheid. Het vertrek, dat wordt bevolkt 
door de voornamen van degenen die elkaar vinden in hun gastvrije daden, is als een echokamer waarin het rumoer 
wordt versterkt van wat vandaag de dag, ondanks alles, in Frankrijk wordt opgebouwd. De tekst is als een kaart, laat een 
bevolking zien. 



OVERAL RONDOM. EEN GEMEENSCHAPPELIJK WERK

eerste fragment van ons gemeenschappelijke archief
bedoeld om te lezen, te tonen, te publiceren, door te geven, uit te breiden



Lydie H., 53 jaar, werkloze woonachtig in Calais, gaat op 21 februari 2017 rond 10.30 uur met een 
twaalftal geweven zakken en evenzovele witte schooletiketjes een kamp binnen. Ze ontmoet een 
groep migranten die ze kent, en ook een paar nieuwelingen. Allemaal hebben ze een baal vuile was 
bij zich, die ze haar toevertrouwen. Lydie H. schrijft voor- en achternamen op de etiketjes, die ze op 
de bijbehorende zakken plakt. Thuis haalt ze de inhoud uit een eerste zak. Ze scheidt kleur van wit. 
De twee stapeltjes kleren stopt ze in haar twee wasmachines. Zo draait ze meerdere wasjes, leegt 
ze de zakken was na was. Ze hangt het wasgoed op in haar garage, haar salon en de voormalige 
kinderkamer. Daarna strijkt ze broeken en hemden, vouwt ze T-shirts en ondergoed, en stopt ze de 
kleren in de geëtiketteerde zakken. Twee dagen later, op 23 februari 2017, in de ochtend, brengt Lydie 
H. de kleren terug naar Nasratullah B., een 28-jarige Afghaan, die de taak op zich neemt iedereen zijn 
kleren terug te bezorgen. 

Martine D., 69 jaar, gepensioneerde woonachtig in Calais, stelt Ramzi B., een minderjarige Afghaan, 
op 17 februari voor bij haar thuis een douche te nemen. Nadat hij zich boven in de badkamer heeft 
gewassen gaat hij naar de keuken beneden, waar Martine D., die aan het fornuis staat, vraagt of hij wil 
mee-eten. Ramzi B. antwoordt dat hij alleen graag een grote kom melk zou lusten. Hij vraagt of ze die 
wil opwarmen en daarbij geleidelijk een grote hoeveelheid suiker wil toevoegen.

Charlotte K., gepensioneerde woonachtig in Sainte-Marie-aux-Mines, werkt als vrijwilliger voor de 
Restaurants du Coeur in de stad. Ze kent de voornamen van alle vluchtelingen uit het Opvangcentrum 
die regelmatig bij de liefdadigheidsorganisatie komen eten, en doet haar best om rekening te houden 
met hun eetvoorkeuren. Op 25 maart, als haar dienst erop zit, de vaat is gedaan en opgeruimd, pleegt 
Charlotte K. meerdere telefoontjes en doet wat nodig is om Zekrullah M., een 23-jarige Afghaanse 
vluchteling, zijn tas terug te laten vinden die hij in de bus heeft laten liggen.

Camille S., 47 jaar, modeontwerpster woonachtig in Tarnos, haalt op 17 februari om 11 uur een 
herenfiets uit haar garage. Ze stoft hem af, pompt de banden op en fietst naar de Place de l’Église. 
Daar ontmoet ze Janice O., 22 jaar, Eritreeër, aan wie ze de fiets geeft. Vervolgens gaat ze te voet terug 
naar huis via de Avenue Lénine.

Emmanuelle A., winkelmanager woonachtig in Pau, geeft Rafa T., een 15-jarige Afghaan, op 22 maart 
een paar hoge leren sportschoenen maat 43, kleur marineblauw.

