
“Ze is nog daar, eenzaam als 
een Griekse liefdesgodin 

die haar volk,  haar land en haar 
autoriteit in de liefde is verloren. 
Ze werd verraden door de krijgs-
heren en de wapenhandelaars. 

Ze is nog daar, in het land waar-
op de haat en de oorlog verliefd 
werd. Daar waar de hemel is uit-
gegroeid tot een reclamepaneel 
voor handelaars om hun ver-
nietigende wapens aan de man 
te brengen. Waar de aarde een 
plaats is voor sadisten om hun 
vermogen tot doden en martelen 
te testen. 

Het is niet geweten wie wie 
doodt en wie een dolk in wiens 
rug plant. Het is niet geweten wie 
de onbekende moordenaar is. 

Het verwrongen lichaam van het 
slachtoffer valt niet te identifice-
ren. Het zijn slechts willekeurig 
gedumpte lijken op een plaats 
waar ooit de vogels rustten. 

De oorlog heeft ons de wereld 
van de wapens leren kennen, de 
cultuur van moord en haat. Daar 
hebben we alles gezien. We leer-
den alle soorten wapens kennen. 
We kennen het verschil tussen 
de geluiden van de geweren,  de 
bommen en de raketten; we ken-
nen de soorten en de vormen. 

Ook de kinderen hebben ze leren 
kennen. In het begin dachten ze 
dat het vuurwerk was dat de he-
mel verfraaide, tot ze de gebou-
wen voor hun ogen zagen vallen. 
Ze leerden de oorlog kennen 

toen ze de lijken in de bomen 
zagen hangen alsof het bloemen 
waren. 

Allemaal zagen we dingen die we 
nooit hadden mogen zien. Ver-
krachte vrouwen, haastig verhak-
te lichamen, mannen gewapend 
met haat, luide boze stemmen, 
vreemde nieuwe termen in het 
woordenboek. Mensen die vre-
zen om niets dan angst te eten en 
onderdrukking te drinken. 

Elke avond zeggen we dat de 
oorlog morgen zal eindigen. We 
vestigen onze hoop op interna-
tionale akkoorden, maar elke 
ochtend wordt die hoop kapot 
gebombardeerd. We worden 
telkens wakker bij het nieuws van 
een nieuw bloedbad. Elke verse 

ZE IS NOG DAAR

“Ze is nog daar, in het land waarop de haat en de oor-
log verliefd werd. Daar waar de hemel is uitgegroeid 

tot een reclamepaneel voor handelaars om hun vernie-
tigende wapens aan de man te brengen.”

adnan alahmad
intercultureel medewerker

housing-café antwerpen



slachting wist degene ervoor. De 
media is een hebzuchtig monster 
dat gisteren beu is en houdt van 
alles dat nieuw is. Het versterkt 
wat het wil en weerlegt wat het 
wil.

Spreken over oorlog minimali-
seert steeds de omvang van het 
drama. Alles wat ik kan zeggen 
is maar een onvolledig en be-
drieglijk beeld van de pijn en 
het lijden. Misschien kunnen we 
het kleinste oorlogsscenario pas 
beschrijven door alle talen van de 
wereld te verzamelen. 

Oorlog wordt vaak herleid 
tot het lot van de mens 
en de monumenten. Ook 
wij zijn sadisten. Iedereen 
denkt enkel aan zichzelf en 
zijn huis en vergeet al zijn 
beloften. We vergeten vaak 
de onschuldige katten. Wat 
gebeurde er met de witte, 
zwarte en bonte katten, en 
wat gebeurde er met hun re-
genboogogen in mijn land? 
Hoe kunnen ze emigreren 
uit de oorlog als ze geen 
paspoorten hebben, de weg over 
zee niet weten en geen kaarten 
kunnen lezen? 

