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Aylan
Syrië, Maaloula, 2000

1.

Aylan werd geboren op de eerste dag van de lente in het jaar 1990. 
Hij groeide op als de oogappel van zijn ouders, Miriam Azmi en 
Omar al-Aslam. Hij was er zich niet van bewust dat alle aandacht 
die hij kreeg te danken was aan de vele jaren waarin zijn moe-
der smeekte om zijn komst. Elk lachje en elke traan waren voor 
Miriam een geschenk uit de hemel. Het bewijs dat aangehouden 
hoop nieuw leven brengt. Omars moeder en Miriams moeder 
konden zichzelf eindelijk oma Yara en oma Marva noemen. Voor 
het eerst waren ze het eens: hun eerste kleinzoon was de schat-
tigste ter wereld.

Aylan stelde er zich geen vragen bij dat hij de enige in de klas was 
zonder broer of zus. Hij vond het evenmin vreemd dat zijn over-
leden grootvader langs vaderskant imam geweest was maar dat 
zijn moeder nooit naar de moskee ging. Niets was wat het leek: 
er waren vele tinten geloof. Wie oppervlakkig keek, oordeelde dat 
Miriams en Omars levenswandel niet veel verschilde van die van 
andere dorpsgenoten. Handeldrijven, groenten kweken en de 
zorg voor hun tienjarige zoon waren de drie zaken die hun leven 
bepaalden, al was Syrië volgens hen niet meer wat het geweest 
was. Het gezin had het niet breed maar ze dachten niets tekort 
te komen. Dat gold voor de meeste Syriërs: ze wisten niet beter.

Als je niets hebt, kan je ’t ook niet missen.
Uitzonderingen hebben altijd bestaan. Ook in Maaloula, het 

dorp waar ze woonden. Aylan keek vaak jaloers naar zijn neef Ke-
mal, die in ‘het paleis’ woonde naast de moskee. Uiteraard ging 
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het niet om het paleis van een koning, maar omdat dit het groot-
ste huis van het dorp was, noemde iedereen het huis naast de 
moskee ‘het paleis’. Hij had er ook kunnen wonen, maar door de 
‘keuze van zijn vader’ was dat niet mogelijk, zei oma Yara. Aylan 
begreep niet wat ze daarmee bedoelde. Het was een ongeschreven 
regel om er geen verdere vragen over te stellen. De zwarte zijden 
sluier van oma Yara verborg wel meer dan één geheim. Aan vader 
moest hij ook geen vragen stellen. ‘Ik ben liever blut dan arm van 
geest, het eerste is tenminste tijdelijk,’ zei vader als Aylan vroeg 
waarom ze niet in het paleis naast de moskee woonden. 

Aylan stoorde zich aan het gebrek aan rijkdom. Maar er was 
iets wat hem nog meer tegenstond. Hij haatte het dat zijn neef 
Kemal op het oude paard van zijn vader mocht rijden.

Bucefal heeft zo’n dierenbeul niet verdiend, dacht Aylan.
‘Waarom mag Kemal op jouw paard rijden?’ vroeg Aylan 

meermaals aan zijn vader.
‘Bucefal is bij het grote huis gebleven omdat je een oud paard 

niet meer van stal verandert,’ vond vader.
Aylan oordeelde dat dit antwoord nergens op sloeg. Vader 

moet geweten hebben dat Kemal Bucefal pijn deed. Het leek hem 
aannemelijker dat zijn vader te slap was om het paard op te eisen. 
Opa al-Aslam was heengegaan maar niet vader en wel oom Yazan 
leefde in een paleis met een paard. Voor Aylan stond het vast: zijn 
vader had geen ballen.

2.

Veel mensen dachten dat het samenleven van een christen en 
een moslim onmogelijk was. Aylans moeder en vader deden hun 
best om hen het tegendeel te bewijzen. Het was niet alledaags en 
allerminst makkelijk. De spanningen op de familiefeesten kon-
den hoog oplopen. Aylan haatte het dat de meeste discussies over 
hem gingen: over zijn opvoeding bijvoorbeeld. Na veel vijven en 
zessen beslisten de grootmoeders op een van de familiefestijnen 
in zijn tuin dat hij zowel de Koranschool zou volgen als cateche-

Vrijdag Aylans geheim binnenwerk.indd   12 20-09-17   10:15



[ 13 ]

se. Niemand was gelukkig met deze beslissing, maar er was ook 
niemand boos om, al was de kans groot dat de patriarch dat niet 
zou aanvaarden. De deal was gesloten in het Arabisch. Zeer tegen 
hun zin hadden de Arameessprekende familieleden langs moe-
derskant zich aangepast, omdat ze een minderheid vormden. Dat 
dit hen niet zinde, was van hun gezichten af te lezen. Daardoor 
voelde de familie van vaderskant zich beledigd. Vaders zussen 
waren nadien mokkend op een bankje gaan zitten in de lommerd 
van de cederboom. Aylan ergerde zich dood aan hun gesprek, 
maar kwam er niet tussen.