Simon K., 31 jaar, serveerder woonachtig in Pantin, ontmoet op 1 juli om 16.30 uur Kiros M., een 
22-jarige Ethiopiër, in een café aan de Avenue Jean-Jaurès te Aubervilliers. Simon K. benoemt de 
voorwerpen en materialen van het interieur van het café. Vervolgens beschrijft hij de dingen die 
ze op straat zien gebeuren. Kiros M. herhaalt de woorden en zinnen totdat Simon K. hem met een 
goedkeurend gebaar laat weten dat zijn uitspraak goed is. Deze Franse les gaat zo een uur door.

Michaël B., 55 jaar, werkloze woonachtig in een voorstad van Nantes, weet veel van planten en 
tuinbouw. Een deel van zijn dagen besteedt hij aan het oogsten van groenten en eetbare wilde 
planten in de nabijgelegen velden. Bijna elke avond maakt hij er een soep van, die hij vervolgens naar 
een groep migranten brengt die vijf bushaltes bij hem vandaan woont. Op 11 maart bestaat de soep 
uit wortel, pastinaak en Nieuw-Zeelandse spinazie. Michaël B. voegt er crème fraîche en peterselie aan 
toe alvorens de hermetisch gesloten stoofpan op een boodschappentrolley te zetten en te vertrekken. 
Het is dan 19.30 uur. 

Bernard T., 51 jaar, timmerman woonachtig in Dunkerque, gebruikt een deel van zijn garage voor de 
opslag van materiaal dat hij sinds het begin van het jaar verzamelt: planken, gereedschap, spijkers en 
zaagsel. In het weekend brengt hij dit materiaal in zijn bestelwagen naar de verschillende kampen in 
de regio Hauts-de-France, zodat de migranten er hun onderkomens mee kunnen versterken. Bernard 
T. bouwt ook droogtoiletten in de kampen en vertaalt een document in het Engels waarin de werking 
ervan wordt uitgelegd.



Guido T., 32 jaar, werkloze woonachtig in Orly, ontvangt op 28 juli om 10 uur ’s ochtends Mohammad 
Hussein Z. en Ahmad S., twee Afghaanse mannen van respectievelijk 27 en 18 jaar, bij hem thuis. 
Hij laat hun zijn tweekamerflat zien, legt hun uit hoe de huishoudelijke apparaten werken. Na een 
gezamenlijk kopje koffie geeft hij ze elk een kaartje met de toegangscodes van het gebouw en de 
telefoonnummers van zijn buren Zoé H. en Malik E., en tekent hij een plattegrond van de wijk waarop 
hij het dichtstbijzijnde metrostation en de twee dichtstbijzijnde bushaltes aangeeft. Vervolgens geeft 
Guido T. ze een setje sleutels en verlaat de woning rond 11.30 uur, voor een dag of tien.

Jeanne L., 43 jaar, dierenarts woonachtig in Boissy-Saint-Léger, brengt in de ochtend van 29 augustus 
twee jonge Afghanen naar het Gare du Nord in Parijs. Ze koopt twee treinkaartjes naar Calais, twee 
flesjes water en een schoudertas voor ze. Ze loopt met hen mee naar spoor 5 en brengt ze naar hun 
zitplaatsen. Dan stapt ze weer uit en wacht op het perron tot de trein vertrekt, om 11.46 uur.

Philippe K. en Sophie K., beiden basisschoolleraar, woonachtig in een dorp in de regio Nice, geven 
sinds vier maanden onderdak aan Omar L., een 21-jarige Gabonees. Op 23 mei laat de jonge man 
weten dat hij zijn weg wil vervolgen naar Parijs. Nadat ze met z’n drieën hebben gegeten stellen 
Philippe K. en Sophie K. voor dat Omar L. de sleutels van hun woning bij zich houdt, voor het geval hij 
terug wil komen.

Mylène T., 81 jaar, gepensioneerde woonachtig in Calais, controleert haar internetverbinding voordat 
ze naar bed gaat. Het is 12 september, 21.00 uur. Sinds een jaar verzamelen zich elke avond migranten 
voor haar huis om gebruik te maken van haar wifi, die ze expres niet beveiligt.

Solange B., 48 jaar, kapster in Calais, gaat tijdens haar lunchpauze regelmatig naar het postkantoor. 
Daar biedt ze als Engelstalige haar hulp aan aan migranten die behoefte hebben aan een vertaling 
van hun vraag aan het loket.

