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MAHMOUD
ALEPPO, SYRIË – 2015

Door het enorme gat waar de muur van het appartement had 
gestaan, zag Mahmoud overal grijswitte rookpluimen van 

de raketinslagen opstijgen. Hij schudde zijn hoofd om de piep-
toon weg te krijgen en keek naar zijn broertje. Waleed zat nog op 
dezelfde plek voor de tv als voor de bominslag.

Alleen was de tv er niet meer. Die was vijf verdiepingen om-
laaggestort, samen met de buitenmuur. Waleed zat maar een 
paar centimeter van het gat af.

‘Waleed! Niet bewegen!’ riep Mahmoud en hij schoot de ka-
mer door. Hij zat van top tot teen onder een fijn grijs poeder, als-
of hij een bad had genomen in betonspecie. Hij greep zijn broer-
tje beet en trok hem weg van de gapende afgrond.

‘Waleed, Waleed, alles goed?’ vroeg Mahmoud en hij draaide 
Waleed om.

Zijn broertje keek hem met een lege blik aan.
‘Waleed, zeg iets tegen me. Is alles goed met je?’
Eindelijk kwam er beweging in Waleeds gezicht. ‘Je bloedt,’ 

was het enige wat hij zei.
‘Mahmoud? Waleed?’ Hun moeder strompelde door de deur 

van haar slaapkamer. Ze had de huilende Hana in haar armen. 
‘O, godzijdank. Jullie leven nog!’ Ze viel op haar knieën en trok 
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haar beide zoons tegen zich aan. Mahmouds hart bonsde als een 
razende, zijn oren suisden nog en zijn schouder deed pijn, maar 
ze leefden allemaal nog! Hij kreeg tranen in zijn ogen, maar 
veegde ze meteen weg.

Opeens kraakte en bewoog de vloer onder hen.
‘We moeten hier weg!’ zei Mahmouds moeder. Ze gaf Hana 

aan Mahmoud. ‘Schiet op, neem je broertje en zusje mee. Ik kom 
achter jullie aan. Ik moet nog wat dingen pakken.’

‘Mam, niet doen!’
‘Ga nu!’ zei ze en ze duwde haar kinderen naar de deur.
Met Hana in zijn ene arm pakte Mahmoud zijn broertje bij de 

hand. Hij deed een paar stappen naar de voordeur, maar Waleed 
bleef opeens staan en trok hem terug.

‘En al mijn actiehelden dan?’ zei Waleed. Hij keek achterom, 
alsof hij terug wilde gaan om ze te halen.

‘We kopen wel nieuwe,’ zei Mahmoud. ‘We moeten gaan!’
Aan de overkant van de gang stond de familie Sarraf: vader, 

moeder en hun tweelingdochters, allebei jonger dan Waleed.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg meneer Sarraf aan Mahmoud, 

en toen zag hij dat de muur aan de voorkant verdwenen was en 
schrok hij zich wild.

‘Het gebouw stort in!’ zei Mahmoud. ‘We moeten het huis uit!’
Meneer en mevrouw Sarraf haastten zich terug naar hun ap-

partement en snel liep Mahmoud met Hana de trap af. Hij trok 
Waleed met zich mee. Toen ze halverwege waren, bewoog het 
gebouw weer; de betonnen trap kwam los van de muur en er 
verscheen een scheur van vijf centimeter breed. Mahmoud pak-
te de leuning vast om zijn evenwicht te bewaren en wachtte een 
paar seconden, die een eeuw leken te duren, om te kijken of de 
trap zou instorten. Toen dat niet gebeurde, rende hij zo hard als 
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hij kon naar beneden en de straat op, met Hana in zijn armen en 
zijn broer in zijn kielzog.

Alles lag bezaaid met puin. Vlakbij sloegen raketten en bom-
men in, zodat er weer grote stukken van de muren loskwamen. 
Een gebouw beefde en stortte in, rookwolken en puin schoten 
door de straat. Mahmoud dook ineen toen het gebouw omviel, 
maar Waleed stond doodstil, alsof dit soort dingen elke dag ge-
beurden.