‘Kunnen die mensen niet normaal doen?’ zei vaders oudste 
zus, tante Salma.

‘En gewoon Arabisch spreken zoals iedereen in plaats van 
onderling hun dieventaaltje te gebruiken,’ voegde vaders jongste 
zus, tante Amina, eraan toe.

‘We mogen er weer niets van weten, van de geheime discus-
sies aan de overkant,’ knikte Salma. Vader had het gesprek tus-
sen de tantes opgevangen. Even bleef hij naast zijn zussen staan. 
Aylan beeldde zich in dat zijn vader hen zou berispen en de fami-
lie van zijn mama zou verdedigen.

Je moet eens proberen Arabisch te spreken met je zus met wie je al 
sinds je geboorte Aramees spreekt. Dat lukt gewoon niet, dacht Aylan.

Maar vader zweeg.
De tantes keken even op naar Omar maar rolden nadien met 

hun ogen. Zwijgend lieten ze hun haakpennen een tempo sneller 
tikken. Aylans moeder mengde zich nooit in discussies en loste 
religieuze verschillen pragmatisch op. Voor het gemak vierde ze 
alle feesten. Kerstfeest, Suikerfeest en Schaapfeest. Ze zette ze 
alle drie op de familiekalender die ze in de keuken had hangen. 
Aylan probeerde zichzelf als een gewone jongen te zien, die toe-
vallig meer feestjes vierde dan zijn klasgenootjes. En per toeval 
meer genoot van uitzonderlijke dingen. In zijn boeken gaapte 
hij naar de plaatjes van prachtig versierde kastelen vol edelste-
nen. Aylan vroeg zich vaak af of die paleizen wel bestonden. Hij 
beeldde zich in dat hij in zo’n prachtig huis zou wonen. Ooit 
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stelde hij daarover vragen aan zijn opa Elyas, de vader van zijn 
moeder. Opa Elyas was de vriendelijkste man die Aylan kende. 
Hij lachte zo vaak dat zijn glimlach in zijn rimpels was gegroeid. 
Nooit sprak hij een kwaad woord, maar het woord dat hij wel 
sprak vond Aylan evenmin bevredigend.

‘Opa, bestaan die paleizen alleen in onze verbeelding of mo-
gen we daarin wonen?’

‘Wees tevreden met wat je hebt. Droom niet van het onmoge-
lijke. Als God het wil, krijg je wat je verdient,’ zei opa Elyas.

Dat was niet wat hij wilde horen. 
‘Maar opa, waarom is dat onmogelijk? Als ik mijn best doe en 

hard werk, zou ik dan in zo’n mooi paleis kunnen wonen?’
Opa aaide Aylan over zijn bol.
‘De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de 

eersten zijn.’
Aylan droop teleurgesteld af. Waar sloeg dat nu op? Zullen de 

mensen die hun best niet doen dan voor de anderen eindigen? Waar
om moeten we tevreden zijn? Waarom mogen we niet dromen van 
paleizen en paarden? Verdienden arme mensen dan niets in de ogen 
van God? Weet opa dan wat onmogelijk is? 

Aylan liep opa’s huis uit en schopte een steen weg. Het er-
gerde hem dat iedereen leek te berusten in zijn lot.

3.

In de weekenden hielp Aylan zijn moeder met het plukken van 
olijven en het persen van olie. Moeder volgde elke zaterdag het-
zelfde ritueel. Eerst liep ze doorheen de boomgaard. Ze snoeide 
waar nodig en genoot van de zalige amandelgeur. Daarna waren 
de olijfbomen aan de beurt. Vader vertrok meestal alleen naar de 
markt en nam afscheid zonder om te kijken.

‘Aylan, ik ga naar de markt. Jij helpt jouw moeder met de olij-
ven.’

Zo ging dat elke zaterdag. Meestal zag hij zijn vader pas terug 
als de zon op zondag uit de horizon opdook. Hij wilde zo graag 
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meer tijd met zijn vader doorbrengen, maar dat kwam er nooit 
van. In vaders kalender kreeg Aylan geen plekje. 

4.