Michel P., 47 jaar, longarts in Nancy, ontvangt op 14 oktober Maki A. in zijn praktijk. De 37-jarige 
Sudanees lijdt aan een verergerde chronische bronchitis. Met Michel P. is hierover contact opgenomen 
door Rachel K., 39 jaar, lerares in Metz, die naast hem woont op het platteland en bij wie Maki A. op 
dat moment verblijft om te herstellen. Na het maken van een röntgenfoto wordt de diagnose gesteld 
dat hij een longontsteking heeft. Michel P., die zijn noodvoorraad antibiotica regelmatig aanvult, geeft 
zijn patiënt een tiendaagse kuur mee. Hij brengt het consult, de röntgenfoto en de medicijnen niet in 
rekening. Hij vraagt Maki A. een maand later terug te komen, om te controleren of de longvlek en de 
ontsteking zijn verdwenen. 
        
Cécile D., 35 jaar, basisschoollerares, woont in het 19e arrondissement van Parijs. Van 31 december 
2016 tot 1 juli is ze elke zaterdag en zondag vroeg uit de veren om zestien liter water te koken en in 
grote thermosflessen te gieten. Ze stopt er zakjes zwarte thee in, die ze met de touwtjes aan elkaar 
vastknoopt om ze er makkelijker weer uit te krijgen, en verdeelt er een kilo suiker over. Als de thee 
lang genoeg heeft getrokken sluit ze de thermosflessen, stopt ze in een boodschappentrolley en 
begeeft zich naar de kade van het Canal de l’Ourcq, waar ze het buurtcollectief treft waarmee ze 
ontbijt uitdeelt aan vluchtelingen.

Dominique M., 69 jaar, gepensioneerde woonachtig in Calais, praat op 1 februari via Skype met Shada 
K., een 38-jarige Iraakse die in 2010 naar Groot-Brittannië is gevlucht. Hij vertelt haar hoe het gaat 
met Ibrahim K. en Hude K., haar kinderen van respectievelijk 17 en 15 jaar, aan wie Dominique sinds 
een aantal weken onderdak geeft.

Chantal M., 61 jaar, bibliothecaresse woonachtig in Bordeaux, vraagt Abdullah A., 46 jaar, Sudanees, 
op 22 maart om een identiteitsbewijs voor zijn inschrijving bij de bibliotheek. Als ze Abdullah A. ziet 
aarzelen begrijpt ze dat hij zo’n bewijs niet kan laten zien. Chantal M. gaat verder met de inschrijving, 



waarbij ze mompelt: ‘Identiteitsbewijs gezien…’  

Léa S., 39 jaar, beheerster van vakantiehuisjes woonachtig in Barcelonnette, nodigt op 10 maart Ali S., 
Mohamed G., Aba M., Djibril V. en Issa G., Sudanezen van respectievelijk 26, 34, 26, 23 en 32 jaar die de 
dag ervoor met de bus zijn aangekomen, uit om bij haar thuis aan te schuiven aan de gastentafel. Ze 
zet hun rodelinzensoep voor, Ubaye-kaas en een perentaart.

Nadine R., 62 jaar, gepensioneerde woonachtig in Calais, krijgt op 14 februari 2017 een telefoontje van 
Mahdi M., een 16-jarige Afghaan. De jonge man is buiten adem en kan nauwelijks uit zijn woorden 
komen. Hij vertelt haar dat zijn ogen zijn opgezwollen door traangas en dat zijn schenen en dijen dik 
zijn door knuppelslagen. Nadine R. stapt in de auto en vindt hem op de weg naar Gravelines. Ze neemt 
Mahdi M. mee naar huis, verzorgt zijn wonden en biedt hem eten en onderdak aan.    