En toen drong het in een flits tot Mahmoud door dat dit soort 
dingen inderdaad dagelijks gebeurden. Alleen was het hun nooit 
overkomen, tot vandaag. 

Van alle kanten vluchtten mensen de straat op, allemaal be-
stoft en onder het bloed. Er loeiden geen sirenes. Er kwamen 
geen ambulances om gewonden op te halen. Geen politieauto’s 
en hulptroepen die zich naar de ramp spoedden.

Die waren er niet meer.
Mahmoud keek omhoog naar hun flatgebouw. De hele voor-

gevel was ingestort. Hij had het idee dat hij in een enorm pop-
penhuis keek, met op elke verdieping een woonkamer en een 
keuken. Precies zoals bij hem thuis, alleen anders ingericht.

Het gebouw kreunde nog een keer. Op de bovenste verdie-
ping helde een keuken over naar de straat en stortte toen op 
de zesde verdieping. Daaronder volgde het appartement van 
Mahmoud en zo ging het steeds verder naar beneden, als domi-
nostenen. Mahmoud had nauwelijks tijd om ‘Rennen!’ te roepen 
en Waleed en zijn zusje mee te nemen, voordat het hele gebouw 
met een donderend geraas instortte.

Terwijl Mahmoud met zijn broer en zusje veilig op de stoep 
aan de overkant stond, besefte hij plotseling dat zijn moeder nog 
binnen was. ‘Mam! Mama!’ schreeuwde hij.
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‘Mahmoud? Waleed?’ hoorde hij zijn moeder roepen. Ze 
kwam achter een berg puin vandaan, samen met de familie 
Sarraf. Iedereen zat van top tot teen onder het grijze stof. Ze 
rende naar haar kinderen toe en omhelsde hen.

‘We hebben de trap aan de achterkant genomen,’ zei ze. ‘Nog 
net op tijd.’

Mahmoud keek naar de plek waar hun appartement was ge-
weest. Er was niets meer van over. Hun huis was totaal verwoest. 
Wat moesten ze nu doen? Waar moesten ze naartoe?

Mahmouds moeder had hun rugzakken van school bij zich. 
Ze gaf ze aan Mahmoud en nam Hana van hem over. Mahmoud 
snapte er niets van dat zijn moeder de moeite had genomen om 
hun rugzakken te redden, maar toen zag hij dat ze vol zaten met 
kleren en luiers. Ze was teruggegaan om zo veel mogelijk spul-
len mee te nemen.

Alles wat ze bezaten, zat nu in deze twee rugzakken.
‘Ik kan je vader niet bellen,’ zei zijn moeder terwijl ze bezig 

was met haar telefoon. ‘Geen bereik.’
Mahmouds vader werkte als technicus bij een mobiele tele-

foonmaatschappij. Als de telefoons het niet meer deden, was hij 
waarschijnlijk bezig de boel in orde te maken. Maar als zijn va-
der nou door een bom was getroffen? Alleen al bij de gedachte 
kreeg Mahmoud een knoop in zijn maag.

Maar daar was zijn vader al, hij rende door de straat naar hen 
toe. Mahmoud voelde zich helemaal licht worden, alsof hij kon 
vliegen.

‘Fatima! Mahmoud! Waleed! Hana!’ riep zijn vader. Hij om-
armde hen allemaal en gaf de kleine Hana een kus op haar voor-
hoofd. ‘Godzijdank leven jullie allemaal nog!’ riep hij uit.

‘Papa, ons huis is weg!’ zei Mahmoud. ‘Wat moeten we nu doen?’
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‘Wat we al een hele tijd geleden hadden moeten doen. We 
gaan weg uit Aleppo. Nu meteen. Ik heb de auto hier vlakbij ge-
parkeerd. Morgen kunnen we in Turkije zijn, en daarna gaan we 
naar het noorden, naar Duitsland.’

Iedereen bleef staan terwijl Mahmouds vader al wegliep.
‘Dúítsland?’ zei Mahmouds moeder.
Mahmoud was net zo verbaasd als zijn moeder. Hij dacht aan 

de wereldkaart die bij hem in de klas hing. Duitsland lag ergens 
in het noorden, midden in Europa. Hij kon zich niet voorstellen 
dat ze zo ver zouden moeten reizen.