Met gemakzucht nam Aylan geen genoegen. Altijd deed hij zijn 
best op school. Hij had wél ambities en was leergierig. In de klas 
zat hij voor Kemal. Meisjes vonden Kemal knap maar Aylan vond 
hem een etter. Gelukkig vond de meester dat ook. Kemal schopte 
vaak wild in het rond en gooide papierproppen en gommen naar 
het bord. Om nog maar te zwijgen van de knepen die Aylan van 
hem kreeg. Elke ochtend, net voor de lessen aanvingen, decla-
meerden Aylan, Kemal en de andere Syrische kinderen het mot-
to van de Baathpartij. Dan stonden ze netjes achter hun lesse-
naar en dreunden ze de drie woorden op die president Assad de 
schoolkinderen opdroeg. Wanneer Kemal geen dreun uitdeelde, 
kon de hele klas unisono scanderen:

‘Unie, Vrijheid en Socialisme.’
Nogmaals.
Op een dag vroeg Aylan zijn vader wat het motto eigenlijk be-

tekende. Ze wandelden samen van school naar huis tussen de 
wiegende populieren en heerlijk geurende amandelbomen.

‘De Baathpartij gebiedt ons seculier te zijn en alle godsdien-
sten te respecteren, een unie te vormen met de Arabische vol-
keren, vrijheid van het Syrische volk na te streven én socialist te 
zijn,’ klonk vader gelaten.

‘“Socialisme”, wat is dat?’
‘Bij ons in Syrië betekent het dat we een deel van ons inkomen 

aan de Staat geven zodat ze kan zorgen voor gratis scholen, zie-
kenhuizen en wegen. Ze geven ons ook bonnen om te tanken en 
eten te kopen. Ook het leger wordt ermee betaald.’

‘Dus oom Asir en onze meester krijgen centen van jou en 
mama?’

Vader zweeg maar voor het eerst in jaren verscheen een glim-
lach op zijn gezicht.  
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‘En wat met de vrijheid van het Syrische volk? Ben ik vrij om 
te zeggen en te doen wat ik wil?’ vroeg Aylan.

‘Onze gemeenschap moet vrij zijn,’
Aylan begreep het niet, maar liet het rusten.
‘Bestaat er iets anders dan socialisme?’
‘We zijn socialist. Punt.’
Aylan bromde binnensmonds.
Had ik maar een avontuurlijke vader, dacht hij.

5.

De huizen in Maaloula vormden een keten op bergflanken die 
in de vorm van een hoefijzer het marktplein en de groene vel-
den ommuurden. Oma Marva en opa Elyas woonden in een geel 
huisje dat tegen de oostelijke bergflank van Maaloula leunde. Het 
stond een beetje hoger dan de tempel van Jupiter en keek uit over 
het groene dal. Vanuit moeders oude kamer zag je ‘het paleis’ van 
oma Yara, dat naast de moskee op de westelijke bergflank stond. 
Oma Marva keek vanuit haar keuken op het Teklaklooster dat 
zich in de noordelijke en dichtstbevolkte bergflank had genes-
teld. Boven op de noordelijke bergflank waakte een gigantisch 
beeld van de maagd Maria over Maaloula. Oma Marva sloeg een 
kruisje als ze vanuit haar raam naar de maagd Maria keek. Net 
zoals dat beeld sluierde oma Marva zich. Soms piepten enkele 
zilveren haren vanonder de azuurblauwe sluier. Opa Elyas had 
haar ooit gezegd dat die kleur haar diepblauwe ogen deden schit-
teren. Het kwam dus niet meer in haar op om zich ooit anders 
te kleden. Ze nam Aylan regelmatig mee naar hun kerk om er 
een kaarsje te branden. Hij hield er meer van om zijn moeder 
te helpen in de boomgaard, maar wist dat oma Marva het goed 
bedoelde. Bovendien vertelde ze spannende verhalen. Toen oma 
Marva hem ophaalde om naar het Teklaklooster te gaan, kwamen 
ze langs het huis van wat oma de dorpsheks noemde.

‘Pas op jongen, als je die heks ziet moet je je zo snel mogelijk 
uit de voeten maken.’
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‘Waarom dan?’
‘Ssshht, het is gevaarlijk om over haar te praten. Ze hoort en 

ziet alles.’
‘Hoe doet ze dat?’ wilde Aylan weten.
‘Ssshht,’ legde oma haar vinger op zijn mond.
Hij durfde er niet verder naar vragen, maar de vraagtekens 

bleven in zijn hoofd dwalen.

6.