Wat gebeurde er met de duiven 
in mijn land nadat de gevechts-
vliegtuigen hun van hun hemel 
hadden beroofd en de soldaten 
hun huizen, tuinen en erven 
hadden geplunderd? Wat als de 
duiven zoals wij besloten om te 
vluchten? Zullen de buurlanden 

voor hen zorgen en hun letsels 
accepteren? 

Wat gebeurde er met de mieren-
steden in mijn land en hoe gaat 
het met de zwangere mieren? 
Waar zullen zij bevallen van hun 
kinderen wanneer hun steden 
verwoest zijn? Waar zullen hun 
kinderen opgroeien wanneer hun 
tarwevelden verbrand zijn?

Alles is daar in gevaar en alles is 
gevaarlijk. De straat oversteken, 
thuis blijven, eten kopen, in het 

park zitten, kijken naar de he-
mel en naar het ziekenhuis gaan. 
Moord wordt de sleur van de dag, 
zoals seks, eten en drinken. 

Soms loop ik lang om een plek 
te vinden die mijn sigaret, mijn 
verlies en verdriet waardig is. Een 
plek waar ik kan vergeten dat ik 
een moeder en een land heb. Een 
moeder die mijn land is en een 
land dat mijn moeder is. Wan-

neer ik het probeer te vergeten, 
sleept deze prachtige stad me zo-
als een Brabants trekpaard terug 
naar mijn moeder en naar mijn 
moederland.

De wolken, zwanger van regen, 
leiden me terug naar de barre 
wolken daar. Hoe kan ik ver-
geten, als de kathedraal op mij 
neerkijkt zoals een minaret.  De 
magnoliabloesems en de krokus-
sen brengen me naar de jasmijn, 
de lissen en de kruidnagel in mijn 
moeders tuin. 

Ik zie in de ogen van oude 
vrouwen op de tram de ogen 
van mijn moeder. Deze 
blozende, vrolijke vrouwen 
die zich verkleden in fleurige 
jurken en lippenstift zo roze 
als hun tepels op hun gezicht 
smeren. Ze ruiken naar een 
stad in de Provence. Hun 
tederheid en glimlach brengen 
me terug naar de tederheid 
van mijn moeder en haar 
steeds met snoepjes gevulde 

borstzak. 

Mijn moeder, die ruikt naar 
muskus en amber wanneer zij 
beweegt. Ik nam geen afscheid 
van haar. Niet zoals ik het wilde. 
Ik wilde haar nog een keer zien 
op een plaats die een waardige 
getuige kon zijn van onze laatste 
woorden.” 

***
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ling in tranen uit. Ze is naar ons 
gekomen voor hulp. Ze hoopt 
nog steeds herenigd te worden 
met haar moeder, die elke dag 
getuige blijft van een wrede 
oorlog. Maar net zoals een land 
begrensd is zijn er ook grenzen 
aan de wet. 
 
“Het spijt me zo dat ik mijn 
tranen hier laat vloeien, maar 
ik kon ze niet langer gevan-
gen houden in mijn ogen. Ik 
had hoop dat jullie bij Caritas 
me konden helpen. Al twee jaar 
probeer ik mijn moeder naar hier 
te brengen. Ze heeft niemand 
daar, ik ben haar enige kind. Zij 
is te oud om de weerslag van de 
oorlog te dragen.” 

Ze veegde het zout met een wit 
zakdoekje van haar wangen. 
“Goed. Ik begrijp het. We moeten 
ons hart oefenen in grote ver-
liezen.” Ze vertrok. Ze had een 
afspraak met het verdriet, mijn 
collega’s hadden een afspraak met 
een nieuw schrijnend verhaal. 
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Een huis vinden dankzij het Housing-café

Erkende vluchtelingen hebben 2 maanden de tijd 
om het opvangcentrum te verlaten en een woning 
te vinden. Het Housing-café van Caritas helpt hen 
bij deze moeizame zoektocht. 

Er zijn Housing-cafés in Antwerpen, Gent, Brussel 
en Luik. 

www.caritasinternational.be/nl/HC 
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