‘Het is maar tijdelijk,’ zei zijn vader. ‘Ik heb op tv gezien dat ze 
vluchtelingen opnemen. We kunnen daar blijven tot de oorlog 
voorbij is en we weer naar huis kunnen.’

‘Het is koud in Duitsland,’ zei Mahmoud.
‘Do you want to build a snowman?’ zong zijn vader. Ze hadden 

Frozen in de bioscoop gezien. Dat was toen ze nog naar het in-
middels door regeringstroepen bezette deel van de stad konden, 
waar ooit bioscopen waren.

‘Youssef…’ zei Mahmouds moeder waarschuwend.
Mahmouds vader keek een beetje sullig. ‘It doesn’t have to be 

a snowman.’ 
‘Wees even serieus,’ zei mama. ‘Ik weet wel dat we het erover 

hebben gehad om weg te gaan. Maar nu? En op deze manier? We 
zouden rustig onze spullen pakken. De reis uitstippelen. Tickets 
kopen. Hotelkamers reserveren. Het enige wat we nu hebben, 
zijn twee rugzakken en onze telefoons. Duitsland is een heel 
eind weg. Hoe moeten we daar komen?’

‘Eerst met de auto,’ zei Mahmouds vader schouderophalend. 
‘En dan met de boot? Met de trein? De bus? Lopend? Ik weet het 
niet. Wat voor keuze hebben we? Ons huis is verwoest. Heb je 
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trouwens het geld dat we hadden verstopt mee kunnen nemen?’
Mahmouds moeder knikte, maar aan haar gezicht te zien 

maakte ze zich grote zorgen.
‘We hebben dus geld! We kopen onderweg wel tickets. Het al-

lerbelangrijkste is dat we er nog zijn. Maar als we nog één dag 
langer in Aleppo blijven, zijn we ons leven niet zeker.’ Mahmouds 
vader liet zijn blik over  Hana, Mahmoud en Waleed gaan. ‘We 
hebben hier eindeloos over gepraat, zonder dat we iets deden. 
Het is hier niet meer veilig. Dat is al maanden zo. Al jaren. We 
hadden hier allang weg moeten zijn. Of we er nu op voorbereid 
zijn of niet, als we in leven willen blijven, moeten we Syrië ver-
laten.’
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JOSEF
ERGENS OP DE ATLANTISCHE OCEA AN – 1939

6 dagen van huis

Ruth huppelde voor Josef uit over het zonnige promenadedek. 
Hij had haar nog nooit zo blij gezien. Logisch. Het ms St. 

Louis was een paradijs. In Duitsland mocht Ruth de bioscoop 
niet in omdat ze Joods was, en nu had ze in de filmzaal aan 
boord voor het eerst een tekenfilm gezien. Ze vond het prachtig, 
ook al kwam er daarna een korte film met Hitler die over Joden 
stond te schreeuwen. Drie keer per dag kregen ze een heerlijke 
maaltijd in een eetzaal met linnen tafellakens, kristallen gla-
zen en glanzend bestek. En altijd stonden er stewards klaar om 
hen van dienst te zijn. Ze hadden gesjoeld en gebadmintond, en 
nu was de bemanning bezig een zwembadje voor de kinderen 
te maken dat met een laagje zeewater werd gevuld zodra de St. 
Louis in warmere wateren zou komen.

Iedereen behandelde Josef en zijn ouders en zusje vriendelijk en 
met respect, maar zijn vader bleef maar volhouden dat de Duitsers 
achter hen aan zaten. Ze waren nu al vijf dagen op het schip en zijn 
vader was nog niet één keer hun hut uitgekomen, ook niet om te 
eten. Josefs moeder bleef bijna de hele tijd bij hem.

De bemanning was niet alleen aardig omdat ze niet wisten 
dat Josef en zijn ouders en zusje Joods waren. Aan boord droeg 
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niemand een armband met een davidster, en er stonden ook 
geen J’s boven de deuren, hoewel de meeste passagiers Joods wa-
ren. Ze gingen allemaal naar Cuba om de nazi’s te ontvluchten. 
En nu ze eindelijk ontsnapt waren aan alle dreiging en geweld 
die ze in Duitsland hadden ondervonden, werd er overal gezon-
gen, gedanst en gelachen.