Heel soms fluisterde oma Marva iets over ‘de democratie’. Dat deed 
ze voor het eerst toen Aylan haar hielp om het hek in haar tuin te 
plaatsen. Ze vertelde dat de democratie in Syrië maar twaalf jaar 
heeft geduurd. Toen hij haar vroeg wat dat was, ‘democratie’, legde 
ze haar hand op zijn mond en keek angstig in het rond.

Aylan dacht ook vaak terug aan haar verhaal over de draken-
vloek van Bel. Oma Marva had het hem verteld toen ze van de 
Sint-Sergiuskerk naar het Basateenplein liepen.

‘Aylan, ken je de drakenvloek van Bel?’ vroeg oma mysterieus.
‘Is hier een draak?’ schrok hij.
Oma’s rimpeltjes lachten.
‘De bewoners van Palmyra vertelden dat er een vloek rust op 

de Tempel van Bel: de “drakenvloek van Bel”.’ Hij had nooit eer-
der over Palmyra gehoord.

‘Waar ligt Palmyra?’
‘In de woestijn. De mensen zeggen dat er tweeduizend jaar 

geleden een draak leefde die de tempel van Bel beschermde te-
gen leugenaars. Die draak zou in de eerste eeuw in een diepe 
doodsslaap gezonken zijn. Men beweert dat hij wakker wordt 
als mensen in groten getale liegen tegen hun heerser: hun ko-
ning of hun president bijvoorbeeld. Als de draak van Bel gewekt 
wordt door al die leugens, dan ontsteekt hij in woede en ver-
brandt hij alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Sommige men-
sen beweren dat de draak van Bel in staat is de helft van Syrië 
af te branden.’
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Aylan wilde weten hoe de draak was ingedommeld. Oma ver-
volgde.

‘De Draak van Bel zou nog altijd wraak willen nemen voor 
wat hem werd voorgeschoteld in de eeuw van de profeet Daniël. 
Dat zit zo: Bel was een koperen beeldje van een Babylonische 
god dat in een tempel was ondergebracht. De priesters zeiden 
tegen de koning dat het beeldje als een god aanbeden moest 
worden. Daniël betwistte dat een beeldje van koper een god zou 
kunnen zijn.

“Dierbare koning,” zei hij, “u bent het toch met me eens dat 
een god kan eten, niet?”

“Zeker Daniël, maar wat bedoel je daarmee?” vroeg de ko-
ning.

“Wel, als Bel al het eten dat we straks voor hem klaarzetten 
morgen heeft opgegeten, dan is Bel een god. In het andere geval 
kunnen we niet anders dan Bel als een beeldje te zien.”

De priesters waren woest over de woorden van Daniël. Ze had-
den de voorbije uren zoveel tijd gestoken in het overtuigen van de 
koning dat dit beeldje wel de god Bel was. Tijdens de nacht groe-
ven de priesters een ondergrondse gang waarlangs ze de tempel 
ongezien binnendrongen. Ze waren van plan om het eten dat voor 
Bel stond zelf op te eten. Daniël wist de bedriegers te ontmaske-
ren omdat hij as op de vloer had gestrooid. De voetstappen van 
de priesters stonden erin. De koning draaide de priesters de nek 
om. Hij vroeg aan Daniël om te bewijzen dat zijn geliefde draak 
wel een god was. Daniël zei dat de draak een god is als niemand 
hem kan doden zonder stok of zwaard. Daniël smeerde het eten 
dat eerst voor Bel bestemd was met pek en veren in en voerde het 
aan de draak. De draak zou zoveel buikkrampen overgehouden 
hebben aan deze maaltijd dat hij van pijn in een doodsslaap viel. 
De koning was woest dat hij niet langer kon rekenen op de draak 
voor zijn bescherming en liet Daniël in een leeuwenkuil gooien. 
Op weg naar de leeuwenkuil klampte een bejaarde man Daniël 
aan. “Vrees niet, de leeuwen zullen u sparen. Maar, in ruil voor 
jouw leven zal de draak wraak nemen voor het vreselijke maal dat 
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haar werd voorgeschoteld. Jaren van hier zal ze gewekt worden 
en de aarde laten branden waarop mensen leven die in groten 
getale liegen tegen hun koning.”’

Aylan huiverde, maar wilde het vervolg kennen.
‘Toen Daniël in de leeuwenkuil terechtkwam, bleven de leeu-

wen op een armlengte afstand. Een wonder zowaar. Na een tijdje 
toonde de koning berouw omdat Daniël hem eerlijkheid had ge-
toond.’

‘Dat lijkt op wat vader me vorige week zei: “Lieg niet tegen de 
leiders, Aylan, zelfs al is het veiliger om hen te vleien.”’