Anne K., 60 jaar, taaldocente woonachtig in Chesnay, ontmoet op 20 augustus Almas F., een 25-jarige 
Afghaan, voor het Gare du Nord in Parijs. Almas F. is angstig. Hij vraagt of Anne K. hem kan helpen 
bij het begrijpen van de formulieren die hij moet invullen. Anne K. neemt hem mee naar een café 
en vertaalt de documenten voor hem. Ze besluiten wekelijks af te spreken zodat Anne K. hem verder 
vooruit kan helpen. Een jaar later woont Almas F. bij Anne K. en haar man Michel T., die hem allebei 
als een familielid zien. 

Adèle B., 9,5 jaar, leerlinge uit groep zes, helpt op 23 september samen met haar moeder en 
vrijwilligers van hulporganisatie Secours catholique mee met het uitdelen van kleren aan een groep 
alleenreizende minderjarige vluchtelingen.

Julie L., 24 jaar, studente wonend in Parijs, vergezelt op 26 juni Bahroz H., een 19-jarige Irakees 
aan wie ze twee nachten onderdak heeft gegeven en die die dag naar Dunkerque vertrekt, naar het 
Gare du Nord. Op het moment dat ze het perron op lopen pakt ze zijn hand vast en drukt zich tegen 
hem aan, om de indruk te wekken dat ze een stel zijn en daarmee te voorkomen dat de jonge man 
gecontroleerd wordt door de politie. Julie L. wacht tot de trein vertrekt, om 20.56 uur, waarna ze het 
station verlaat.

Sylviane M., 33 jaar, inwoonster van Parijs, komt op weg naar haar werk regelmatig een bedelend 
Syrisch gezin tegen in de metro. De twee kinderen van het paar, een jongen en een meisje, zijn 
ongeveer even oud als haar zoon Arthur, die net 7 is geworden. Op zaterdag 8 april besluiten Sylviane 
en haar zoon, aan wie ze over deze bijna dagelijkse ontmoeting heeft verteld, de boekenkast van de 
jongen te bekijken en er de boeken uit te halen die Arthur niet meer leest. Meerdere woensdagen 
achtereen gaan moeder en zoon samen de metro in om deze boeken naar de twee kinderen te 
brengen. Ze geven er steeds maar twee of drie, want ze weten niet waar het Syrische gezin verblijft en 
of het meisje en de jongen de boeken mee kunnen nemen. Beetje bij beetje doet Arthur zelfs afstand 
van de boeken waaraan hij erg is gehecht. Hij maakt zich lang zorgen om het lot van Riham en Bassel, 
van wie hij inmiddels de voornamen kent, en informeert bij zijn moeder waar ze naar school gaan.        

Mathieu M., 40 jaar, leraar woonachtig in Calais, laat op 26 januari Mustafa O. en Awad A., Sudanezen 
zonder papieren van respectievelijk 28 en 29 jaar, binnen in zijn huis. Hij laat ze een vertrek zien met 
twee bedden, op de begane grond. Het is de kamer van zijn kinderen, die om de week bij hun moeder 
wonen. Mathieu M. biedt ze aan de kamer te gebruiken wanneer die vrij is.



We zijn daar waar onze aanwezigheid de wereld doet geschieden, we zijn vol geestdrift en eenvoudige 
plannen, we zijn levend, we bivakkeren op de oevers en praten met schimmen, en iets in de lucht, de 
verhalen die worden verteld, maakt ons tegelijk nederig en onoverwinnelijk. Want onze behoefte om 
dat waarvan we hebben gedroomd op aarde te vestigen is oneindig. 

Mathieu Riboulet, Nous campons sur les rives (we bivakkeren op de oevers), Verdier, 2018



Saint-Jean-du-Doigt, Festival ICE, juni 2018
Aangeplakt op het stadhuis van Saint-Jean-du-Doigt evenals op de muren van de danszaal van dit Bretonse dorp, ontvouwt 
Overal rondom. Een gemeenschappelijk werk zich op ooghoogte. Gedurende enkele dagen stuiten de dorpsbewoners op de 
verhalen alsof het openbare mededelingen zijn. Op 23 juni is er in de danszaal een ontmoetingsavond met het PEROU, 
waarvoor de inwoners zijn uitgenodigd. Op alle stoelen in de zaal ligt een verhaal. De bezoekers nemen plaats, waarbij ze 
de tekst van hun stoel pakken. In plaats van het woord te nemen, nodigt Sébastien Thiéry degenen die dat willen uit het 
verhaal dat ze in hun handen hebben hardop voor te lezen. Het gemeenschappelijke spreken duurt ongeveer een uur.