Twee meisjes, het ene iets ouder en het andere iets jonger dan 
Ruth en gekleed in dezelfde bloemetjesjurk, leunden giechelend 
over de reling. Josef en Ruth gingen kijken wat ze aan het doen 
waren. Een van de meisjes had een lange draad gevonden en liet 
die over de reling bungelen om de neuzen te kriebelen van de 
passagiers die beneden op het A-dek in stoelen lagen te slapen. 
De man die ze nu te pakken hadden, sloeg steeds tegen zijn neus 
alsof er een vlieg op zat. Op een gegeven moment gaf hij zichzelf 
zo’n harde klap dat hij ervan wakker schrok. Ruth schaterde het 
uit. De meisjes trokken snel de draad omhoog en ze hurkten al-
lemaal achter de reling zodat de man hen niet kon zien lachen.

‘Ik ben Josef,’ zei Josef tegen de meisjes, toen ze weer een beet-
je waren bedaard. ‘En dit is Ruth.’

‘Josef is al dertien!’ zei Ruth trots. ‘De komende sjabbes vieren 
we zijn bar mitswa.’

De bar mitswa was een plechtigheid waarbij een jongen voor 
de Joodse wet officieel een man werd. Meestal deed een jongen 
bar mitswa op de eerste sjabbes – de sabbat, de Joodse rustdag 
– na zijn dertiende verjaardag. Josef kon niet wachten tot het za-
terdag was.

‘Als er tenminste genoeg mensen zijn,’ zei Josef tegen zijn zusje.
‘Ik ben Renata Aber,’ zei het oudste meisje, ‘en dit is mijn zusje 

Evelyne.’ Wonderlijk genoeg reisden de zussen met z’n tweetjes, 
zonder hun ouders.
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‘Onze vader wacht op ons in Cuba,’ zei Renata.
‘Waar is jullie moeder?’ vroeg Ruth.
‘Die… wilde in Duitsland blijven,’ zei Evelyne.
Josef merkte dat de meisjes er niet over wilden praten. ‘Hé, ik 

weet iets leuks,’ zei hij daarom. Het ging om een streek die Klaus 
en hij een keer met Herr Meier hadden uitgehaald. De gedachte 
aan Klaus deed Josef meteen aan andere dingen denken, maar 
die nare herinneringen zette hij snel uit zijn hoofd. De St. Louis 
had ervoor gezorgd dat hij dat alles achter zich kon laten.

‘Om te beginnen hebben we zeep nodig,’ zei Josef.
Toen ze ergens een stuk zeep hadden opgeduikeld, deed Josef 

voor hoe het moest. Hij smeerde een deurknop in met zeep waar-
door die zo glibberig werd dat je hem niet meer kon omdraai-
en. Alle deurknoppen aan het gangboord van het A-dek werden 
ingesmeerd, en toen gingen ze om een hoekje staan wachten. 
Het duurde niet lang of vanaf de andere kant kwam een steward 
aanlopen met een zilveren dienblad op zijn schouder. Hij klop-
te op een deur. Josef, Ruth, Renata en Evelyne moesten moei-
te doen hun lachen in te houden toen de steward met zijn vrije 
hand de deur probeerde te openen, wat natuurlijk niet lukte. De 
steward kon niet goed langs de rand van het enorme dienblad 
kijken en terwijl hij met de deurknop worstelde, gleed het blad 
met alles erop van zijn schouder en kletterde op de grond.

Ze gierden het alle vier uit van het lachen. Josef en Renata trok-
ken Ruth en Evelyne mee en renden weg voordat ze gesnapt zou-
den worden. Hijgend kwamen ze in een hoekje weer op adem. 
Toen Josef de tranen van het lachen uit zijn ogen wreef, besefte hij 
ineens dat hij al jaren niet meer zo had gespeeld en gelachen.

Het liefst zou hij voor altijd aan boord van de St. Louis wil-
len blijven.