Oma dacht even na, terwijl hij haar vragend bleef aankijken.
‘Jouw vader heeft gelijk, maar vergeet niet dat Daniëls eerlijk-

heid hem eerst in de leeuwenkuil bracht.’

7.

Aylan wilde naar zijn vader opkijken zoals Kemal dat met zijn 
vader kon. Het leek alsof enkel mama dol op hem was. Aylan kon 
niet vatten dat zijn moeder, voor wie elke man zijn hoofd draaide, 
op zo’n loser was gevallen. Nooit had vader tijd. Nooit vertelde 
iemand sterke verhalen over hem. In vaders ogen school meer 
verdriet dan heldenmoed. Zelfs oma Yara kon de teleurstelling 
over haar zoon niet verbergen. Toen hij bij oma Yara verbleef, 
troonde ze hem voortdurend mee naar de moskee. Ze vertelde 
prachtige maar eindeloze verhalen over de profeet Mohammed 
en zeurde onophoudelijk over wat moslims horen te doen. Kemal 
lachte hem ermee uit, want oma deed dat nooit bij hem. Aylan 
onderging het omdat hij zag dat zijn aanwezigheid haar hart 
vulde met blijdschap. Bij elk moskeebezoek dwarrelden enkele 
momenten van rust over een vrouw die haar houvast was verlo-
ren toen haar mans hart was gestopt met kloppen. Haar rust was 
nooit van lange duur. 

‘Welke kerk heeft oma Marva je deze week getoond?’ vroeg 
oma Yara met een snerende ondertoon.

‘O, weet ik niet meer,’ loog Aylan. Hij was het meer dan beu 
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om van oma Yara vragen te krijgen over zijn catecheselessen en 
van oma Marva over de Koranschool.

‘Ah,’ antwoordde oma Yara. Haar toon klonk iets geruster dan 
ze haar vraag had gesteld.

Na oom Yazans preek in de moskee maakte oma Yara heer-
lijke linzensoep. Ze legde daarin een citroenschijfje dat een paar 
minuten eerder door Aylan van haar boom was geplukt. De geur 
ervan mengde zich met de rozengeur die oma’s paleis altijd om-
ringde, dankzij haar immense perk vol witte rozen. 

Op een dag waagde Aylan het om de vraag te stellen die al 
jaren op zijn lippen brandde.

‘Oma Yara, wat heeft vader misdaan?’ 
‘Niets jongen,’ zei ze kortaf.
Met dat antwoord wilde Aylan geen genoegen nemen. Had 

zijn vader iemand pijn gedaan? Hij dacht aan de manier waarop 
zijn oma oom Yazan begroette, de jongste broer van zijn vader. 
Ze pakte oom Yazan steviger vast. Aylan vroeg zich altijd af of dat 
kwam omdat oom Yazan de imam van het dorp was. 

Was oma Yara trotser op oom Yazan omdat hij opa was opge
volgd?

‘Was oom Yazan een beter kind dan mijn vader toen hij klein 
was?’ viste Aylan. 

Oma Yara blies als een boze straatkat. 
‘Al mijn kinderen zijn goede kinderen. En mijn kleinkinderen 

ook.’
Haar verschrikte ogen verraadden dat hij ergens raak had ge-

troffen.
‘Maar, je pocht nooit met mijn vader maar wel met oom Ya-

zan?’
‘Jouw vader is een goed man, maar hij heeft niet voor zijn lot 

gekozen,’ zei oma Yara uiteindelijk.
‘Zijn lot?’ keek Aylan haar verbaasd aan.
‘De moskee, dat was zijn plek. Hij is de oudste zoon, maar hij 

koos…’ 
Oma Yara keek de andere kant op ‘… hij koos jouw moeder.’
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Ze sprak de naam van Aylans moeder nooit uit, alsof ze Mir-
iam nog altijd niet als familie zag.

Voor het eerst stonden Aylan en zijn vader op één lijn.
‘Mijn mama is de liefste van de wereld,’ zei hij trots. Aylans 

oma hield van de kleine Aylan, zelfs al maakte hij het haar vaak 
lastig met moeilijke gesprekken. In Aylan zag oma Yara haar klei-
ne Omar terug. Aylan leek als twee druppels water op zijn vader: 
dikke haren, sportief gebouwd en grote roetzwarte ogen. 

‘Tuurlijk jongen, mama’s zijn altijd de liefste.’ 
Een goed woord over Miriam kreeg ze niet over haar lippen. 

Toen hij terug naar huis liep, weergalmden oma’s woorden in 
zijn hoofd.

Hij koos… jouw moeder, niet de moskee.
Waarom kon vader niet voor beiden kiezen?
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