Kapel van het Kasteel van Goutelas - Centre culturel de rencontre, juli 2018

Het Kasteel van Goutelas in de Forez verkeert in een bouwvallige staat wanneer een groep inwoners in de jaren 
zestig besluit het kasteel te restaureren. De restauratie duurt jaren en de namen van degenen die eraan meewerken 
worden vermeld op een stuk muur van het kapelletje van het kasteel, dat een Centre culturel de rencontre (cultureel 
ontmoetingscentrum) wordt gewijd aan recht en scheppingskunst. In juli 2018 worden op een simpele houten tafel in een 
hoek van de kapel drie blokken papier met de tekst van Overal rondom. Een gemeenschappelijk werk gelegd. De bezoekers 
worden uitgenodigd een velletje af te scheuren, waarbij elk velletje uniek is, en mee naar huis te nemen.



Grote tent van het Banquet du livre in Lagrasse, Dans la confusion des temps (In de verwarring der tijden), augustus 2018
Ter gelegenheid van de literaire ontmoetingen in Lagrasse wordt een gesprek georganiseerd tussen Sébastien Thiéry, 
coördinator van de acties van het PEROU, en Marielle Macé, literatuurtheoretica en auteur van een boekje waarmee ze 
veel succes oogst: Sidérer, considérer. Migrants en France en 2017 (Verslagenheid, opmerkzaamheid. Migranten in Frankrijk in 
2017). De A4’tjes van Overal rondom. Een gemeenschappelijk werk worden verspreid over de stoelen, en het publiek leest in 
stilte wat erop staat voordat het gesprek begint. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op de eigenaardigheid van een tekst 
die oneindig heet te zijn, de vragen over het auteurschap die door de tekst worden opgeroepen en de vele vormen van 
vrije publicaties waartoe de tekst uitnodigt.



Nuit Blanche Parijs, oktober 2017; Manufacture Atlantique, Bordeaux, december 2017; MAC VAL, Open Monumentendagen, 
september 2018
Overal rondom. Een gemeenschappelijk werk komt voort uit een noodzakelijke zoektocht naar manieren om publiekelijk 
uitdrukking te geven aan wat ondanks het geweld, ondanks de pijn van de ontheemding, door veel van onze tijdgenoten 
elke dag wordt opgebouwd. Met het schrijven en publiceren van deze tekst wordt onder andere geprobeerd uitdrukking 
te geven aan wat plaatsvindt, bekend te maken wat tot uitdrukking komt en te openbaren wat wordt opgebouwd. De 
collectieve stem is een van de eerste uitdrukkingsvormen waarmee wordt geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld een nacht 
lang in Parijs, tijdens het culturele evenement Nuit Blanche, of binnen de muren van de alternatieve plek Manufacture 
Atlantique te Bordeaux, of binnen die van het museum voor hedendaagse kunst MAC VAL tijdens de Europese Open 
Monumentendagen. Het voorlezen gebeurt vaak te midden van een gezelschap, alsof er nieuwtjes worden uitgewisseld 
rond een haard. Daarbij is het van belang om het juiste volume te vinden: de daden van gastvrijheid bestaan in een 
collectief geruis en spreiden zich stilletjes uit over onze contreien. De verhalen van deze gebaren dienen dus behoedzaam 
te worden doorgegeven, geleidelijk, haast van persoon tot persoon, in velerlei toonaarden, als een zacht rumoer dat uit het 
landschap opstijgt.



Des Actes. A Calais, et tout autour (Daden. In en rondom Calais), eerste bundel met daden van gastvrijheid, gepubliceerd door 
het PEROU, Post-Editions, oktober 2018
Op het omslag van het boekje, dat een eerste salvo verhalen bevat, staat geen enkele auteur vermeld, behalve dan 
misschien Julie L., die net als anderen haar getuigenis aan het PEROU heeft aangeboden en van wie het verhaal is 
overgenomen uit het boekje zelf. Het is het omslag van een oneindige tekst waarvan de vele personen die eraan hebben 
bijgedragen een scheppende gemeenschap vormen die in de tekst huist en door de tekst tot leven wordt gebracht. De 
royalty’s over de verkoop van het boekje worden overgemaakt naar hulporganisatie SOS MÉDITERANNÉE, om de daden 
op het land te verbinden met die op zee. Het omslag van het boekje is oranje, de kleur van de romp van de Aquarius, het 
reddingsschip van de organisatie tot 2018, en het schip staat er ook op afgebeeld. De inleiding van het boekje is getiteld 
Appel d’air (Roep om lucht), waarmee wordt benadrukt hoezeer de daden van gastvrijheid die vandaag de dag plaatsvinden 
ons heden draaglijk en onze gezamenlijke toekomst denkbaar maken. 



Déclaration d’hospitalité, tweede bundel met daden van gastvrijheid, gepubliceerd door Emma Rivet, Gasoline, mei 2019
Overal rondom. Een gemeenschappelijk werk behoort in de eerste plaats tot het publieke domein. Andere schrijvers, 
uitgevers, grafische vormgevers en performers kunnen ermee aan de slag gaan en de tekst op nieuwe manieren tot leven 
brengen. In 2019 wordt dit bijvoorbeeld gedaan tijdens een ‘mini-uitgave’-project onder leiding van kunstenares Emma 
Rivet, in samenwerking met uitgeverscollectief Gasoline. De verhalen worden aangevuld met nieuwe verhalen die zijn 
verzameld door het collectief, en onder de titel Déclaration d’hospitalité (Verklaring van gastvrijheid) gedrukt op dun papier, 
in een klein langgerekt formaat. De bundel, die wordt uitgegeven in een oplage van 100 unieke exemplaren, heeft een 
gevouwen kaart als omslag. De tekst Overal rondom. Een gemeenschappelijk werk vraagt om nieuwe bestaansvormen, zodat 
het gebied dat erdoor in kaart wordt gebracht kan worden vergroot en er nieuwe verhalen kunnen voortkomen uit het zich 
uitbreidende rumoer, door een soort positieve aanstekelijke werking, en men zich hier en daar misschien zal wagen aan 
nieuwe daden, die in zekere zin worden gedragen door de vele daden die eraan vooraf zijn gegaan.



TIJDPAD

Voorjaar 2020:

- Bekendmaking van het protocol aan onze relaties rond de Middellandse Zee voor de vorming van 
een netwerk van archivarissen van de daden van gastvrijheid

- Vorming van een ‘PEROU-consulaat’ in de Ateliers Médicis, een schrijfresidentie  waarin Marie Cosnay, 
Violaine Schwartz en Oxmo Puccino de archiefstukken verzamelen en het gemeenschappelijke archief 
tot leven brengen

Herfst – winter 2020-2021

- Realisatie van nieuwe publicatievormen van het archief, en verbreiding ervan rond de Middellandse 
Zee

- Voltooiing van het verzoek aan Unesco in samenwerking met de collectieven die bij de aanvraag 
betrokken zijn, en indienen van het volledige dossier bij het hoofdkantoor van Unesco    

CONTACTGEGEVENS VAN HET PEROU

- Sébastien Thiéry, coördinator van de acties: contact@perou-paris.org 
- Lucie Degenne, projectmanager: hospitalite@perou-paris.org 

CONTACTGEGEVENS VAN DE ATELIERS MÉDICIS

- Cathy Bouvard, directrice: cathy.bouvard@ateliersmedicis.fr
- Renan Benyamina, onderdirecteur: renan.benyamina@ateliersmedicis.fr

CONTACTGEGEVENS VAN QUARTIER ROUGE

-  Pomme Boucher, artistiek directrice: pomme.boucher@quartierrouge.org
- Nadège Sellier, productieleider : nadege.sellier@quartierrouge.org


